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BEZPARTYJNY
Prawidłowo oddany głos

Lista do 
Senatu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

DOŚĆ niepewności i unikania tematu ziem zachodnich, 
dość roszczeń niemieckich do naszych domów i ziemi. 
Problem ten powinien być rozwiązany natychmiast.
DOŚĆ uprawiania gier politycznych kosztem ludzi 
chorych. Panowie lekarze więcej zaufania do waszego 
kolegi ministra Religi. Dobro pacjenta - rzecz 
najważniejsza.
DOŚĆ korupcji, tworzenia prawa tylko dla elit  
i poniewierania naszych obywateli przez urzędników.
DOŚĆ nękania fiskusem darczyńców pomagającym 
ludziom potrzebującym.

Kandydat do Senatu

KLIMEK
KAzIMIERz SłAWOMIR

ChCĘ łĄCzYĆ - NIE DzIELIĆChCĘ łĄCzYĆ - NIE DzIELIĆ

Kara śmierci 
dla robotnika

Pięćdziesięcioletni Józef R. z Mysłakowic zginął tragicznie 
przygnieciony walcem drogowym, który sam prowadził. Nie miał 
uprawnień do kierowania maszynami, ale nie przeszkadzało to 
pracodawcy, który go zatrudnił. To trzeci dramatyczny wypadek 
przy pracy w tym roku.

Więcej str. 3
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TEMAT TYGODNIA / REKLAMA

Lat 49, żona Gabriela, córki Marta i Dorota. 
Absolwent KatolickiegoUniwersytetu Lubelskiego. 
Pierwszy niekomunistyczny Prezydent Jeleniej Góry 
wybrany w wyborach w 1990 r. 
Współtwórca EUROREGIONU NYSA. 
Historyk, bibliotekarz, twórczy nauczyciel i regionalista. 
Znakomity znawca dziejów i teraźniejszości Dolnego Śląska. 
Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, dyrektor 
Grodzkiej Biblioteki Publicznej w Jeleniej Górze, 
na rozbudowę której pozyskał duże środki z Unii Europejskiej. 
Skuteczny menadżer, zawsze aktywny, kiedy trzeba wyrazić 
inters naszych małych ojczyzn.

Marcin ZAWIŁA

Poz. 3 na liście nr 8

Szanowni Państwo!
K a n d y d uj ę  d o  S e j m u  R P  

z Dolnego Śląska. Stąd pochodzę, 
tu się wychowałem, tu ukończyłem 
studia – to moja mała Ojczyzna. 
Dobrze znam nasz region i jego 
problemy. Zawsze jestem do dys-
pozycji Dolnoślązaków – moich 
wyborców.

Przez ostatnie dwa lata kiero-
wałem w Sejmie pracami Klubu 
Parlamentarnego SLD. To na nasz 
wniosek Sejm skrócił swoją kaden-
cję – najgorszą w 18-letniej historii 
Sejmu III Rzeczypospolitej. Chcie-
liśmy w ten sposób powiedzieć: 
Dość dzielenia Polaków i szczucia 
ich przeciw sobie , dość lekceważenia prawa i swobód obywatelskich, 
dość kłamstw władzy, dość poniżania ludzi i instytucji demokratycznego 
państwa.

Mamy nadzieję że wybory zakończą tę bezsensowną wojnę polsko- 
polską, odsuną od władzy ludzi opętanych chorobliwymi obsesjami, 
marnotrawiącymi nasz wspólny dorobek i międzynarodowy prestiż 
Polski.

Proszę Was o poparcie, abyśmy wspólnie budowali Polskę nowoczesną, 
otwierającą wszystkim szansę polepszenia swojego bytu. Państwo przy-
jazne swoim obywatelom. Ojczyznę, w której nasze dzieci będą chciały 
zostać i budować swoje życie. Kraj szanowany i poważany w Europie.

Bądźmy razem

Lista 20 poz. 1

Kara śmierci dla robotnika

Józef R. zginął w Borowicach pod-
czas utwardzania bardzo stromego 
odcinka Drogi Sudeckiej. Walcem 
jeździł po niej już od tygodnia, kiedy 
zaczął pracę na umowę o dzieło. 
Wtorkowa dniówka okazała się 
ostatnią w jego życiu.

R., choć nie miał uprawnień, od 
wielu lat obsługiwał ciężkie maszyny 
w poprzednich miejscach pracy. 
We wtorek w pewnym momencie 
silnik walca, którym kierował, zgasł. 
Maszyna zaczęła się toczyć siłą bez-
władności. Nie wiadomo, dlaczego R. 
urządzenia nie zatrzymał. Czterech 
kolegów krzyczało do pracownika, 
aby wyskakiwał. Nie zdążył. Walec 
przewrócił się o 360 stopni i przy-
gniótł głowę kierowcy. 

Sprzęt jeszcze w miniony piątek 
leżał w rowie ze śladami tragedii. 
Dopiero w tym tygodniu zostanie 
usunięty i poddany ekspertyzom. 

O makabrze przypominają znicze 
zapalane przez ludzi, którzy przycho-
dzą w miejsce tragedii. Mimo śmierci 
pracownika, roboty drogowe wciąż 
trwają, jak gdyby nic się nie stało.

Za marny grosz
Czy, zgodnie z tym, co twierdzi 

wielu mieszkańców Borowic, pro-
wadzący roboty w Borowicach 
chciał oszczędzić na kosztach, płacąc 
osobom nieuprawnionym połowę 
stawki? Na to pytanie odpowiedzą 
śledczy z policji i prokuratury, któ-
ra po tragicznej śmierci Józefa R. 
wszczęła postępowanie. Sprawą 
zainteresowała się też Państwowa 
Inspekcja Pracy.

– Zatrudniani są ludzie z ulicy, 
bo jaki fachowiec przyjdzie pra-
cować za takie marne pieniądze 
– mówi Józef Nierodka, u którego 
pracownicy firmy budującej drogę 

w Borowicach zostawiali sprzęt 
na noc. 

Zbadane zostaną także inne 
możliwe przyczyny. Podobno zmarły 
mężczyzna nie stronił od kieliszka i 

wsiadł na walec w stanie upojenia 
alkoholem, choć wcześniej nie miał 
go wcale prowadzić. Tej wersji za-
przecza jednak Józef Nierodka, który 
widział, kto wyjeżdżał codziennie 
rano walcem i potwierdza, że był 
nim właśnie człowiek, który zginął.

 – Ale nie wiem, czy on sobie 
wypić nie lubił, bo kiedyś tu ten ich 
szef chyba przyjechał i krzyczał, że 
temu, co walec prowadzi, tylko bełta 
trzeba, nic więcej – dodaje.

Dramat z nauczką
Tragedia jest makabrycznym 

przykładem i nauczką dla tych, 
którzy myślą, że omijanie przepi-
sów bezpieczeństwa pracy to tylko 

niewinne zaniedbanie. 
Taka postawa, nie tylko wśród 

drobniejszych pracodawców, staje 
się coraz bardziej powszechna i 
coraz lepiej tuszowana. Dramatycz-
ne skutki widać wtedy, kiedy na 
ratunek jest już za późno.

– Pracodawcy idą na skróty 
zatrudniając ludzi z przypadku 
– mówi Lesław Mandrak, kie-
rownik jeleniogórskiego oddziału 
Państwowej Inspekcji Pracy. 

Nie sprawdzają, co pracownik 
potrafi i jakie ma uprawnienia. 
Narażają go na śmiertelne ryzy-
ko. Często podpisują z pracow-
nikami umowy cywilno-prawne, 
które nie chronią tak, jak umowa 
o pracę. To sposób na oszczędno-
ści. Niestety, na wszystko godzą 
się ludzie poszukujący szybkiego 
zarobku. 

Niech się to skończy
Wszyscy czekają na ustalenia 

prokuratury. Podobne dochodze-
nie miało miejsce kilka miesięcy 
temu, kiedy nieuprawniony pra-
cownik obsługiwał dźwig, który 
przygniótł elektryka w jednej z 
kowarskich firm. 

Ale nie tylko poznania wyni-
ków śledztwa chcą mieszkańcy 
Mysłakowic, rodzina i znajomi 
Józefa R.

 – Winni zostali wówczas usta-
leni, i tak będzie pewnie i tym 
razem, ale co z tego? Nikomu 
to życia nie wróci – stwierdzają. 
– Inni dalej będą zatrudniać za 
psie pieniądze narażając ludzkie 
życie. Kiedy to się skończy, kiedy 
ktoś się tym w końcu zajmie?

Takie samo pytanie zadali 
sobie również rodzina i znajomi 
kolejnej ofiary wypadku przy 
pracy, który miał miejsce dwa dni 
później na drodze A4 Krzyżowa - 
wykopy, gdzie doszło przysypania 
53-letniegp pracownika. Ten na 
szczęcie przeżył, ale przebywa 
w szpitalu.

Tekst i zdjęcie: 
Angelika Grzywacz

Firmie z Łomnicy, w której tydzień przed tragedią zatrudnił 
się Józef R. grozi do trzydziestu tysięcy złotych grzywny. 
Pracodawca może też trafić do więzienia za nieumyślne 

spowodowanie śmierci.

Bez pobłażania za nieodpowiedzialność

W listopadzie odbędzie się spotkanie Państwowej Inspekcji Pracy z prokuratorami Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze. 
Obie instytucje zapowiadają teraz wzmożoną walkę z nieuczciwymi i nieodpowiedzialnymi pracodawcami. –  Będziemy teraz 
ściśle ze sobą współpracować w przypadku spraw dotyczących wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych – powiedział 
Lesław Mandrak. 
Ta współpraca dotychczas istniała, teraz jednak będzie ona jeszcze bliższa i skuteczniejsza. Od najbliższego czasu te dwie 
instytucje będą razem ustalały na ile działania pracodawcy, u którego doszło do takiego wypadku, były są i czy popełnił on 
przestępstwo czy wykroczenie. 

Czarny bilans
W bieżącym roku doszło 29 
wypadków przy pracy. W ośmiu 
zginęli ludzie. W roku 2006 
zdarzeń było 27, z czego śmier-
telnie zakończyły się cztery.

W miejscu tragedii walec, pod którym zginął człowiek, 
leżał jeszcze do końca ubiegłego tygodnia.
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KRÓTKO Z MIASTA
Polska na start

Od dziś (podniedziałek) w kioskach pojawi się nowy dziennik 
ogólnokrajowy Polska. Tytuł jest wydawany przez Polskapresse, 
wydawcę Słowa Polskiego Gazety Wrocławskiej, które będzie się 
ukazywało w zmienionej formule. Gazeta ma być konkurencją 
dla Dziennika i Gazety Wyborczej i pokazywać wydarzenia w 
kraju z regionalnego punktu widzenia, a nie – jak wspomnia-
ne tytuły – z Warszawy. To już trzecia w ciągu dziesięciu lat 
zmiana szaty i tytułu wydawanej na Dolnym Śląsku od 1945 
roku Gazety Robotniczej, która – po fuzji ze Słowem Polskim 
– mocno ograniczyła informacje lokalne skupiając się głównie 
na wydarzeniach z Wrocławia.

Rozkład pasażerów
Od piątku obowiązuje udoskonalony rozkład jazdy autobusów 

Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego na liniach łączących 
śródmieście oraz Zabobrze z Cieplicami i Sobieszowem. Zmia-
ny zostały wprowadzone po uwzględnieniu uwag pasażerów 
przewoźnika, którzy narzekali na zazębiające się kursy i nie-
odpowiednie godziny odjazdów.

(tejo)

Przeklęte zioło
Ponad 400 dzia łek ma ri -

huany znaleźl i policjanci w 
mieszkaniu 56-letniego jele-
n iogórzanina . Okaza ło się, 
że mężcz yzna w ogrodowej 
sz k la rn i upraw ia ł  konopie 
indyjskie, z których można było 
w yprodukować 1600 porcji 
„trawk i” o czarnor ynkowej 
wa r tośc i  pona d 32 t ysią ce 
z łot ych. Plantator traf i ł do 
policyjnego aresztu. Grozi mu 
kara do trzech lat więzienia. 
A narkotykowi eksperci prze-
strzegają, że popularna wśród 
młodzieży marihuana prowa-
dzi do głębokich uzależnień, 
nawet do heroinizmu. Skutki 
tego zgubnego nałogu często 
moż na og lą da ć na u l ica ch 
stolicy Karkonoszy.

(tejo)
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Lokalne boje kampanii
JELENIA GÓRA PO zaprasza znane twarze, konkurenci dwoją się i troją, aby zaistnieć 

Sikorski podczas 45-minuto-
wego wykładu opowiadał przede 
wszystkim o tarczy antyrakietowej 

w Polsce. – Tak naprawdę nie 
jest ona dla nas niezbędna. 

Umieszczenie jej zwiększa 
nasze bezpieczeństwo 
od strony krajów, które 
nam nie zagrażają i 
zmniejsza ze strony 

tych, którzy nam 
zagrażają – mówił, 

odpowiadając na 
pytanie jednego 
z słuchaczy. – Na 

tarczy zależy przede 
wszystkim Amery-

kanom, my powinniśmy 
otrzymać coś w zamian, 
np. kilka baterii rakiet 
typu Patriot 3.

Nie zabrakło pod-
tekstów politycznych. 
Eksminister zapewnił, 
że jeśli PO wygra wybory, 

w ciągu jednej kadencji przekształci 
wojsko w armię zawodową, liczącą 
150 tysięcy żołnierzy, w tym 120 
tysięcy czynnych i 30 tysięcy w 
rezerwie. – Pożyjemy, zobaczymy 
– skomentowali studenci po wyjściu 
z sali.

Inni politycy, którym marzy się 
miejsce w Parlamencie też nie próż-
nują i zabiegają o głosy. Lokalni kan-
dydaci dwoją się i troję na różnych 
imprezach i mają pretensje, jeśli się 
ich tam nie zaprosi. Posłanka Marze-
na Machałek z Prawa i Sprawiedli-
wości ma żal do kamiennogórskich 
samorządowców, że ją zlekceważyli 
i nie poprosili o przyjście na powia-
towe dożynki. 

Dopisała także frekwencja wśród 
lokalnych jeleniogórskich kandyda-
tów podczas piątkowej debaty „Masz 
głos, masz wybór” w sali Jeleniogór-
skiego Centrum Kultury. Gorzej było 
z obecnością wyborców. Widownia 
świeciła pustkami, a na fotelach 

zasiedli głównie organizatorzy i 
działacze sztabów wyborczych.

Kandydaci ubiegający się o fotel 
posła lub senatora – Marcin Zawiła 
i Tomasz Misiak (PO), Tadeusz Le-
wandowski i Józef Zabrzański (PiS), 
Roman Kuty (PSL), Józef Kusiak i 
Paweł Domagała (LiD), Kazimierz 
Klimek (bezpartyjny), Zbigniew 
Woźny i Jerzy Liber (LPR) – mieli 
okazję zaprezentować swoje 
wyborcze plany ze szczególnym 
uwzględnieniem problematyki 
ziemi jeleniogórskiej. 

Odpowiadali też na pytania 
organizatorów i zadawane przez 
garstkę mieszkańców. Dotyczyły 

m.in. prowincjonalizacji Jeleniej 
Góry, osób niepełnosprawnych, 
kwestii mecenatu państwa nad 
sportem i kulturą.

Wyborcza walka przenosi się 
także na ulice i do skrzynek na 
listy. Trwa plakatowa wojna i 
podklejanie afiszy konkurentów. 
Zwolennicy poszczególnych 
kandydatów bez zastanowienia 
przyklejają plakaty na świeżo 
wymalowanych elewacjach czy 
umytych szybach wystawowych. 
Nie wzbudzają tym sympatii 
gospodarzy obiektów.

Na ulotkach propagandowych 
wciąż widnieje nazwisko wyklu-

czonej z PO skompromitowanej 
skandalem korupcyjnym posłan-
ki Beaty Sawickiej. Zrezygno-
wała ona ze startu w wyborach 
do Senatu, ale materiały zostały 
wydrukowane zanim wybuchła 
afera. Platforma Obywatelska 
nie zdążyła z opracowaniem 
nowych. 

Kampania musi się zakończyć 
do piątku, 19 października. Od 
północy do wieczoru w niedzielę 
obowiązuje cisza wyborcza i 
prowadzenie agitacji będzie 
zabronione.

(AGA/ROB)

Studenci KK z uwagą słuchali wykładu Radosława Sikorskiego 
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KOMENTARZ JELONKI Wciskanie kie³bachy

Sposób na tanią 
reklamę? Znajdź 
byle powód i zwo-

łaj konferencję prasową. Przy okazji 
powiedz coś modnego i.... czekaj na 
relację w mediach.

We wciskaniu wyborczej kiełbachy 
przodują działacze Platformy Obywa-
telskiej, która w ciągu dwóch tygodni 
zdążyła trzy razy zaprosić dziennikarzy. 

Przyjechał Stefan Niesiołowski, przyje-
chał i Radek Sikorski.

Śladem kolegów z PO poszła po-
słanka PiS. Zwołała dziennikarską 
brać, by poskarżyć się, jak to została 
bezpardonowo potraktowana na 
powiatowych dożynkach i to w swoim 
mateczniku. O ile aktywność partii 
w wyborczym wyścigu nie dziwi aż 
tak bardzo, o tyle trudno zrozumieć 

działaczy Ligi Polskich Rodzin. Czyżby 
zapomnieli powiadomić media o przy-
jeździe do stolicy Karkonoszy swojego 
guru – Wielkiego Romana? Ich strata. 
Lud Giertycha nie zobaczył, bo nie 
wiedział. A Lidze słupek popularności 
nie drgnął.

Ach, taka dziwna ta kampania...

Robert zapora

Na dziewięć dni przed wyborami Radosław Sikorski, 
były szef resortu obrony, był w piątek gościem studentów 
Kolegium Karkonoskiego. Po Stefanie Niesiołowskim, 
który w stolicy Karkonoszy przebywał dwa tygodnie 
temu, to kolejny tuz Platformy Obywatelskiej na żywo.

WYDARZENIA / WYBORY 2007

Kandydaci do Parlamentu podczas piątkowej debaty

 Radosław Sikorski
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Wojska żal

Byli wojskowi z pasją opowiadają 
historie związane ze służbą. – Wie-
cie, dlaczego jeden z jeleni ma łatę? 
– spytał jeden z byłych elewów.

 – Zaraz po wojnie przez jednostkę 
przewinęło się wielu żołnierzy, 
ale wszyscy stacjonowali krótko. 
Symbol jednostki (prezent premiera 
rządu Prus, późniejszego dowódcy 
Luftwaffe Hermanna Goeringa 
dla zbudowanych w latach 30-
tych koszar niemieckich – red.) 
uszkodzili Rosjanie, którzy także 
byli tu przejazdem. Upili się i zaczęli 
strzelać dla zabawy. Oberwał jeleń. 
Dobrze, że nie człowiek – mówi z 
uśmiechem.

Starsi z grozą wspominają nato-
miast byłe kasyno. Jeszcze w latach 
50-tych mieściła się tam Informacja 
Wojskowa. Przesłuchiwano w niej 
żołnierzy. Tyle, że po przesłucha-
niach mało kto wychodził w pełni 
sił. Pytano o ich rodziców. O to, czy 
nie spiskują, czy nie są agentami. 
Nawet jeśli żołnierz mówił prawdę 

i miał czyste sumienie, bywało, że 
dla zasady spuszczano mu solidne 
lanie.

A dlaczego „Pod Jeleniami” bały 
się przechodzić kobiety? – Legenda 
mówi, że jeśli przedstawicielka płci 
pięknej przeszła a jeleń nie zary-
czał, to oznaczało, że była dziewicą 
– opowiada podpułkownik rezer-
wy Andrzej Musiał. – Dlatego też 
wszystkie panie przechodziły bramą 
wejściową – mieszczącą się obok.

Andrzej Musiał przypomina sobie, 
jak to absolwenci szkoły, tuż przed 
promocją musieli wyszorować posą-
gi rogaczy. Sam też szorował. – Taki 
zwyczaj panował do 1967 roku. 
Żołnierze dostawali szczotki ryżo-
we i posągi musiały lśnić – mówi. 
– Później zwyczaj zanikł i jelenie już 
nie wyglądają tak pięknie.

Wiesław Tomera wprawdzie „Pod 

Jeleniami” nie służył, ale świętował 
w niej sylwestra, w 1967 roku. – Mój 
kolega podkochiwał się w nieżyjącej 
już córce pułkownika Kazimierskie-
go. Ona zaprosiła nas na zabawę 
– mówi.

Ostatni żołnierze opuścili jednost-
kę w 2004 roku, kiedy to przestało 
istnieć Centrum Szkolenia Radio-

technicznego. O szkole przypomi-
nają dzisiaj już tylko nazwy ulic: płk. 
Wacława Kazimierskiego, Kadetów, 
Elewów i Radarowa. 

W piątek odsłonięto też tablicę 
poświęconą pamięci pułkownika 
Wacława Kazimierskiego – byłego 
komendanta szkoły radiotechnicz-
nej.

Dzisiaj jedynych żołnierzy „Pod 
Jeleniami” można spotkać w Woj-
skowej Komendzie Uzupełnień. 
– Szkoda tego miejsca. Wojsko tu 
już nigdy nie wróci. Ale sentyment 
pozostał – mówi Andrzej Musiał.

Tekst i zdjęcia: 
Robert zapora

– To były piękne czasy – wspomina wojsko Janusz Gó-
recki, prezes stowarzyszenia radiotechników „Radar”. 
Po jednostce „Pod Jeleniami” pozostały już tylko nazwy 
ulic. Teren niegdyś dostępny tylko dla żołnierzy dziś 
przypomina osiedle.

Cywile „pod Jeleniami”
Na terenie byłych koszar rośnie nowe osiedle. Część terenu przejęło Kolegium 
Karkonoskie. Inne budynki wojskowe przerobiono na mieszkania i urzędy. Mieści 
się w nich m.in. urząd pracy, wydział geodezji. Jest też archiwum państwowe. W 
garażach z kolei miejsce znalazły jeleniogórskie firmy. Coraz więcej ludzi wykupuje 
tu mieszkania. Przeważnie pochodzą z innych miast. Mają tu drugi dom, dokąd 
przyjadą na urlop. Kłopotów też nie brakuje. Najpoważniejszy to komunikacja z cen-
trum. Aby przejechać przez skrzyżowanie ulic Grunwaldziej i Jana Pawła II, trzeba 
nieraz czekać i 20 minut. – Chcemy udrożnić to skrzyżowanie, dlatego planowana 
jest przebudowa – zapowiada Jerzy Łużniak. – Szkoda, że nie pomyślano o tym 
przy budowie estakady nad torami na Zabobrzu. Gdyby przedłużyć ją do mostu 
na Bobrze, dzisiaj nie byłoby korków – mówi. Dziś na to nie ma pieniędzy.

„Pod Jeleniami” bały się przechodzić kobiety,  
a elewom spuszczano manto dla zasady.

Awangarda 
u komendanta
Płk Wacław Kazimierski uczestniczył 
m.in. w bitwie pod Lenino. Komendan-
tem szkoły radiotechnicznej był od 
1954 do 1972 roku. Szkoła mieściła 
się początkowo pod Warszawą, ale 
w 1955 roku została przeniesiona 
do Jeleniej Góry, w miejsce byłej 
Oficerskiej Szkoły Piechoty nr 2. 
Dbał nie tylko o jednostkę, wpisał 
się także trwale w historię miasta. Był 
twórcą klubu sportowego „Polonia”, 
pomagał w budowie stadionu przy ul. 
Grunwaldzkiej. To m.in. z jego inicjaty-
wy powstała także szkoła muzyczna 
II stopnia. Początkowo uczyli się 
w niej tylko żołnierze, później była 
placówką otwartą dla wszystkich. Był 
też inicjatorem budowy szkoły przy ul. 
Grunwaldzkiej (obecne Gimnazjum 
nr 3). – Miałem przyjemność być 
jego podopiecznym – mówi Janusz 
Górecki. – W 1954 roku należał do 
wojskowej awangardy. Tacy ludzie 
nie byli lubiani przez władze, ale on 
podjął się komendantury. To było 
wielkie wyzwanie. Ten człowiek to 
bohater.

NA JÊZYKACH

Kampania pasywna
Co porabia Stanisław Dzie-

dzic, jeszcze kilka miesięcy 
temu prezes spółki Wodnik? 
Emerytowany były radny So-
juszu Lewicy Demokratycznej, 
a wcześniej szef kowarskiej 
Fabryki Dywanów zaangażował 
się w kampanię wyborczą. Nie 
jako kandydat, ale organizator 
debaty chętnych na parlamen-
tarzystów z mieszkańcami 
Jeleniej Góry. 

Mąż swojej partii
Zbigniew Sawicki – prywat-

nie małżonek eksposłanki Beaty 
Sawickiej, która skusiła się na 
100 tysięcy złotych łapówki 
– zrezygnował z przewodni-
czenia komisji rewizyjnej rady 
miejskiej. Na razie, wbrew su-
gestiom zastępcy prezydenta 
Jerzego Łużniaka, pan Zbyszek 
nie zamierza ani rzucać man-
datu radnego, ani legitymacji 
Platformy Obywatelskiej. Mówi, 
że nic złego nie uczyniła ona 
jemu. On wobec niej także nie 
zgrzeszył.

(ROB/tejo)

Walczyć z przemocą
REGION Biją żony, gnębią dzieci

Więcej interwencji przy awanturach i znęcaniu się 
nad rodzinami.

W minioną środę pracownicy 
Ośrodka Interwencji Kryzyso-
wej rozmawiali z policjantami, 
głównie dzielnicowymi o tym, 
jak pomóc ofiarom przemocy 
domowej. 

– Przez dziewięć miesię-
cy tego roku odnotowaliśmy 
niepokojący wzrost liczby 
interwencji, których było aż 
336, z czego 195 to przypadki 
przemocy w rodzinie – mówi 
organizator konferencji mł. 
asp. Danuta Razmysłowicz z 
Komendy Miejskiej Policji w 
Jeleniej Górze.

Takie statystyki z jednej stro-
ny niepokoją, z drugiej jednak 
mają pozytywny skutek. – Zja-
wisko przestaje być tematem 

tabu – podkreśla Danuta Ra-
zmysłowicz. Coraz więcej ofiar 
przemocy zgłasza to policji. O 
problemie coraz częściej alar-
mują również sąsiedzi, którzy 
bardzo często są świadkami 
agresji.

Policjanci chcą być skutecz-
niejsi nie tylko w nakładaniu 
sankcji, lecz także przeciwdzia-
łaniu przemocy. Dlatego chcą 
współpracować ze specjalistami 
z OIK. – Jeśli połączymy naszą 
wiedzę prawną z doświad-
czeniem specjalistów, mamy 
szansę coś z tym problemem 
zrobić – mówi asp. szt. Paweł 
Piotrowski z Komisariatu I 
Policji w Jeleniej Górze.

Angela
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Wygrali z Jelonką.com
JELENIA GÓRA W prezencie od naszego tygodnika

Spośród Czytelników, którzy 
dostarczyli do nas ankietę opub-
likowaną w 50. jubileuszowym 
wydaniu Jelonki, wylosowaliśmy 
nazwiska szczęśliwców. Państwo 
Anna Szklarek, Janusz Płyta, Li-
zola Lubaczewska, Justyna Paw-
liczek, Danuta Romanowska, 
Małgorzata Jaskólska, Wiesława 
Linder, Małgorzata Stawska, 
Roksana Klisko oraz Longina 
Niewczas otrzymają obiecane 

koszulki i gadżety Jelonki.
Nagrody do odebrania w re-

dakcji przy ul. Klonowica 9 
po wcześniejszym wskazaniu 
rozmiarów t-shirta. Prosimy o 
kontakt telefoniczny: 075- 75 
444 00. Jednocześnie dziękujemy 
wszystkim Czytelnikom za udział 
w ankiecie, która pomoże nam w 
lepszym redagowaniu naszego 
tygodnika.

(tejo)

Byli żołnierze szkoły 
radiotechnicznej 

podczas uroczystości 
odsłonięcia tablicy 

płk. Wacława 
Kazimierskiego

Na piątkowych uroczystościach o dawnych czasach przypominali wojskowi weterani
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Policjanci podczas dyskusji 
ze specjalistami.
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Nowy stary szef

Marian Łata został ponownie 
wybrany szefem jeleniogór-
skich harcerzy ZHP. Komendant 
zrezygnował z funkcji w czerw-
cu z powodów osobistych, ale 
po kilku miesiącach powrócił 
na pełnioną wcześniej funkcję. 
Podczas zjazdu, który odbył się 

w sobotę, ustalono kierunki 
działania ZHP w Jeleniej Górze. 
Najważniejsze to zwiększenie 
liczby harcerzy a także wy-
miana starego, wysłużonego 
sprzętu obozowego.

(DOB)
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BFortuna na Euro 2012
JELENIA GÓRA Miasto rozpoczęło wyścig o pieniądze

Ponad pół miliarda zło-
tych potrzeba, aby ugościć 
drużynę w stolicy Karko-
noszy.

Miasto stara się o przyjęcie jed-
nej z drużyn, które wezmą udział w 
piłkarskich mistrzostwach Europy. 
Wniosek na budowę centrum po-
bytowo-treningowego złożono w 
komitecie organizacyjnym Euro 
2012 kilka dni temu.

– Zakłada on 6 inwestycji: re-
mont stadionu przy ul. Złotniczej, 
dostosowanie lotniska, poprawę 
dojazdu do lotniska, budowę dwóch 
etapów obwodnicy południowej 
oraz modernizację ulicy Sobieskie-
go – wymienia Marek Obrębalski, 
prezydent Jeleniej Góry.

Łącznie na to wszystko potrzeba 
ponad pół miliarda złotych. Skąd 

pieniądze? - Część z budżetu miasta, 
ale większość chcemy pozyskać z 
funduszy unijnych – mówi.

W projekcie nie przewidziano 
budowy hotelu. – Rozmowawia-
łem z przedstawicielami 
hotelu Mercure, którzy 
są w stanie wygospo-
darować część obiektu 
w standardzie czterog-
wiazdkowym – wymaga-
nym przez UEFA – mówi 
prezydent.

Jelenia Góra to jedno 
z kilku miast Dolnego 
Śląska, które będzie sta-
rać się o przyjęcie dru-
żyn – uczestników Euro. 
Podobne plany mają 
Legnica, Dzierżoniów 
oraz Lubin. Faworytem 
wydaje się to ostatnie 
miasto. 

Jakie są szanse Jeleniej Góry? 
– Tego nie wiem, ale jak nie 
będziemy próbować, to na pew-
no nic nie dostaniemy – mówi 
prezydent.

Decyzja o tym, które wnioski 
zostaną przyjęte do realizacji, za-
padnie prawdopodobnie jeszcze w 
październiku, ale po wyborach.

(ROB)

Sierpniowy remont stadionu przy ul. Złotniczej 
kosztował 60 tys. zł. Na gruntowną przebudowę 
potrzebao wiele więcej
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Osiedle spokoju
JELENIA GÓRA Cieplice bez hipermarketów

Mieszkańcy ul. Lubańskiej mogą spać spokojnie. Ich 
osiedle nie zamieni się wkrótce w plac budowy.

Komisja rozwoju nie zgodziła 
się na tzw. dogęszczenie osiedla, 
znajdującego się przy giełdzie. 
Władze miasta proponowały 
wybudowanie tam 14 domków 
jednorodzinnych. Taki zapis po-
jawił się w projekcie planu zago-
spodarowania przestrzennego 
Cieplic. Komisja nie zgodziła się 
na budowę 13 domków. Powód? 
– Mieszkańcy osiedla mają swoje 
ogródki między domami. Teren 
jest zadbany i uporządkowany. 
Nie ma potrzeby tego zmieniać 
– mówi szef komisji Wiesław To-

mera. – Jeśli nie będzie już innych 
terenów pod rozbudowę, wtedy 
można wrócić do tego tematu.

Władze miasta zapewniły, że 
zrezygnują z tej propozycji.

Plan zagospodarowania Cieplic 
nie przewiduje lokalizacji sklepów 
wielkopowierzchniowych w tej 
dzielnicy miasta. To jednak dopie-
ro pierwotna wersja tego planu. 
Wkrótce zostanie on wystawiony 
do publicznego wglądu. Wówczas 
uwagi będą mogli wnosić miesz-
kańcy i instytucje.

(ROB)

Niebezpiecznie na skuterze 
JELENIA GÓRA Ranny 70-letni mężczyzna

Groźny wypadek jednośladu na ulicy Wincentego 
Pola.

Z poważnymi obrażeniami 
ciała został odwieziony do 
szpitala 70-letni mężczyzna, 
prowadzący skuter, po tym 
jak na ulicy Wincentego Pola 
potrącił go citroen, za którego 
kierownicą siedział 43-letni 
jeleniogórzanin.

Zajechał on drogę skuterowi 
raptownie skręcając w prawo. 

Do zdarzenia doszło w czwartek 
przed południem.

70-latek doznał otwartego 
złamania nogi oraz stłuczenia 
miednicy i ogólnych potłuczeń. 
Pozostanie hospitalizowany.

Obydwaj uczestnicy zdarze-
nia byli trzeźwi.

(tejo)

Wielki brat pod Śnieżką
KARPACZ Szkoły w czujnym oku kamery

Dofinansowanie przyznane 
gminie Karpacz pozwoli zain-
stalować kamery monitorujące 
ogólnodostępne pomieszczenia 
wewnątrz szkół oraz najbliższą 
okolicę budynku. Jak poinfor-
mowała Ewa Lustyk z karpa-
ckiego magistratu, urząd otrzy-
mał prawie osiem i pół tysiąca 
złotych w ramach rządowego 
programu wspierania organów 
prowadzących w zapewnieniu 
bezpiecznych warunków nauki, 
wychowania i opieki w publicz-
nych szkołach i placówkach i 
placówkach oświaty.

Urzędnicy zapewniają, że ka-
mery zostaną zainstalowane 
jeszcze w tym roku. – Mamy 
nadzieję, że przyczyni się tak-
że do wzrostu wykrywalności 
sprawców czynów zagrażających 
bezpieczeństwu uczniów – pod-
kreśla Ewa Lustyk.

Kamery i monitoring działają 
już i zdają egzamin w kilku jele-
niogórskich placówkach oświaty, 
choć ich instalacja, kiedy pomysł 
był wdrażany, wzbudzała sporo 
kontrowersji.

(tejo)

Pomoc z poślizgiem
JELENIA GÓRA Ministerstwo zostawiło uczniów na lodzie

– To nie fair, ale co zrobić 
– mówią uczniowie, któ-
rzy jak na zbawienie cze-
kają na unijne stypendia. 
Pieniądze trafią do nich 
najwcześniej w styczniu.
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– Co roku o tej porze przyj-
mowaliśmy wnioski od uczniów 
– mówi Barbara Latosińska, 
koordynator do spraw stypen-
diów w Jeleniej Górze. – A teraz 
nie ma nawet wytycznych mini-
sterstwa.

Jak szacują urzędnicy, pierwsze 
pieniądze, jeśli wszystko pójdzie 
dobrze, będą wypłacone dopiero 
na początku przyszłego roku 
kalendarzowego. Procedura jest 
bowiem bardzo skomplikowana. 
Najpierw ministerstwo musi 
ogłosić nabór projektów. Później 
oferty muszą zgłaszać miasta. Do-
piero potem, w poszczególnych 
miastach należy ogłosić nabór 
zgłoszeń. Później wszystkie oferty 
trzeba przejrzeć i zakwalifikować. 
Trwa to długie miesiące.

Jak wyliczyła Barbara Lato-
sińska, w ubiegłym roku z tej 
formy unijnej pomocy skorzystało 
ponad 600 uczniów z jeleniogór-
skich szkół średnich. Stypendy-
ści otrzymywali po 180 złotych 
miesięcznie.

– Te pieniądze przeznaczałam 
na dojazd do szkoły – mówi 
Natalia Fedor, czwartoklasistka z 
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Tury-
stycznych w Jeleniej Górze.

Za stypendium można też ku-
pić książki, podręczniki, zeszyty, 
stój sportowy na w-f a nawet 
komputer na raty. – Dla wielu 
uczniów to bardzo potrzebne 
pieniądze – mówi Eulalia Skuza, 
dyrektor ZSE-T. – Niektórzy nie 
mieli nawet na bilet autobusowy, 
by dojechać do szkoły. Dzięki tej 

pomocy, mogli się uczyć.
Stypendia unijne wprowadzo-

no 3 lata temu. Od początku były 
z nimi jednak olbrzymie kłopoty. 
Najpierw ministerstwo żądało 
od uczniów faktur za zakupiony 
sprzęt na poczet stypendiów. 
Oczywiście, trzeba było kupić 
sprzęt i materiały za swoje. Zwrot 
otrzymywało się po udokumento-
waniu zakupów. To przysporzyło 
wiele kłopotów. Weryfikowaniem 
wniosków i przyznawaniem pie-
niędzy zajmowali się urzędnicy. 
Później część obowiązków prze-
kazano szkołom. Inna sprawa, to 
opóźnienia w płatnościach.

– Pieniądze przychodziły za-
wsze po czasie. Czasami nawet 
czekałyśmy pół roku. Musiałyśmy 
najpierw wydać swoje, a dopiero 
potem otrzymywałyśmy zwrot 
– mówią Agata Rudnicka i Agata 
Jarząb z ZSE-T.

Dopiero w minionym roku 
wprowadzono ułatwienia. Zre-
zygnowano z faktur, ucznowie 

dostawali pieniądze do ręki. Ale 
w zamian musieli wykazać się 
dobrą frekwencją w szkole. Każde 
miasto określiło maksymalną 
liczbę godzin nieusprawiedli-
wionych. Uczniowie z jelenio-
górskich placówek nie mogli 
opuścić bez powodu więcej jak 
5 godzin lekcyjnych w miesiącu. 
Jeśli przekroczyli ten próg, tracili 
prawo do stypendium. – W ten 
sposób odpadło ok. 80 uczniów 
– mówi Barbara Latosińska. – Ale 
ci, co naprawdę potrzebowali 
pieniędzy, pilnowali się.

Ministerstwo Rozwoju Regio-
nalnego na łamach mediów ogól-
nopolskich opóźnienia tłumaczy 
tym, że stare programy unijne 

kończyły się w 2006 roku. Od 
2007 roku wchodzą nowe progra-
my, co wiąże się z dodatkowymi 
formalnościami.

Próbowaliśmy skontaktować 
się z przedstawicielami tego 
resortu, by dowiedzieć się więcej. 
Przesłaliśmy pytania zgodnie z 
instrukcją – pocztą elektroniczną. 
To – jak informuje ministerstwo 
– najszybsza droga do uzyskania 
odpowiedzi. Mimo, że określili-
śmy termin publikacji, nie otrzy-
maliśmy odpowiedzi.

Pozostaje mieć nadzieję, że 
resort ogłosi konkursy i sprawa 
stypendiów ruszy z miejsca.

(ROB)

Równaj szanse
Stypendia unijne są przyznawane na tzw. wyrównanie szans edukacyjnych. Mogą 
z nich skorzystać uczniowie szkół średnich oraz studenci wsi, małych miast oraz 
miast do 20 tysięcy mieszkańców, w których nie ma szkoły kończącej się maturą 
(w przypadku uczniów szkół średnich). Warunkiem jest też średni miesięczny 
dochód w rodzinie, nie większy jak 504 złotych na osobę.

– Pieniądze zawsze przychodziły z opóźnieniem – mówią Agata, 
Natalia i Agata, uczennice Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystycznych 
w Jeleniej Górze.

Marian Łata (na zdjęciu od lewej)
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WYDARZENIA / OPINIE
WIDZIANE Z BOKU

Namówiła mnie koleżanka 
(nie ze szkolnej ławy) do wejścia 
i zarejestrowania się na portalu 
nasza-klasa.pl. Uległem. I nie 
żałuję.

Maturę zdałem lat temu 21. 
Znajomości z dawnymi kolegami 
klasowymi i nauczycielami – choć 
miały być zawsze zażyłe i trwać 
wiecznie – jakoś się po kilku latach 
prawie zupełnie zatarły. Życie 
nas potasowało i rzuciło w różne 
miejsca. Profesorowie wprawdzie 
na stanowiskach trwali, ale przez 
ich dzienniki przewijały się kolejne 
nazwiska pokoleń i tworzyły nowe 
przyjaźnie.

Moja klasa odżyła, kiedy utrwa-
liłem swoje dane na rzeczonym 
portalu. Wraz z różnymi wspo-
mnieniami. 

Tymi fatalnymi, kiedy to przy 
całej klasie pani polonistka zru-
gała moje wypracowanie z bal-
lad romantycznych. Słusznie 
poniekąd, bowiem gniot był to 
pierwszej jakości. Ale o tym wiem 
teraz, nie wtedy. Siała zresztą 
postrach wśród wszystkich, a za 
ocenę dostateczną na świadectwie 
niektórzy gotowi byli dać ofiarę 
na mszę.

I tymi historyjkami śmieszniej-
szo-strasznymi, kiedy to podczas 
studniówki wychowawczyni wy-
broniła nas przed dyrektorem. Był 
zbyt spostrzegawczy i zauważył, 
że w trakcie balu gasiliśmy prag-
nienie i podsycaliśmy emocje 
owocem w płynie zakazanym 
nawet pełnoletnim uczniom. 
Sam bał się skosztować zawartości 
szklaneczek. I poprosił o obiektyw-
ną ocenę panią wychowawczynię, 
która ostro dała nam się we znaki 
wcześniej, podczas lekcji geografii. 
Ale pani, ku naszemu miłemu zdu-
mieniu, upiła nieco magicznego 
nektaru i stwierdziła, że jest to 
oranżada. Z bąbelkami. Słodka i 
smaczna. – Może pan jednak spró-
buje, panie dyrektorze? – spytała. 
– Nie, ależ nie. Przecież pani wie, 
co piła – wzdrygnął się udając we-
sołość dyrektor, który całą historię 
usiłował obrócić w żart.

I tymi sytuacjami zupełnie za-
bawnymi, kiedy to wspomnianą 
„oranżadę” kilkanaście minut 
wcześniej przemycał w butelkach 
po oranżadzie kolega z klasy. 
Robił to tak niefortunnie, że stłukł 
jedno z tak cennych naczyń w 
szatni, tuż przed wejściem do sali 
Kawiarni Zdrojowej. Na głośne 
„trach” oraz unoszącą się woń 
niekoniecznie oranżadowej po-
marańczy zwróciło uwagę grono 
pedagogiczne, mierząc wzrokiem 
delikwenta i zabawnie poruszając 
nozdrzami w celu wyłowienia 
źródła tego niespodziewanego 
aromatu wnoszącego nową jakość 
w uzdrowiskowe powietrze stycz-
niowego wieczoru przed feriami 
zimowymi. 

Ale na szczęście jedno z dru-
gim nie zostało połączone w 
logiczną całość splotu zdarzeń, 
dzięki czemu nas klasowy kole-
ga mógł spokojnie wypić – z po-
mocą pozostałych – pod stołem 
część zawartości pozostałych 
butelek, które się uchowały w 
jego reklamówce. Do czasu, 

kiedy nie zauważył występku 
dyrektor…

Kiedy do ponad 21 latach 
wszedłem do mojej wirtualnej 
klasy, nielicznej w rzeczywi-
stości, bo chodziło tam tylko 
osiemnastu licealistów, w tym 
siedmiu płci brzydkiej, spotka-
łem tylko trzy osoby.

Kolegę, który – choć chodził do 
humanistycznej klasy – wybrał 
się na studia matematyczne. I 
dwie koleżanki. Z jedną z nich 
siedziałem w ławce na historii u 
brodatego pana profesora, który 
– z sobie tylko znanych powodów 
– rozsadził uczniów zgodnie z alfa-
betyczną kolejnością nazwisk.

Pewnie jeszcze nie wszystkich 
z mojej klasy wzięła nostalgia za 
wspomnieniami, skoro się po raz 
drugi nie zapisali do szkoły. Nawet 
w internecie, gdzie nie krzyczą i 
dwój nie stawiają. Choć owa no-
stalgia innych zdecydowała o suk-
cesie samego pomysłu stworzenia 
tej elektronicznej możliwości od-
zyskiwania kontaktów, cieszącej 
się powodzeniem wśród dziesiątek 
tysięcy byłych uczniów.

Ci wpisani w mojej klasie uło-
żyli sobie życie rozmaicie, ale ko-
rzeniami wciąż tkwią w tamtych 
chwilach. Kiedy wyznacznikiem 
mijającego czasu były sprawdzia-
ny, odpytywania, wytęsknione 
piątki przed weekendem, bolesne 
poniedziałki powrotu do szkol-
nego gmaszyska i upragnione 
wakacje. Chcą spotkać się i po-
rozmawiać o dawnych, dobrych 
dziejach, od których człowiek nie 
może się odciąć, choćby nie wiem 
jak tego pragnął.

I jakby zupełnie przez przy-
padek wkrótce potem, kiedy już 
zapisałem się do tej wirtualnej 
klasy wspomnień, zadzwonił 
telefon. Prawdziwy. Usłyszałem 
w słuchawce głos tej samej po-
lonistki, która rugała mnie za 
beznadziejne wypracowanie z 
ballad romantycznych. Też bardzo 
by się chciała spotkać, nie tylko ze 
mną, ale i z człowiekiem, który 
zbił butelkę z zakazaną oranżadą 
przed studniówką. I z innymi. Bo 
matura to niby była jak wczoraj, a 
upłynęło od niej już ponad 21 lat. 

Za chwil parę w mailowej 
skrzynce odebrałem wieści od 
innych dawnych licealistów, któ-
rzy pamiętają i mnie, i tamte 
lata. I prawie że odzyskałem mło-
dzieńczą werwę w ten mglisty 
dzień października, z wiszącą w 
powietrzu jesienią. Już się nawet 
zacząłem zabierać za odrabianie 
lekcji, tak bardzo szkolne chwile 
zawładnęły moją wyobraźnią 
i pamięcią, która raptem jakby 
znalazła ujście dla strumyka wspo-
mnień ze szkolnej ławy.

Pomyśleć, że to wszystko tylko 
dzięki jednemu wpisowi. Pokusie, 
której uległem, dzięki skutecznej 
zachęcie koleżanki, która w tej 
wirtualnej szkole jest już bardziej 
ode mnie obeznana. Tak oto, starsi 
absolwenci i byli uczniowie, radzę 
Wam, skorzystajcie z tego technicz-
nego dobrodziejstwa i wpiszcie się 
do naszej klasy. Warto.

Konrad przezdzięk

Pokusa wspomnieńU pana Boga pod więźbą

Trwający remont dachu kościoła świętych Erazma 
i Pankracego to niepowtarzalna okazja, aby tam 
zajrzeć i zobaczyć, co kryje się pod wymienianymi 
dachówkami.

Skorzystaliśmy z niej dzięki 
uprzejmości ks. proboszcza Bog-
dana Żygadły oraz Kazimierza 
Piotrowskiego, inspektora nadzoru 
prac. Na trzypiętrowym strychu 
średniowiecznej świątyni zaskakuje 
doskonałość drewnianej konstruk-
cji. – To prawdziwa perełka sztuki 
ciesielskiej, mało kto to dziś potrafi 
– komentuje dekarz Zbigniew 
Leszek. Na poddaszu zachował się 
dawny kołowrót, którym wciągano 
ciężary. Ale prawdziwym skarbem 
są widoki, które z pozbawionego 
pokrycia strychu rozciągają się na 
miasto i okolicę. 

Na pierwszy rzut oka drewniana 
więźba jest w niezłym stanie, ale 
jak jest rzeczywiście, będzie moż-
na stwierdzić po jej całkowitym 
odsłonięciu.

Wtedy też zostanie naprawiona 
i uzupełniona. Ekipy wykonają 
nowe obróbki blacharskie, całą 
powierzchnię pokryją folią, a na 
koniec położą nowe dachówki.

Wówczas krajobrazy z tej pod-
niebnej perspektywy znikną. I 
trudno będzie je zobaczyć, bo wieża 
kościoła nie zostanie udostępniona 
w najbliższych latach dla turystów. 
– A szkoda – mówią jeleniogórza-

nie. Parafia tłumaczy, że stan tech-
niczny wnętrza wieży nie pozwala 
na jej otwarcie dla wszystkich. Tym 
bardziej, że na jej szczyt prowadzą 
bardzo wąskie schody

Prace remontowe dachu będą 
kosztowały 600 tysięcy złotych i 
mają zakończyć się jeszcze w tym 
roku. Pieniądze udało się pozyskać 
z kilku źródeł: pomógł urząd mar-
szałkowski, Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego, miasto 
oraz różne fundacje i parafianie.

Podwaliny pod kamienny 
gmach kościoła św. Erazma i 

Pankracego powstały po 1303 
roku, kiedy spłonęła znajdująca 
się w tym miejscu świątynia 
drewniana. Nawa główna mierzy 
23 metry. Kościół był kilka razy 
przebudowywany. W zimnych, 
gotyckich murach zachowały się 
barokowe wnętrza z 1654 roku 
pozostawione przez jezuitów. 
Witraże pochodzą z lat 30. mi-
nionego wieku, a ostatni remont 
dachu przeprowadzono niemal 
40 lat temu.

(AGA)

Kto kupi 
zameczek?

Jeden z nielicznych za-
bytków na osiedlu Zabo-
br z e ,  pr z e d wojen n a re -
z ydenc ja Ma x a E r f ur t a , 
właściciela papierni przy 
u l .  Wiejsk ie j ,  a  obecn ie 
jeszcze własność Politech-
niki Wrocławskiej, zmieni 
właściciela . Na sprzedaż 
pałacyku został ogłoszony 
przet a rg.  Ofer t y moż na 
składać do dziś (poniedzia-
łek). Uczel n ia sprzedaje 
zabytek, bo zlikwidowano 
Zakład Badawczo-Wdroże-
niowy Inżynierii Ochrony 
Środowiska, który od 1964 
roku gospodarzył w rezy-
dencji przy al. Jana Pawła 
II. Mieściła się tam także 
biblioteka naukowa, która 
zostanie przeniesiona na 
ulicę Bankową. Co będzie 
w z a me c z k u?  Wsz y s t ko 
zależy od kupca. Ten musi 
mieć zasobną kieszeń: cena 
wywoławcza wraz z przy-
ległym gruntem to ponad 
pięć mil ionów siedemset 
tysięcy złotych. 

(AGA)

Powrót legendy na skrzydłach
Do uroczystego przywitania 

samolotu An-2 SP-AOA „Zośka” 
przygotowuje się Aeroklub Je-
leniogórski. Awionetka wraca 
po remoncie, który trzeba było 
przeprowadzić, kiedy samolot 
został zdruzgotany podczas stycz-
niowej wichury. Zośka ma już 
za sobą pierwsze loty. Zrzucano 
z niej szczepionkę przeciwko 
wściekliźnie u lisów. W tym ty-
godniu wyląduje na lotnisku przy 
ul. Łomnickiej, a jej uroczyste 
powitanie zaplanowano na 20 

października o godz. 12.
Aeroklub zaprasza wszystkich, a 

szczególnie te osoby, które wyloso-

wały loty Zośką podczas majowego 
koncertu na rzecz odbudowy tego 
samolotu.

Podziel się życiodajnym płynem
Aleksander Wrona, honorowy 

dawca krwi i entuzjasta dzielenia 
się życiodajnym płynem, zachęca, 
aby od 29 do 31 października w 
punkcie krwiodawstwa w jelenio-
górskim szpitalu przy ul. Ogińskiego 
6 pojawiło się jak najwięcej osób. 
Krew można będzie oddać w godz. 
8.30-11.30. 

Dawcy muszą być zdrowi i pełno-
letni. Należy wziąć ze sobą dowód 
osobisty lub inny dokument tożsa-
mości. Krewniacy przypominają, że 
chętni powinni być zdrowi, nie zaży-
wać leków oraz na 24 godziny przed 
oddaniem krwi nie pić alkoholu.

(AGA)
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Ks. dziekan Bogdan Żygadło na strychu 
świątyni parafialnej
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Bałagan z kubłami
JELENIA GÓRA Czy miasto zasypią śmieci

Szykują się podwyżki za wywóz nieczystości. 
Kto zapłaci mniej?

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej traci 
wiodącą pozycję na rynku 
czyścicieli Jeleniej Góry. Kubły 
z logo firmy znikają, a w ich 
miejsce pojawiają się pojemni-
ki firmowane przez spółkę SI-
MEKO, która wygrała przetarg 
na obsługę niektórych części 
Jeleniej Góry.

Zachęca do korzystania z jej 
usług zapowiedzią, że od przy-
szłego roku nie podniesie cen 
za wywóz nieczystości. Zrobi 
tak MPGK, choć nie zależy to 
od przedsiębiorstwa.

– Do 75 złotych z 15 wzra-
stają od 1 stycznia 2008 opłaty 
za składowanie nieczystości 
– mówi Michał Kasztelan, 
prezes MPGK. Powód: zmiana 
rozporządzenia Rady Mini-
strów, które niesie za sobą 
wzrost kosztów za korzystanie 
ze środowiska naturalnego.

Podwyżek za wywóz nie 
da się w MGPK uniknąć, choć 
jeszcze nie wiadomo, jaka 
będzie ich skala. Ale SIMEKO 
już zapowiada, że utrzyma 
stare ceny jeszcze przez kilka 
miesięcy. 

– Średni koszt  wywozu 
nieczystości raz w tygodniu z 
domku, w którym mieszkają 

trzy osoby, to około 30 złotych 
– usłyszeliśmy odpowiedź na 
pytanie o ceny usług. Pojem-
nik można dzierżawić lub 
wykupić za około 120 zł na 
własność.

Są obawy, że konkurencja 
nie podoła kosztom, bo sztucz-
ne zaniżenie cen na pewno się 
odbije niekorzystnie i na spół-
ce, i na klientach. – Prędzej 
czy później podwyżki będą 
musiały być wprowadzone 
– podkreśla M. Kasztelan.

Tymczasem nie wszyscy 
mieszkańcy są zadowoleni z 
usług SIMEKO. 

Pani Lil ianna z Osiedla 
Struga w sobotę chciała wy-
nieść śmieci i okazało się, że 
nie ma gdzie, bo dotychcza-
sowe duże pojemniki MPGK 
znikły, a w ich miejsce pojawi-
ły się pojemniki konkurenta, 
które szybko się zapełniają. 
– Podobnie jest przy innych 
ulicach – podkreśla pani Li-
lianna. 

Dodaje, że tam gdzie jest 
rewir SIMEKO, usunięto tak-
że pojemniki do segregacji 
odpadów MPGK oraz kosze na 
plastikowe butelki, które teraz 
rzucane są, gdzie popadnie. 

(tejo)

Estakada kłopotów

JELENIA GÓRA Zdążyć przed zimą z remontem 
ważnego traktu

Roboty drogowe na obwodnicy północnej.

Usuwanie pseudograffiti, 
bohomazów namalowanych 
farbą w spreju na konstrukcji 
estakady w ciągu alei Jana 
Pawła II to tylko część robót 
związanych z modernizacją 
całego obiektu.  

Naprawiana jest także kon-
strukcja, która po niespełna 
13 latach użytkowania nadaje 
się tylko do solidnej moder-
nizacji. Wymieniony będzie 
też asfalt przy zastosowaniu 
najnowszych technologii , 
dzięki czemu znikną koleiny 
i dziury. Według zapowie-
dzi drogowców remont ma 
potrwać do listopada. Prace 

prowadzone są etapami, aby 
nie sparaliżować ruchu na 
tym strategicznym połączeniu 
centrum z osiedlem Zabobrze 
i wyjazdem na Wrocław.

Ale przejazd przez wiadukt i 
tak bywa kłopotliwy. W sobotę 
na estakadzie zderzyły się 
trzy samochody. Nikomu nic 
się nie stało. Skutki kolizji 
usuwali strażacy.

Koszt prac na estakadzie 
to dwa miliony złotych. Część 
pieniędzy pochodzi dotacji 
Ministerstwa Transportu, 
część – to środki z budżetu 
miasta.

(tejo)

Ekipy wzmacniają konstrukcję chodników. Jest ona 
także czyszczona przez piaskowanie
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Pieniądze od premiera

114 prymusów, którzy mogą 
pochwalić się maksymalną śred-
nią, odebrało w gmachu Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 
1 im. Żeromskiego stypendia 
nadane przez prezesa rady mini-
strów. Co miesiąc do końca roku 
szkolnego na ich konto wpływać 
będzie po 258 złotych. 

Dla wielu wyróżnionych to 
ogromna pomoc finansowa oraz 

spora motywacja do dalszej na-
uki. Dla Bartka Dudy, tegorocz-
nego maturzysty, stypendium to 
szansa na realizację celu, który 
sobie wyznaczył. – Kupię kom-
puter i kursy językowe, bo chcę 
studiować w Niemczech. Dużo 
pracowałem w ubiegłym roku i 
jest to przede wszystkim wynik 
tej pracy. Opłacało się – dodał 
zadowolony.

Stypendium mógł uzyskać 
tylko jeden, najlepszy uczeń 
w szkole. Z Jeleniej Góry pie-
n ią d ze odebra ło pięt na st u 
l icealistów, z Legnicy czter-
na st u, z Lubina dziesięciu, 
z  G łogowa o s iem o s ób,  z e 
Zgorzelca i Jawora po siedem 
osób, z Piechowic i Szklarskiej 
Poręby po dwie osoby, z Karpa-
cza jedna. 

Jak mówi Paweł Domagała, 
dyrektor popularnego „Żeroma”, 
jest znacznie więcej licealistów i 
gimnazjalistów, którym bardzo 
niewiele brakuje do najwyższej 
średniej i nie mieli szczęścia 
załapać się na pieniądze z War-
szawy. Ale nic straconego. Dostają 
szkolne stypendia naukowe.

Angela
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Pasja przy laptopie
JELENIA GÓRA – U nauczyciela najważniejsza jest cierpliwość, która szybko 
może się skończyć – uważa Wioletta Taraszkiewicz

Agnieszka Gierus: Nauczy-
ciel to profesja mało wdzięcz-
na, niedoceniana i nisko 
opłacana. Zdecydowała się 
Pani świadomie nauczać?

Wioletta Taraszkiewicz, na-
uczycielka informatyki w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Jeleniej 
Górze

– Zawód wybrałam już 25 lata 
temu, gdy poszłam na studia do 
Wyższej Szkole Pedagogicznej w 
Zielonej Górze. Na pewno dużą 
rolę odegrały tu tradycje rodzinne 
– moja mama była nauczyciel-
ką matematyki. Wybór był jak 
najbardziej świadomy. Dobrze 
wiedziałam, co mnie czeka. 

– Co jest najbardziej przy-
kre w pracy nauczyciela?

Na pewno niski prestiż zawodu 
i brak szacunku w społeczeń-
stwie. Jeżeli np. rodzice nie sza-
nują pedagoga i otwarcie mówią o 
tym w domu, nie ma się co dziwić, 
że takie wzorce przechodzą na 
dzieci. Przykre jest również niskie 
wynagrodzenie, niewspółmierne 
do nakładu naszej pracy. 

W szkole pracuje Pani już 20 
lat. Zdarzyło się Pani myśleć w 
tym czasie o zmianie zajęcia?

– Przyznam szczerze, że po-
jawiały się sytuacje kryzysowe. 
Spowodowane głównie zmęcze-
niem i brakami finansowymi. 
Udało mi się jednak je przesilić. 
Teraz jest zdecydowanie lepiej 
– informatyk w pewien sposób 
jest w szkole osobą niezastą-
pioną. 

Od początku pociągały Pa-
nią techniczne przedmioty?

 – Zawsze interesowała mnie 
technika i informatyka. Jed-
nak, kiedy zaczynałam pracę w 
szkole, nikt nie myślał jeszcze o 
zakładaniu pracowni kompute-
rowych. Dokształcałam się jed-
nak w tym kierunku, ponieważ 
wychodziłam z założenia, że 
przyda mi się to w mojej pracy. 
Gdy w końcu komputery stały 
się na tyle popularne i dostępne,  
poproszono mnie, abym prowa-
dziła zajęcia z informatyki. 

To chyba jedne z nielicznych 
zajęć, które cieszą się wśród 
uczniów powodzeniem?

– Wbrew pozorom infor-
matyka jest trudnym i ścisłym 
technicznym przedmiotem. 
Budowa komputera, sposób 
działania różnych programów 
– dzieci nie zawsze wszyst-
ko wiedzą. Staram się jednak 
trudną wiedzę przekazać w 
sposób na tyle dostępny, aby 
miały trochę przyjemności na 

lekcjach. Cieszę się, gdy widzę, 
że chcą się uczyć, szukają no-
wych informacji, rozmawiają 
ze mną jak z partnerem i dzielą 
się zdobytą wiedzą. 

Prowadzi Pani jakieś zaję-
cia pozalekcyjne?

– Tak, mam stałą grupę ucz-
niów szóstych klas. Zajmujemy 
się przede wszystkim tworze-
niem stron internetowych i 
grafiką komputerową. Dzieci 
mają już na swoim koncie kilka 
sukcesów. Przez trzy lata zdoby-
wały nagrody w ministerialnych 
konkursach. W roku 2004 i 
2005 uczniowie otrzymali kil-
ka wyróżnień na poziomie 
wojewódzkim, a w 2006 
zajęli I miejsce. 

Jakie cechy powi-
nien posiadać dobry 
nauczyciel?

–  U w a ż a m ,  ż e 
najważniejsza jest 
cierpliwość, która 
niestety najszyb-
ciej  może się 

skończyć. Ważne, aby nauczy-
ciel podchodził do uczniów z 
życzliwością i wyrozumiałością. 
Powinien być też sumienny i 
dokładny.

Co uważa Pani za swój naj-
większy sukces zawodowy?

– Przede wszystkim to, że 
praca nauczyciela po tylu latach 
wciąż sprawia mi przyjemność. 
Nie straciłam cierpliwości, po-
trafię żartować z uczniami i nie 
czuję się wypalona zawodowo. 

Tekst i zdjęcie: 
Agnieszka Gierus

Wioletta Taraszkiewicz obchodzi 
w tym roku 20-lecie pracy. Została 
również wyróżniona nagrodą z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej
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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

Pedagogiczny 
savoir vivre

Rok szkolny zaczął się na dobre, 
prawie już wszyscy uczniowie 
zostali przyobleczeni w mundurki. 
Ale – przekonałem się wszedłszy 
do budynku pewnej szkoły pod-
stawowej – nie rozwiązują one 
wszystkich problemów oświaty.

Już od wejścia do budynku po-
słyszałem brzęki i chlupoty przy-
wodzące na myśl średniowieczną 
bitwę na miecze i topory toczoną 
na terenie wzmożonej erupcji 
wulkanów błotnych. Ciekaw, co 
to za dźwięki poszedłem za nim i 
trafiłem do sali, w której pożywiali 
się uczniowie. 

Stosowali przy tym egzotyczne 
nad wyraz techniki jedzenia. Ci 
co jedli zupę zanurzali w niej 
łyżki z wielkim brzękiem, po czym 
podnosili pełne do ust i głośno 
wysysali zawartość. Stąd brał się 
brzęk i chlupoty. 

Na drugie danie dzieci miały 
pieczeń, ziemniaki polane ciem-
nym sosem i buraczki. Jadły to 
ciszej niż zupę, choć żadne nie 
używało noża. Jedni piłowali płaty 
pieczeni krawędzią widelca. Płaty 
były zapewne dość twarde; piłowa-
na pieczeń jeździła po talerzach 
raz po raz zsuwając się na blaty 
stołów obite powycieraną cera-
tą. Niektórzy przytrzymywali w 
takich chwilach pieczeń palcami, 
inni podnosili zsuniętą ze stołu, 
wrzucali na powrót na talerz i 
kontynuowali piłowanie. 

Nie wszyscy piłowali. Byli tacy, 
którzy nabiwszy cały płat pieczeni 
na widelec podnosili go do ust i 
odgryzali kawałek. Ci dla odmiany 
mieli kłopot ze zdjęciem pieczeni 
z widelca po odgryzieniu kęsa, 
żeby nabrać sobie buraczków czy 
ziemniaków z sosem. Niektórzy 
strząsali mięso z widelca, co po-
wodowało rozbryzgiwanie sosu 
na twarze sąsiadów od stołu i ich 
nowiutkie mundurki. Większość 
odgryzłszy z nabitego na widelec 
płata odpowiedni kęs kładła resztę 
na talerzu, przytrzymywała ręką i 
wyszarpywała widelec. 

Jeszcze inni trzymali w prawej 
ręce widelec, w lewą natomiast 
dłoń brali płat pieczeni i prze-
gryzali. Ze wszystkich trzech 

barbarzyńskich technik jedzenia 
pieczeni ta ostatnia wydała mi się 
najskuteczniejsza, choć podobnie 
jak pozostałe mocno niezgodna z 
zasadami dobrych manier.

Jako człowiek starej daty pomy-
ślałem, że szkoła ma wychowywać. 
A do dobrego wychowania należy 
praktyczna znajomość przyjętych 
w naszym kręgu kulturowym 
technik jedzenia, z użyciem noży 
i widelców, bez siorbania, mlaska-
nia i dzwonienia sztućcami.   

Więc poszukałem wzrokiem 
nauczycieli, żeby zapytać, czemuż 
to pedagodzy nie zabronią dzwo-
nienia sztućcami o talerze, czemu 
nie nakażą cichego łykania zupy, 
dlaczego nie wydadzą noży do 
pieczeni i tym dzieciom, których 
w domu nie nauczono, nie pokażą 
jak się nimi posługiwać?

Spostrzegłem dwie nauczy-
cielki i jednego nauczyciela. Ale 
nie zapytałem, bo zobaczyłem, 
że nauczycielstwo stosuje takie 
same techniki jedzenia, jak ucznio-
wie. Pan w wiśniowym swetrze i 
spodniach od dresu – zapewne 
nauczyciel wychowania fizycz-
nego – okrążywszy talerz lewą 
ręką, prawą podnosił do ust łyżkę 
z zupą i wysysał płyn aż chlu-
potało i furczało. Nauczycielki 
były już po zupie, jedna piłowała 
mięso brzegiem widelca, druga 
odgryzała kęsy z nabitego na 
widelec płata pieczeni, a potem 
uwalniała widelec przytrzymując 
mięso palcem.

Zrozumiałem, dlaczego naj-
częściej spotykanym w miejscu 
publicznym typem rodaka jest 
zadowolony z siebie cham, wolny 
nie tylko od dobrych manier, ale 
nieświadom nawet tego, że jest 
coś takiego jak one. Pojąłem, 
dlaczego szkoła nie jest w stanie 
zmienić tych wzorców prymityw-
nego chamstwa, wynoszonych 
z domów przez znaczną część 
rodaków.

Nie wierzę już w mundurki. To 
nie krawcy, ale nauczyciele mają 
wychowywać. Ale kto wychowa 
nauczycieli?

Wojciech Jankowski

ROZMAITOŒCI / OPINIE
Migawk¹ i piórem Jelonki.com
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OKIEM NACZELNEGO   Po uczcie triumfujących ludzi władzy wyborcom pozostaną ochłapy obietnic

O poranku z radia budzi mnie 
głos polityka. Dumnie mnie za-
pewnia, że to dzięki niemu 22 
października Anno Domini MMVII 
obudzę się w innej, lepszej Polsce. V 
Rzeczpospolitej! Inny wmawia mi 
z gazety, kiedy przy jej lekturze jem 
śniadanie, że zamiast mortadeli, 
będę wcinał francuskie rogaliki 
popijane aromatyczną kawą ex-
presso, bo wzbogacę się, kiedy on 
będzie rządził. 

Do obiadu kolejny polityk z 
włączonego telewizora nie życzy 
mi smacznego – jak dobry obyczaj 
nakazuje – tylko leje wodę. A ja 

do posiłku zdecydowanie wolę 
kompot. 

Na podwieczorek zjadam ka-
wałek wyborczej kiełbasy z ubicia 
cudu gospodarczego, jeszcze pach-
nącej wędzarnią palarni Sejmu 
na Wiejskiej. A na kolację podają 
mi całą konwencję partii iks (nie 
tej od Stana Tymińskiego), Partei 
Tag czyli Eintopf w sosie włas-
nym uwarzony na płomiennym 
przemówieniu kandydata igrek. I 
kompletnie niestrawny.

Tak jeszcze do piątku będzie 
wyglądał wyborczy jadłospis kon-
sumentów programów, planów, 

zamierzeń i obietnic pań i panów, 
którym marzy się naprawa Rzecz-
pospolitej. Marzy się, to mało 
powiedziane. To jest ich zbawcza 
misja, bez której nie mogą po 
prostu żyć. 

Tak samo jako imperatyw abso-
lutny uważają, że ludzie nie mogą 
żyć bez podawanych przez nich 
klusek leniwych á la carte, które 
– jak Młynarski w piosence – trzeba 
koniecznie zjeść á la fourchette, 
czyli – widelcem. Choć czasem ma 
się ochotę kucharza na ten widelec 
nadziać.

I co robić? Telewizora nie wyrzu-
cę, choć wyłączyć zawsze można. 
Ja na takie wyrzeczenie gotów 
jestem zawsze. Gorzej z rodakami, 
zwłaszcza miłośnikami seriali, 
którzy od grającego pudełka tak 
bardzo się uzależnili, że „M jak 

miłość” wyznacza im rytm dnia.
To też politycy wyczuli i w czasie 

kultowych przygód zakochanych 
bohaterów staną przed kamerami, 
zupełnie niezakochani (chyba że w 
sobie) oferując debaty. 

Żeby to jeszcze po mordzie 
sobie dał jeden z drugim, to by 
przynajmniej popatrzeć na co było. 
A tak? Znowu lanie, tyle że wody i 
bicie, niestety tylko piany. Nie lubię 
boksu, ale w tym przypadku to by 
chyba lepiej na ringu wyglądało. 
Rozgrywki każdy z każdym. Lewe 
sierpowe, prawe proste, centralne 
poniżej pasa. I nokaut. Gość na 
dechach. Emocje przy odliczaniu. 
Próba reanimacji pozbawionego 
argumentów polityka zakończona 
niepowodzeniem. I triumf silnej 
pięści zwycięzcy. Bo w końcu często 
u nas prawo pięści rządzi. To i taki 

program byłby na czasie. A tak 
– to siedzą i nudzą za opłacone 
brawa klakierów różnych maści 
wyborczych sztabów.

Radia się nie pozbędę, bo lubię 
czasami posłuchać muzyki. Na 
szczęście nie są to tylko pieśni 
„nieodłączne siostry dwie, mło-
dzież i SP”. Ani przeboje nasycone 
prawą nutą i treścią patriotyzmu, 
aby Niemiec nie pluł nam w twarz, 
bo jesteśmy w Unii. 

Gazet z wyborczym jadłospisem 
też można nie kupować. Ale ja z 
tego pokolenia, co lubi pochłonąć 
bułkę maślaną nad gazety plamą.

Wyjściem radykalnym jest kom-
pletne wyłączenie się z tego przed-
wyborczego obżarstwa progra-
mowego. Ale ryzykuję tedy zagło-
dzeniem mych szarych komórek, 
dzięki którym jakoś funkcjonuję na 

tym polskim łez padole w tygodniu 
poprzedzającym wybory. 

Pozostaje przeczekać tę nawał-
nicę papki z leniwych, którą plują 
kandydaci. Czasem rzeczywiście 
podczas kadencji leniwi, tylko 
teraz przywdziewający maski 
zatroskanych losem narodu pra-
cusiów.

To jeszcze tylko kilka dni. Po-
tem, w zależności od poglądów i 
chęci, skreślić nazwisko tego, czy 
tamtego. I wszystko ucichnie. 
Radio zbudzi mnie normalnością. 
I otworzę parasol, który skutecznie 
uchroni przed odpadkami ze stołu 
panów, kiedy już pewni wygranej 
będą zażerać się smakołykami. 
A ludowi, który naiwnie na nich 
głosował, pozostaną jak zwykle 
tylko ochłapy.

Konrad przezdzięk

Kluchy leniwe

Zbigniew Sawicki, radny Platformy Obywatelskiej

Beata, Beata,
Pamiętasz lato na Helu

Gdy pisałaś „to bez sensu jest”
Urwij się choćby zaraz,
Ze mną tu tak niewielu

Nie zostawiaj samego mnie

Chleba i igrzysk
JELENIA GÓRA Kandydatura olimpijska

P o  d o k ł a d n y m 
przeanalizowa-
niu możliwości 
infrastruktury 

sportowej Je-
leniej Góry 

i  o ko l i c , 
r z ą d z ą c y 
miastem  
 
 

nie wykluczają, że gród Krzywo-
ustego oraz Kotlina Jeleniogórska 
będą się ubiegały o organizację 
części Letnich Igrzysk Olimpijskich 
w 2016 roku. 

Władze postanowiły wykorzy-
stać doświadczenia, jakich nabędą 
po niemal pewnym już przyjęciu 
jednej z drużyn piłkarskich na 
Euro 2012 rozgrywane w Polsce. 

Bardzo o to zabiega Prezydent 
Miasta Marek Obrębalski, który 
postanowił postawić wszystko na 

jedną kartę i wybudować 
nowoczesny kompleks 
sportowy przy ulicy Złot-

niczej. 
Na razie miejsc 

noclegowych nie 
przybędzie, bo z 

powodu wspo-
m n i a n e g o 
s z e ro k i e g o 

zakresu prac 

budowlanych, okaże się niemożli-
wa jego budowa. Ale co się odwle-
cze, to nie uciecze. Władze miasta 
już opracowały strategię, dzięki 
której zarobione na piłkarzach 
pieniądze zostaną w przyszłości 
przeznaczone na remont hotelu 
Sudety. Tam miałaby powstać 
wioska olimpijska. 

Jak się okazuje mamy też olimpij-
skie areny. Jest nią choćby Western 
City w Ściegnach. A jak wiadomo, 
ujeżdżanie byka i rodeo będą kon-
kurencjami olimpijskimi.

Nieoficjalnie wiadomo, że przed 
olimpijskim debiutem już trenuje 
szeryf Jerzy Pokój. Zamierza zachę-
cić do startu partyjnego towarzysza 
Marka Obrębalskiego. Prezydent 
naszego miasta nie boi się chwycić 
byka za rogi i traktuje tę propozycję 
jako poważne wyzwanie.

(anzol)

Władze stolicy Karkonoszy 
rozpatrują możliwość or-
ganizacji zawodów letniej 
olimpiady w 2016 roku.

PLOTKI I FAKTY
Nie będzie posłem

Informacja jakoby Ryszard 
Nowak, były poseł Unii Pracy 
i szef Ogólnopolskiego Komi-
tetu Obrony przed Sektami, 
kandydował do zbliżających 
się wyborach, okazała się plot-
ką. Pan Ryszard nie zamierza 
wracać do sejmowego tygla 
władzy ustawodawczej. Z list 
Smoobrony kandyduje podob-
no inny pan Ryszard Nowak, 
ale nie ma on nic wspólnego 
z Ryszardem Nowakiem ze 
Szklarskiej Poręby. Zbieżność 
nazwisk i imion jest tu tylko 
dziełem przypadku.

(anzol)
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Miejsce z przeszłością
Jubileusz ośrodka, który znają niemal wszyscy jeleniogórzanie

Ośrodek Kolonijno-Wypoczynkowy jeleniogórskiego oddziału Towarzystwa Przyja-
ciół Dzieci w Brennie ma już 40 lat. – To spory kawałek historii naszego życia – mówią 
jeleniogórzanie, którzy od lat jeżdżą lub przez lata jeździli tutaj na wakacje.

Całe szczęście, miejsce to nie 
popadło w niepamięć po zmia-
nach ustrojowych w latach 90. 
ubiegłego wieku, co się niestety 
stało z wieloma innymi miejscami 
z okresu poprzedniego ustroju. 
Warto wspomnieć choćby tętniące 
kiedyś życiem jeleniogórskie kluby 
młodzieżowe: „Relaks”, „Kwadrat”, 
„Kosmos”, „Gencjana”, „Iskra”, 
„Muflon” itp. 

Ośrodek w Brennie uratowano 
dzięki pasjonatom, ludziom czy-
stego serca, skupionym wokół jele-
niogórskiego oddziału okręgowego 
TPD. Baza wciąż tętni życiem. Tylko 
w tym roku na czterech turnusach 
wypoczywało 800 kolonistów, w 
tym 200 za darmo, dzięki sponso-
rom pozyskanym przez TPD. Pobyt 
na dwutygodniowym turnusie 
kosztuje rodziców około 600 zł.

W latach świetności, tylko na 
jednym turnusie wypoczywało 500 
dzieci. Nie tylko na koloniach, ale i 
obozach pod namiotami. Ale były 
to inne czasy.

– Byłem na pierwszej kolonii w 
Brennie jako wychowanek w 1967 r. 
– wspomina Ryszard Wach, prezes 
TPD. – Panowały tam wówczas 
spartańskie warunki. Mieszkaliśmy 
w namiotach. Myliśmy się w jezio-
rze, jedliśmy w pobliżu drewnianej 
kuchni polowej, która w każdej 
chwili mogła się zapalić, więc 
trzymaliśmy w pogotowiu wiadra 
z wodą. Ale było wspaniale!

– Na pierwszych dwóch kolo-
niach byłem społecznym ratowni-
kiem – opowiada z kolei Tadeusz 

Mielko, były dyrektor TPD. – Potem 
już etatowym. Pamiętam, że wszy-
scy wówczas: pracownicy ośrodka i 
wychowankowie, pracowaliśmy na 
rzecz rozbudowy ośrodka. Każdy 
z nas dokładał swoją cegiełkę do 
tego, by polepszyć warunki, aby w 
kolejne lato komfort wypoczynku 
był jeszcze lepszy. Dodam, że wy-
chowankowie żyli w kolonii według 
harcerskich zasad. Otrzymywali też 
mundurki, które potem zabierali z 
sobą do domu.

Wiesław Okińczyc, wieloletni 
wychowawca dodaje, że urok tego 
miejsca był tak silny, że Tadeusz 
Mielko znalazł tutaj żonę. – Ja zresz-
tą też – mówi. – W tych przecież 
niełatwych czasach czuliśmy się 
wszyscy jak wielka rodzina.

– Ta atmosfera panuje do dzi-
siaj. W ostatnich kilku latach w 
tym miejscu zawiązało się sześć 
małżeństw. Moje również – dodaje 
Dariusz Kunaszko, wychowawca i 
pedagog ostatnich wakacyjnych 
kolonii w Brennie.

Lech Gański przez wiele lat był 
instruktorem modeli samolotów i 
statków pływających w Młodzieżo-
wym Domu Kultury na rogu ulic: 
Matejki i Piłsudskiego. – Latem 
tworzyliśmy z kolonistami w Bren-
nie modele pływające w specjalnie 
do tego przygotowanym odkrytym 
pomieszczeniu – opowiada. – Było 
wspaniale! Młodzież chętnie brała 
udział w tych zajęciach.

Zanosi się na to, że ośrodek 
w Brennie będzie jeszcze długo 
funkcjonował pod egidą jelenio-

górskiego TPD. Od kilku lat są 
tam luksusowe warunki (świet-
lica, prysznice, bieżąca woda, 
niebawem będzie oczyszczalnia 
ścieków) w porównaniu z tymi 
jakie panowały na początku ist-
nienia ośrodka. Władze gminy 
Wijewo sprzyjają kierownictwu tej 
placówki. W jednym z turnusów 
tego lata kolonistami były dzieci 
zawodowych i ochotniczych straży 
pożarnych z tego terenu. I choć 
ośrodek TPD znajduje się na bardzo 
atrakcyjnym gruncie dla inwe-
storów, to przynajmniej na razie, 
chętni na przejęcie tego terenu 
będą musieli z tego zrezygnować. 
Tym bardziej, że rosną następcy 
pionierów budujących ten ośrodek, 
którzy też chcą mu poświęcić spory 
kawałek swojego życia dla dobra 
dzieci z naszego regionu.

Janusz Cwen 

Od karnej kolonii
W 1947 r. harcerz Andrzej Piotrowski był na obozie zlokalizowanym dokładnie w 
miejscu, gdzie dzisiaj jest ośrodek jeleniogórskiego TPD Brenno. W marcu 1963 r. 
Piotrowski w towarzystwie Stanisława Bryndzy z KP MO w Jeleniej Górze wizytował 
miejsca, gdzie można by urządzić obóz dla trudnej wychowawczo młodzieży. Patro-
nowała temu pomysłowi przewodnicząca wydziału dla nieletnich – sędzia Alicja Baj. 
Wybór padł na Brenno i w tym samym roku zorganizowano obóz w tym miejscu. 
Komendantem był szef Hufca ZHP Jelenia Góra – hm Zdzisław Romankiewicz. Tak 
się wszystko zaczęło.
Sądowo-milicyjne obozowe turnusy dla dzieci i młodzieży trudnej uzyskały urzędową 
akceptację i w następnych latach odbyły się podobne, ale w innych miejscach. 
Jednak pierwsze niekarne turnusy kolonijne, ale już pod egidą TPD, obyły się latem 
1967 r. i trwają do tej pory. Komendantem był Jerzy Hałuszczak, a do pracy nad 
rozwojem ośrodka włączył się nieżyjący już dziś Arkadiusz Wireński – major milicji. 
Był on później wieloletnim komendantem tego ośrodka.

Oszczędny przyjaciel dzieci
Arkadiusz Wireński był pasjonatem wychowywania tak zwanej trudnej młodzie-
ży, która w pierwszych latach istnienia ośrodka i potem również, zresztą do 
tej pory, przebywała i przebywa latem w Brennie. Za swoja pracę w ośrodku 
nigdy nie brał pieniędzy. Był za to bardzo pracowity i nad wyraz oszczędny. 
Dowcipkowano nawet na temat obchodów, które wykonywał dwa razy dziennie. 
Żartowano, że liczy, ile gałęzi spadło z drzew. Bo tymi gałęziami potem palono 
w kuchni. Ośrodek za jego rządów był budowany i modernizowany głównie 
siłami społecznymi i materiałami z odzysku. Stąd istniejące do dzisiaj domki 
z płyt pilśniowych oraz kolejne obiekty socjalne budowane przez różnych ludzi 
właściwie za darmo. Na przykład, do budowy kuchni z prawdziwego zdarzenia 
Arkadiusz Wireński zaangażował miejscowego rzemieślnika przybywając do 
jego domu w milicyjnym mundurze, by dodać urzędowej wagi jego misji. 
Powiedział do jego żony: mąż pójdzie ze mną, ale niech się pani nie boi. Za 
dwa dni wróci do domu. 

Pionierzy pierwszych kolonii jeleniogórskiego oddziału TPD 
organizowanych w Brennie od lewej: Helena Kronenberger, 
Józef Wiktorowicz, Julia Zalewska, Lech Gański, Ewa Gańska, Tadeusz 
Mielko, Krystyna Wojak, Wiesław Okińczyc i u dołu – Helena Mielko.
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Kto zapłaci za śmieci?
KOWARY Referendum podczas wyborów

W czasie wyborów do parlamentu, które odbędą się 21 
października, mieszkańcy będą mogli wypowiedzieć 
się także na temat nowych zasad dotyczących wywozu 
śmieci oraz związanych z tym opłat.

Przypomnijmy, że podczas 
niedawnej sesji rada podjęła 
uchwałę, w myśl której za 
wywożenie śmieci z miasta 
płacić będą wszyscy miesz-
kańcy według stawki uchwa-
lonej przez samorząd.

Obecnie mieszkańcy ko-
muna lnych bloków płacą 
6 zł, a lokatorzy wspólnot 
mieszkaniowych i podmioty 
gospodarcze 8 zł za opróż-
nienie jednego pojemnika 
na śmieci. Jednak nie wszy-
scy podpisali umowy w tej 
sprawie. Jak wynika z prze-
prowadzonej kontroli, nie 
zrobili tego m.in. właściciele 
17 sklepów. Co dzieje się z 
ich śmieciami? Nie wiado-
mo. Najprawdopodobniej, 
by uniknąć opłat, właściciele 
sklepów podrzucają je sąsia-
dom, lub wywożą do lasu, na 
pobocza dróg, itp.

Władze l iczą , że gdy za 
śmieci będą płacić wszyscy, 
bez względu na to, czy mają 
pojemniki czy nie, skończy 
się problem dzikich w ysy-
pisk. Podrzucanie odpadów 
innym nie będzie się już opła-
cało. Podobne rozwiązanie 
zastosowano w Karpaczu i 
– jak uważają władze tego 
miasta – w pełni się to po-
wiodło.

Cz y tak samo będzie w 
Kowarach? Zadecydują o tym 
mieszkańcy we wspomnia-
nym referendum. Aby było 
ono ważne, musi wziąć w 
nim udział 30 procent upraw-
nionych do głosowania. Wa-
runkiem wejścia pomysłu w 
życie jest też, aby większość 
głosujących była za.

(JEN)

Dar życia
Tomasz Stasiak oraz oj-

cowie franciszkanie zor-
ganizowali akcję zbiórki 
krwi w Kowarach. Blisko 
50 mieszkańców odda ło 
łącznie 24,5 litra krwi.

Pan Tomasz, który od-
dał już w życiu 16 litrów 
krwi podkreśla, że byli to 
g łównie ludzie m łodzi z 
miejscowych szkół. Kolejną 
tego typu akcję chce prze-
prowadzić podczas finału 
Wielk iej Orkiestr y Świą-
tecznej Pomocy. Zamierza 
sprowadzić w tym celu au-
tobus do oddawania krwi z 
fundacji McDonalda.

Może darczyńcy z Kowar 
pójdą śladem swoich kole-
gów z powiatu lwóweckie-
go? W tym regionie co roku 
odbywa się konkurs szkół 
ś r e d n ic h  w o d d a wa n iu 
k r wi. Zw ycięsk ie szkoł y 
otrzymują na koniec roku 
atrakc y jne nagrody rze -
czowe. A sami darczyńcy 
- drobne upominki.

(JEN)

Klocki i agent FBI
KOWARY Pierwszy przegląd niezależnego kina w MOK

Paweł Piepiora, Zbyszek Piepiora oraz Dorian Jarosz zaprezentowali swoje obra-
zy podczas przeglądu kina niezależnego, który odbył się w kowarskim ośrodku 
kultury.

Dorian, kowarski licealista i aktor 
grupy teatralnej „Monodia” tworzy 
w pełni autorskie filmy oparte 
na animacji klocków LEGO. Pisze 
scenariusze, robi zdjęcia, animuje 
klocki i montuje materiał. Pomaga 
mu rodzina i kilku znajomych przy 
tworzeniu ścieżki dźwiękowej. Pod-
czas pokazu publiczność obejrzała 
kilka wcześniejszych filmów Doria-
na oraz premierowy, zatytułowany 
„LEGO Przyszła Miłość”. Ten obraz 
ma dźwięk, zdjęcia i montaż są 
bez zarzutu, choć film powstał w 
warunkach domowych przy użyciu 
zwykłej internetowej kamery!

Natomiast produkcje braci Pie-
piorów „Acherontia – Kiełbasa” 
oraz „Ostatnie strzyżenie – Andrzej 
2” to filmy tzw. kina offowego. 
Pierwszy obraz to teledysk do 
utworu pt. „Kiełbasa”. Bazuje na 
fragmentach kultowych horrorów 
oraz zdjęciach z koncertów zespołu 
Acherontia. Dynamikę obrazu 
podkreśla ścieżka dźwiękowa, oraz 

szczególnie kultowy już w pewnych 
kręgach refren „Zjem kiełbasę, 
pójdę w góry”.

Bohaterem drugiego filmu jest 
agent FBI, przygotowujący raport 
o tym, co wydarzyło się w części 
pierwszej filmu, pod tytułem „An-
drzej”. Jest w tym filmie mowa 

również o tym, co się stanie po 
powrocie tytułowego „Andrzeja”.

Był to pierwszy tego typu prze-
gląd, ale organizatorzy już myślą o 
następnym i zachęcają wszystkich 
twórców kina niezależnego do 
współudziału w tej imprezie.

JEN
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Autorzy produkcji: Zbyszek i Paweł Piepiora 
oraz Dorian Jarosz (w środku)
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Punkt dla miasta

PIECHOWICE Zaskakujący wyrok w sprawie libacji 
w miejscu pracy

Zwolnieni dyscyplinarnie pracownicy oczyszczalni 
ścieków nie wrócą na swoje stanowiska. Tak zdecy-
dował Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze.

Sąd oddalił ich roszczenia 
i uznał, że władze miasta 
zwolniły ich zgodnie z pra-
wem.

Chodziło o głośną sprawę 
libacji, do której miało dojść 
pod koniec ubiegłego roku 
na terenie miejskiej oczysz-
czalni ścieków.

W oczyszczalni pojawili się 
nieoczekiwanie burmistrz 
Zofia Grabias-Baranowska, 
wiceprzewodnicząc y rady 
Daniel Potkański i szef ko-
misji rewizyjnej Lech Rebisz. 
Wprawdzie nie udało się im 
złapać nikogo podczas wzno-
szenia toastów, ale zastali na 
stole m.in. literatki i butelki 
po wódce oraz szampana. 
Zrobili zdjęcia i zawiadomili 
policję.

Burmistrz kilka dni póź-
niej zwolniła dyscyplinarnie 
pracowników zarzucając im 
pijaństwo. Ci z kolei twier-
dzili, że nie ma bezpośred-
nich dowodów na to, że to 
właśnie oni pili alkohol. Nikt 
nie złapał ich za rękę, nie 
badano ich też alkomatem 
a n i n ie pobra no k r w i do 
badania, gdyż pracownicy 
n a  w idok w ł a d z  uc iek l i . 
Zwolnieni w sądzie zeznawa-
li, że wprawdzie spotkali się 
na terenie oczyszczalni, ale 

było to spotkanie kulturalne, 
przy herbacie i cieście. Poza 
tym, niektórzy byli już po 
godzinach pracy i nie po -
winni za udział w spotkaniu 
otrzymać wilczego biletu. Na 
łamach mediów z kolei suge-
rowali, że władze uknuły mi-
styfikację, by się ich pozbyć. 
Pracownicy są związani z 
poprzednimi władzami mia-
sta, które są skonfliktowane 
z obecnymi.

Sąd nie uwierzył im. Po-
wołał się m.in. na zeznania 
osób nie związanych z kon-
f liktem: dziennikarza oraz 
pol ic janta , którz y byl i na 
miejscu zdarzenia. Obaj nie 
mieli wątpliwości, że na tere-
nie oczyszczalni spożywano 
alkohol.

Są d uzna ł ,  że w t a k ich 
prz y pa d k a ch n ie  pot rze -
ba badania alkomatem, by 
stwierdzić, że dany pracow-
nik był pijany. Powołał się 
przy tym na orzeczenia Sądu 
Najwyższego w podobnych 
sprawa ch ,  z  19 98 i  20 0 6 
roku.

Wyrok nie jest prawomoc-
ny a pracownicy najpraw-
dopodobniej odwołają się 
od niego.

(ROB)

Urzędnicy zastali na miejscu butelki 
po wódce. Zdjęcie z grudnia 2006 r.
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Złote rączki w cenie
KOWARY Szansa na skromne etaty

Bezrobotni z miasta mogą liczyć na zatrudnienie 
w urzędzie.

W ubiegły piątek odbyło 
się spotkanie przedstawicieli 
Powiatowego Urzędu Pracy 
w Jeleniej Górze z osobami, 
które od dłuższego czasu nie 
pracują.

Na 41 zaproszonych osób 
przybyło do urzędu 31, któ-
rych objęły rządowe progra-
my: „Aktywna kobieta” oraz 
„50+”. Przeznaczone są dla 
osób długotrwale bezrobot-
nych, które przekroczyły już 
50 rok życia ale brakuje im 
wiele lat do osiągnięcia eme-
rytalnego wieku. W efekcie 
tego spotkania pięć osób (4 
mężczyzn i 1 kobieta) otrzy-
ma pracę na trzy miesiące 
w urzędzie w charakterze 

pracownika gospodarczego 
(sprzątanie, drobne remonty, 
itp.). Wcześniej w podobny 
sposób zatrudnienie otrzy-
mało 5 kobiet. Wynagrodzenie 
jest skromne – 476 zł netto, 
ale jak stwierdził burmistrz 
– Mirosław Górecki – cztery 
osoby z tego grona mają szan-
sę na otrzymanie stałej pracy 
w urzędzie od nowego roku. 
Planowane jest utworzenie 
stworzenie stałej ekipy złożo-
nej z osób gotowych do wspo-
mnianych prac. Największą 
szansę na to mają tak zwane 
złote rączki.

(JEN)

A wójt wiedział, 
nie powiedział

KARPNIKI Włodarz gminy po cichu umożliwił przedłużenie koncesji kopalni, 
wbrew woli mieszkańców

– Władza wprowadziła 
nas w błąd – mówią karp-
niczanie, którzy od lat 
walczą z miejscową ko-
palnią skalenia. Chcieli 
zablokować możliwość 
wywozu urobku, ale oka-
zało się, że między inny-
mi za zgodą Zdzisława 
Pietrowskiego koncesja 
została wcześniej prze-
dłużona na 40 lat!

Dziury na drogach, popękany 
asfalt i zniszczone mosty i kładki 
– tak wyglądają główne drogi w 
Karpnikach, turystycznej wsi w 
sercu Rudawskiego Parku Krajobra-
zowego. – Tiry wywożące urobek 
z kopalni pędzą nie zważając na 
bawiące się dzieci. Jeżdżą, kiedy 
chcą. Czasami nawet w nocy, po 
godzinie 22 – mówi Krystyna Mosz-
czyńska z ulicy Turystycznej. – Cud, 
że jeszcze nie doszło do wypadku 
– mówią ludzie. Jak twierdzą, ze 
wsi, która stawia na turystykę, ucie-
kają inwestorzy. – Był tu człowiek z 
Anglii zainteresowany budową pól 
golfowych. To byłby dopiero rarytas. 
Gdy tylko dowiedział się, że jest ko-
palnia, zerwał kontakt – opowiada 
jeden z mężczyzn. Na działalność 
kopalni narzekają też gestorzy bazy 
turystycznej.

– Kopalnia miała ważną koncesję 
do końca 2008 roku. Chcieliśmy 
doprowadzić do nie przedłużenia jej 
– mówi Katarzyna Kamińska, radna 
z Karpnik. – Dopiero w minionym 
tygodniu dowiedzieliśmy się, że 
przedłużono koncesję na... 40 lat i 
to już dobrych kilka miesięcy temu! 
Wójt o tym wiedział, a mimo to nie 
poinformował nas.

Zrobił, co mógł?
Wójt gminy Mysłakowice Zdzi-

sław Pietrowski nie ma sobie nic 
do zarzucenia. – Nie ja podjąłem 
decyzję, tylko urząd marszałkowski. 
Ja jedynie wydałem tzw. postano-
wienie, w oparciu o które urząd 
podjął decyzję. Nie miałem wyjścia, 
musiałem się zgodzić na przedłu-
żenie koncesji, gdyż zakład spełnił 

wszystkie wymagania. Zaznaczyłem 
jednak, że należy ograniczyć wydo-
bycie – mówi.

Dlaczego nic nie powiedział o tym 
mieszkańcom? – Posiadam opinię 
radcy prawnego urzędu, który 
stwierdził, że ludzie nie są stroną i nie 
mam obowiązku ich o tym informo-
wać – mówi. Wójt długo trzymał de-
cyzję w tajemnicy. Pozytywną opinię 
wydał w listopadzie ubiegłego roku, 
a urząd marszałkowski przedłużył 
kopalni koncesję w marcu. Zdzisław 
Pietrowski nic nie powiedział o tym 
nie tylko ludziom z Karpnik. Zwodził 
naszego dziennikarza, który w 
maju przygotowywał publikację na 
ten temat.

Kara widmo
– To tylko świadczy o intencji 

wójta – mówi jeden z mieszkań-
ców. Ludzie uważają, że można 
było odwlec  w czasie decyzję o 
przedłużeniu koncesji. – Wójt mógł 
się nie zgodzić z uwagi na to, że 
trwają prace nad planem zagospo-
darowania przestrzennego – mówi 
Augustyn Wilczyński, radny z Grusz-
kowa, który pomaga karpniczanom. 
– W ten sposób zostaliśmy ubezwłas-
nowolnieni, bo przy uchwalaniu 
planu będziemy musieli zgodzić się 
na uchwalenie obszaru górniczego.  
W przeciwnym razie, kopalnia 

będzie mogła ubiegać się o wielomi-
lionowe odszkodowanie – mówi.

Poza tym, członkowie Towarzy-
stwa Miłośników Karpnik prawie 5 
lat temu złożyli do urzędu pismo, aby 
informować ich o decyzjach urzędo-
wych, związanych z ich wsią. Taką 
jest m.in. decyzja umożliwiająca 
przedłużenie koncesji.

Radny podkreśla ponadto, że wójt 
mógł odwlekać wydanie postano-
wienia. Udowodnił już, że potrafi 
działać opieszale. 4 lata temu nałożył 
karę w wysokości 800 tysięcy złotych 
na kopalnię Pol-Skal za nielegalne 
wycięcie 400 drzew. – Zaraz po tym 
sam zmniejszył tą karę o jedyne 
90 procent, a tych pozostałych 10 
procent nie wyegzekwował do dziś, 
gdyż szefowie Pol-Skalu skutecznie 
się odwołują – mówi Augustyn 
Wilczyński.

Pomogą radni 
i parlamentarzyści

Mieszkańcy nie dają za wygraną. 
Będą chcieli uniemożliwić wywóz 
urobku po drogach gminnych. Chcą, 
aby odpowiedni zapis znalazł się z 
studium zagospodarowania gminy. 
W miniony poniedziałek złożyli ok. 

250 wniosków do studium, wszyst-
kie tej samej treści: zakaz jazdy 
tirom z urobkiem. Władze gminy 
będą musiały wszystkie te wnioski 
rozpatrzyć.

– Jeśli tiry nie przestaną jeździć, za 
kilka lat nasze drogi będą dziurawe 
jak szwajcarski ser – mówią ludzie.

Pomoc zaoferowali też kandydaci 
na posłów. – Jak to możliwe, że o 
takiej decyzji nie wiedzieli radni ani 
mieszkańcy? – nie może się nadziwić 
Marzena Machałek z PiS. – Na pew-
no tej sprawy tak nie zostawię.

Marcin Zawiła, kandydat na 
posła PO i zarazem radny sejmiku 
województwa, przygotował już in-
terpelację do marszałka. – Złożymy 
ją, razem z moim kolegą radnym 
Jerzym Pokojem. Chcemy, aby uzna-
no za stronę postępowania radnego 
Wilczyńskiego. to umożliwi mu na 
przykład wniesienie sprzeciwu od 
decyzji marszałka – mówi. – Żąda-
my też przedstawienia całej drogi 
związanej z przyznaniem koncesji, 
pismo po piśmie.

Robert zapora
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– Mamy dość działalności kopalni w naszej wsi 
– mówią mieszkańcy Karpnik.

załatwione przy okazji
Przytaczamy najważniejsze fragmenty pisma Marcina Szuchty, rzecznika praso-
wego marszałka dolnośląskiego.
– Zmiana koncesji dotyczyła przede wszystkim zmiany (zmniejszenia) terenu 
górniczego i przy tej okazji przedsiębiorca wystąpił o zmianę terminu jej obowią-
zywania. Bez znaczenia pozostaje fakt, że koncesja ważna była do 2008 roku.
Dlaczego koncesję przedłużono na tak długo?
– To wnioskodawca określa czas, na jaki ma być przedłużona koncesja i o taki 
okres wystąpił w swoim wniosku. Zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej koncesja może być wydana na okres nie dłuższy niż 
50 lat, dlatego organ koncesyjny (marszałek) nie miał podstaw, by ten okres 
ograniczyć w sposób uznaniowy, a każde odstąpienie od żądań wnioskodawcy 
musi znaleźć uzasadnienie w wydanej decyzji. W tym wypadku takiego uzasad-
nienia organ (marszałek) nie znalazł.
(...) Mieszkańcy Karpnik nie byli stroną w tym postępowaniu. (...)

Dobrze, że jest
Przesłaliśmy pytania do Pol-Skalu o sprawę koncesji. Prezes Mirosław Kotowski 
na 3 stronach maszynopisu opisał w samych superlatywach działalność kopalni, 
podkreślając profesjonalizm i działania zgodne z prawem. Jedynie częściowo 
odpowiedział na interesujące nas sprawy. Poinformował, że dziennie przez Karpniki 
jeździ 13 tirów, a miesięczne wydobycie to ok. 8 tysięcy ton. Pewne niedogodności 
związane z działalnością kopalni kompensowane są – jego zdaniem – wymiernymi 
korzyściami. To np. podatki dla gminy i miejsca pracy.
A o koncesję firma wystąpiła tak wcześnie, gdyż „działalność górnicza zawsze 
prowadzona jest w długiej perspektywie czasowej”.
– Nasza spółka od początku szczególną uwagę przywiązywała do utrzymania 
możliwie najlepszych stosunków z mieszkańcami – czytamy w piśmie. Podkreśla, 
że Pol-Skal pomaga miejscowej szkole i klubowi sportowemu. Ile pieniędzy 
spółka przekazuje na klub? Jakiej wielkości odszkodowania żądałby Pol-Skal 
za zerwanie koncesji przez gminę? Czy spółka posiada raport o oddziaływaniu 
na środowisko i w którym roku ten raport został sporządzony? Tego w piśmie 
nie ma, choć prosiliśmy o taką informację. Ilu mieszkańcom Karpnik Pol-Skal 
daje pracę? Też nie dowiedzieliśmy się z pisma. Z naszych informacji wynika, 
że zaledwie kilku.
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Życie na bocznicy

Przeraża pustka na szynach, po których jeszcze kilka 
lat temu sunęły wagony Wytyczały rytm dnia nie tylko 
podróżnym z rozległej poczekalni, lecz także ludziom, 
którzy w rubryce “adres” mogą wpisać: dworzec kolejowy 
Jelenia Góra Cieplice. Co wyznacza im czas dziś?

Jak to jest mieszkać na dwor-
cu? Określenie raczej właściwe 
bezdomnym, bo dworzec ostatnio 
kojarzy się właśnie z takim “przy-
tuliskiem”. Zaniedbanym i brzydko 
pachnącym, z którego nawet ludzi 
bez adresu się wygania. Podróżni 
też na dworcu nie mają czego szu-
kać, bo pociągów coraz mniej. 

Jednak na dworcach mieszkają 
ludzie całkiem normalni i w cał-
kiem zwyczajnych mieszkaniach. 
Rodziny z długimi kolejarskimi 
tradycjami. Dziś, kiedy lokalne 
kolejnictwo dogorywa, to właśnie 
oni wnoszą życie do przepięknych 
niegdyś budynków, które bez tych 
lokatorów ziałyby zupełną próżnią. 
I oni pamiętają, jak tu było kiedyś. 

Świetne czasy
Cieplice Śląskie Zdrój, wcześniej 

Warmbrunn. Tu kiedyś, jeszcze 
na początku XX wieku, 
kiedy stację zbudowano, 
wysiadały tłumy ku-
racjuszy pobliskiego 
uzdrowiska. Pociąg 
do wód przyniósł Cie-
plicom jeszcze większy 
rozwój i rozgłos dzięki 
linii kolejowej, która połą-
czyła miasteczko najpierw 
z Jelenią Górą, a potem ze 
Szklarską Porę-
bą i czeskim 
Korenowem. 

Dalej, z przesiadkami, można było 
dojechać do czeskiej Pragi. 

Lecz to było dawno, choć to 
prawda. Może gdzieś pod mursze-
jącym tynkiem dzisiejszego dworca 
uchowała się namalowana mocną, 
w zasadzie nieścieralną farbą daw-
na nazwa stacji?

Czasy świetności cieplickiej 
stacji minęły. I tej niemieckiej, i tej 
polskiej. Na każdą patrzyli ludzie z 
dworca, wieczni podróżni, choć tak 
naprawdę nigdzie stąd na dłużej 
nie wyjeżdżali. Związani zawodo-
wo z koleją mieli bardzo blisko do 
pracy. Wystarczyło czasami tylko 
zejść na peron i wsiąść do pociągu 
byle jakiego. I już.

Bogdan Czaja na kolei pracuje od 
25 lat. Do mieszkania w budynku 
dworca PKP wprowadził się 10 
lat temu. Dobrze jednak pamięta 
daw- ne, dobre czasy świetności 

stacji, gdy w ciągu 
dnia kursowało 
8-9 par pociągów, 
w t ym daleko-
bieżnych, z War-
szawy i Gdyni, 

a do Wrocławia 
jechało się tylko 
ponad dwie go-

dziny. Dziś pociąg 
wlecze się niemal 

cztery.

 – W dworcowym budynku był 
zawiadowca, dyżurny ruchu, kasa 
biletowa, kawiarnia – wylicza pan 
Bogdan. – A gdy jeszcze działało 
ogrodnictwo kolejowe, cieplicka 
stacja wyglądała prawie jak z bajki 
– dodaje.

Tu wracał Schaffgotsch
Było prawie jak przed wojną, co 

widać na zachowanych zdjęciach. 
Obrazki przypominają makietę z 
modelami pociągów i sklejanymi 
z błyszczącego plastiku budynkami 
stacyjek. Estetyczną i poukładaną, 
gdzie każdy element ustawiony z 
niemiecką dokładnością ma swoje 
miejsce.

 Kolorowy dworzec to ciepli-
cka awangarda, straż przednia. 
Jeszcze na przedmieściach, ale 
dwa kroki stąd do centrum, do 
pałacu Schaffgotschów, właścicieli 
Cieplic i okolicznych ziem. Na tym 
dworcu, który w zasadzie do niego 
należał, sam pan hrabia Friedrich 
do pociągu wsiadał. Stąd na front 
polski w 1939 roku wyjechał jego 
syn Fritz. I tu powrócił, tyle że w 
trumnie, bo zginął podczas starcia 

w okolicach Skierniewic, kiedy to 
oddział Wermachtu dał się zasko-
czyć zwinnym Polakom. 

Dworzec był wtedy wystrojony 
jak całe Cieplice, na smutno. Bez 
swastyk, bo Schaffgotsch nie cier-
piał Hitlera. Rodzina magnacka 
żegnała swojego syna w kościele 
Jana Chrzciciela w przededniu 21 
urodzin, których nie było mu dane 
normalnie obchodzić.

Na języku teściowej
Ludmiła Rozumiejko, mieszka 

tu od 1957 i – co oczywiste – cza-
sów Schaffgotscha pamiętać nie 
może. 

Pochodzi z kolejarskiej rodziny. 
Mąż pracował w parowozowni 
na warsztatach, ona przez 27 lat 
jako nastawniczy – na stacji w 
Cieplicach, a później na dworcu 
zachodnim w Jeleniej Górze. W 
tym roku obchodzą podwójny 
jubileusz: 50-lecie małżeństwa 
i zamieszkania w kolejowym 
budynku. 

– Kiedyś stacja była przepiękna 
– wspomina pani Ludmiła. – Przed 
budynkiem położony był śliczny 
bruk – z kamieni ułożony miał 

wzór, który nazywaliśmy “języ-
kiem teściowej”. Na peronach, 
częściowo zadaszonych, zawsze 
było czyściutko, w hollu stały 
kwiaty w donicach, na zewnątrz 
wygodne ławeczki, a budynek z 
czerwonej cegły wyglądał prze-
pięknie. W konkursach zawsze 
zajmowaliśmy pierwsze miejsce. 
Każdy, kto tu przyjeżdżał był 
zachwycony. Sama bardzo kocha-
łam tę stację – opowiada. 

Kiedy rozmawiamy z panią 
Ludmiłą, za oknem straszy zanie-
dbany peron, po którym leniwie 
przechadza się zbłąkany kot. Widać 
zarośnięte tory, z których wzrok 
przykuwają bohomazy graffiti 
na ścianach, góry śmieci i potłu-
czonych butelek... I cisza, choć 
jeszcze nie tak dawno temu o tej 
porze powinien wjechać osobowy 
do Szklarskiej Poręby. Nie wjedzie, 
bo połączenia zawieszono. W 
zawieszeniu trwa także ten piękny 
niegdyś dworzec.

Dbali jak o swoje
Pani Ludmiła: kiedyś wszystkim 

zależało, żeby stacja wyglądała jak 
najlepiej. Nieraz pracowaliśmy za 
darmo po godzinach. Każdy dbał 
jak o swoje. I żyło nam się bardzo 
dobrze – bez zatargów i kłótni, 
spokojnie.

Dziś o stację nie dba nikt. Piękny 
bruk już dawno został zalany 
asfaltem, holl zamknięty na cztery 
spusty, a kolorowe są tylko pseudo-
graffiti, “zdobiące” to, co zostało z 
dawnego dworca. 

Ludmiła Rozumiejko wylicza 
kolejne minusy – stare, nieszczelne 
okna, ciągłe podwyżki opłat za 
mieszkanie, problem z ogrzewa-
niem, nieocieplone ściany, nieza-
bezpieczone piwnice, młodzież, 
która na stacji urządza sobie nocne 
imprezy i nikogo się nie boi.

 – Po godz. 22 strach wyjść z 
domu i przejść obok podpitych 
awanturników. Kiedy wzywamy 
policję, uciekają do lasku, a funk-
cjonariusze już za nimi nie biegną 
– mówi ciepliczanka. 

Wstydliwa wizytówka
Dworzec, który powinien być 

wizytówką miasta, coraz bardziej 
niszczeje. Mieszkańcy zauważają, 
że nie ma nawet oznaczonego 
wejścia na perony.

 – Często zdarza się, że pod-
chodzą podróżni i pytają, którędy 
na stację. Zgłaszaliśmy już ten 
problem do naczelnika, ale nie 
ma żadnego odzewu. Autobusami 
przyjeżdżają turyści zza granicy, 
kuracjusze do sanatorium, a tu 
nie ma nawet żadnej ławeczki, ani 
toalety. Wszystko pozamykane i 
tylko niszczeje – mówią. 

– Opuszczone lokale straszą 
pustkami, bo zainteresowanych 
odstraszają wysokie ceny za wyna-
jem. Nie do pomyślenia, żeby stacja 
była tak zarośnięta i brudna. Kiedyś 
dbaliśmy o każdy, nawet najdrob-
niejszy szczegół. Dzisiaj niestety 
każdy myśli tylko o sobie, a pojęcia, 
takie jak “wspólna własność” i “do-
bro ogółu” odeszły w zapomnienie. 
O dobrych czasach mogę już tylko 
powspominać – mówi z nostalgią 
pani Ludmiła.

Zachodzą wspomnienia
Zanim Ludmiła Rozumiejko 

wprowadziła się do mieszkania 
na cieplickim dworcu, to stacja 
Jelenia Góra Zachodnia spełniała 
strategiczną rolę w mieście. Właś-
nie stamtąd odjeżdżały pociągi do 
Szklarskiej Poręby i do Węglińca 
przez Gryfów i Lubań Śląski po 
tym jak w 1945 roku wycofujący 
się Niemcy wysadzili w powietrze 
most kolejowy nad Bobrem.

Dopóki nie został odbudowany, 
dworcowe życie kwitło na zachod-
nim. Tam dojeżdżały dorożki z 
dworca głównego, aby przewieźć 
podróżnych udających się w dalszą 
drogę. W sezonie bywało tłoczno.

Widzą wszystko, tylko nie pociągi. Sklep meblowy 
i skład węgla, zaniedbany peron, po którym leniwie 
przechadza się zbłąkany kot, zarośnięte tory, graffiti 
na ścianach, góry śmieci i potłuczonych butelek... 

Fo
t. 

 A
gn

ie
sz

ka
 G

ie
ru

s,
 A

rc
hi

w
um

Pociąg do Szklarskiej Poręby na początku lat 30. minionego wieku

Ludmiła Rozumiejko Jelenia Góra Zachodnia niegdyś ważna stacja.
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Błogosławmy kryzys
Społeczeństwo obywatelskie – wbrew plotkom, że go już nie ma  

  – miewa się dobrze

Gdyby nie realna groźba unicestwienia wodospadu na 
rzece Podgórnej, najpewniej nie doszłoby do takiego 
zjednoczenia myśli oraz sił mieszkańców Przesieki. 
Dzięki wspólnemu wysiłkowi udało się nie tylko uratować 
bezcenny pomnik przyrody.

Oddolnych ruchów społecznych, 
w których zbierają się różni ludzie 
walczący o swoje racje nie czeka-
jąc, aż ktoś zrobi to za nich, jest w 
Jeleniogórskiem sporo. Wszystkich 
nie sposób wymienić. Ale warto 
wspomnieć choćby o Karkonoskim 
Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, 
który – lepiej niż ci, co zakładali to w 
programach wyborczych – wspiera 
ludzi dotkniętych przez los. 

To jednak organizacja ze statutem 
i osobowością prawną, choć powsta-
ła nie z widzimisię urzędników, ale z 
autentycznej potrzeby pomagania.

Takiej wcześniej ustalonej osobo-
wości nie miał jeden z największych 
w ostatnich latach ruchów spo-
łecznych, który powstał w zasadzie 
spontanicznie w Przesiece. Ogólnie 
w Przesiece, bo skupił ludzi miesz-
kających nierzadko w odległych 
zakątkach świata, ale jakoś z tą 
miejscowością związanych.

Społeczną lawinę w tym przypad-
ku spowodowała groźba zniszczenia 
środowiska naturalnego, unikalnego 
wodospadu na rzece Podgórna, 
największej atrakcji Przesieki i mag-
nesu przyciągającego turystów w 
Podgórze Karkonoszy. W pobliżu – co 
już powszechnie wiadomo – miała 
powstać elektrownia wodna, która 
wysuszyłaby potok, a tym samym 
– unicestwiła wodospad. 

Ludzie się skrzyknęli. Twardo 
murem stanęli i wodospad obronili, 
ujawniając przy okazji jeszcze niepra-
widłowości, do których miało dojść 
podczas ustalania planu zagospoda-
rowania przestrzennego gminy. 

Ten sukces, choć to wielkie osiąg-
nięcie, wydaje się jednak drugopla-
nowy przy rozmiarach zjawiska 
godnej naśladowania 
postawy obywateli 
małej ojczyzny, 
która – wbrew 
w ł a d z y , 
trendom i 
sympatiom 
politycznym 
– stanowi o sile 
społeczeństwa 
z w i ą z a n e g o 

– czy poprzez miejsce zamieszkania, 
czy poprzez sentyment – z karkono-
skim kurortem.

 – Znam Przesiekę z czasów, gdy 
tuż po wojnie nazywano tę miejsco-
wość Matejkowice. Tu spędziłem moje 
dzieciństwo i zacząłem uczęszczać do 
szkoły, wtedy tylko czteroklasowej 
– napisał pan Leon Urban, obec-
nie mieszkający w amerykańskim 
Liverpool (oprócz brytyjskiego, 
miejscowość o tej nazwie znajduje 
się także w USA).

Tak się złożyło, że pan Leon na 
Nowej Ziemi budował i buduje elek-
trownie wodne. – Snare Cascades na 
Snare River w Północnej Kanadzie, 
niedaleko Koła Podbiegunowego. 
Wieloletnia praca w eksploatacji i 
utrzymaniu ruchu elektrowni w 
Subarctica i Arctica w Kanadzie na 
Northwest Territories. – Obecnie, 
nad Upper Hudson River (Górna 
Rzeka Hudson) w stanie New York, 
USA, pracuję nad instalacją nowej 
elektrowni jak również regeneracją 
starszych wiekiem – kontynuuje 
Leon Urban.

Widział wiele wodospadów. 
– Dużo większych i straszliwie nie-
okiełzanych, Niagara Falls w Ontario, 
Alexandra Falls na Hay River na 
Northwest Territories, Athabaska 

Falls na Athabaska River w Al-
berta, Canada i inne. Wasz 

Wodospad – chociaż mniej-

szy jest piękny. Jest cudem natury. Nie 
niszczcie go – zaapelował z dalekiej i 
wygodnej Ameryki. Choć mógł tego 
wcale nie zrobić. 

Ten list człowieka, który poza 
osobistym sentymentem i wyważo-
nymi racjami specjalisty (pan Leon 
w długim wywodzie udowodnił 
popierając opinie polskich hydrolo-
gów, że budowa elektrowni w tym 
miejscu jest bez sensu) podniósł na 
duchu obrońców kaskady. Ilu ich 
było? Tysiące podpisów, komentarzy 
– anonimowych lub przedstawiają-
cych się – internautów. Ludzi, którzy 
pozbawieni są tej formy przekazu 
wieści. Krótko: armia obrońców 
małej ojczyzny. Pomagał jej Maciej 
Popkiewicz, wrocławianin, mający 
blisko Przesieki skromną chatę i 

czujący się poniekąd obywatelem 
Ziemi Jeleniogórskiej.

Sukces przesieczan, i wszystkich 
ludzi, którzy ich wspierali, ma tę 
dodatkową, niewymierną wartość. 
To dowód na to, że między bajki 
można włożyć uwagi pomniejszające 
rolę społeczności lokalnej w tym, co 
dzieje się na jej terenie. Nie spraw-
dziły się złowróżbne wieści o zapaści 
mieszkańców i ich obojętności na to, 
co toczy się obok.

Rzecz jasna szkoda, że takie szla-
chetne i godne naśladowania ruchy 
powstają tylko w sytuacjach eks-
tremalnych. Chciałoby się, aby siła 
społeczeństwa obywatelskiego w 
sposób tak mądry i wyważony, jak to 
się działo w Przesiece, mieszała się we 
wszystkie lokalne sporne kwestie. 
I nie tylko sporne. Bo aktywność 

społeczna jest bardzo cenna w każdej 
chwili i w każdej potrzebie. A tych 
są tysiące.

To także nauczka dla polityków, 
że – jeśli to konieczne – ludzie sami 
potrafią się zorganizować i wołać o 
swoje, nie czekając na puste gesty 
poparcia, o które tak łatwo teraz, 
podczas trwającej jeszcze kampanii 
wyborczej.

Konrad przezdzięk

“Część środkowa Karkonoszy, Kocioł Smogorni, Małego 
Szyszaku, powyżej Wodospadu, to mały wycinek 

krajobrazowy Gór Skalistych Kanady. Nie niszczcie tego 
naturalnego dobra kładąc tu rurę prawie półmetrową. 
Nie rozgrzebujcie terenu pod fundamenty tej rury. Nie 

wprowadzajcie sprzętu do instalacji rurociągu” – Leon Urban

Siła społeczeństwa 
obywatelskiego
* W Karpnikach lokalna społeczność 
walczy z kopalnią, która niszczy krajo-
braz Rudaw Janowickich.
* W gminie Stara Kamienica ludzie 
z różnych miejscowości jednoczą się, 
aby stworzyć krainę przyjazną dla 
agroturystyki i enklawę dla artystów. 
Razem także przełamują bariery w 
stosunkach polsko-niemieckich, nie 
czekając na oficjalne kontakty samo-
rządowych delegacji.

pole do popisu
* Mieszkańców Szklarskiej Poręby 
zjednoczyły przejeżdżające przez 
kurort tiry. Protestowali, ale niestety, 
bezskutecznie, bo na razie lepszej 
drogi dla ciężkich pojazdów nie ma. Ale 
pobudzili działania urzędników.
* Działacze Stowarzyszenia Karko-
noskie Drezyny Ręczne z Karpacza 
zabiegają o przywrócenie lokalnych 
połączeń kolejowych na zamkniętych 
liniach. Głos społeczeństwa obywa-
telskiego, które – jak wynika z wielu 
głosów poparcia, jest “za” – bardzo 
by się przydał.

Przesieczanie świętują sukces: 
obronili wodospad i okazali się lepsi od urzędniczej machiny
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Po tamtych czasach pozostały 
tylko wspomnienia, bo dziś Jelenia 
Góra Zachodnia to jeszcze większa 
ruina niż dworzec cieplicki. Nikt 
tu nie mieszka, od dawna nie ma 
dyżurnego ruchu, nie mówiąc 
już o kasach biletowych. Na pal-
cach jednej ręki można policzyć 
podróżnych, którzy wsiadają do 
zatrzymujących się przy peronie 
na kilka sekund nielicznych po-
ciągach, które głównie podczas 
wakacji łączą Szklarską Porębę z 
resztą świata.

Na pobliskim przejeździe kolejo-
wym kilka lat temu zginęło dwoje 
ludzi w polonezie roztrzaskanym 
przez nadjeżdżający pociąg. Zaspał 
drużynowy i nie opuścił na czas 
rogatek… Od tamtego czasu pra-
cownika zastąpił automat.

Brudno przedstawia się rzeczy-
wistość na innych malowniczych 
dworcach podupadłej linii. 

– Kiedy pod koniec lat 80-tych 
jechałem nad morze gdyńskim 
pociągiem, trzeba było znacznie 
wcześniej zająć sobie miejsce, aby 
móc jechać w normalnych warun-
kach. Skład był podstawiany w 
Jeleniej Górze i najpierw jechał jako 
osobowy do Szklarskiej. Wsiadało 
się, więc, na dworcu w Sobieszowie 
do pociągu, jeszcze pustego, jechało 
do Szklarskiej Górnej i z powrotem 
do Jeleniej Góry. Człowiek siedział 
w przedziale jak lord, a na peronie 
dziki tłum przepuszczał szturm 
na wagony – wspomina Piotr 
Wołkowski.

Dziś stacja Jelenia Góra Sobie-
szów to obraz nędzy i rozpaczy. 
Podobnie dworce w Piechowicach. 
W Szklarskiej Porębie Górnej jesz-
cze jest jako tako, ale Średnia i 
Dolna to już standard niedbalstwa 
współczesności. Dworce się sypią. 
Nieruchomości PKP próbują sprze-
dać budynki. Bezskutecznie. Im 
bardziej podupadają, tym mniejsze 
nimi zainteresowanie.

Cieplice mają to szczęście, że 
przynajmniej ktoś tam mieszka. 
Jeszcze. 

Agnieszka Gierus
Konrad przezdzięk

Twórca nieznany

Cieplicki dworzec zbudowano po 
1892 roku. Autorem projektu jest 
nieznany architekt.  Budynek mu-
rowany i otynkowany, składający 
się z dwukondygnacyjnego korpusu 
głównego z dwiema jednokondygna-
cyjnymi przybudówkami (magazyn 
z rampą bagażową oraz poczekalnia 
z kasami); nakry ty wielopołacio-
wym dachem ceramicznym. – Bryła 
przestr zennie rozcz łonkowana z 
narożnym, wieżowym r yzali tem 
– podano w studium historycznym 
Jeleniej Góry.
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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

REGION  Wydarzenia i kultura

Będzie się działo
IMPREZY, WYDARZENIA

Malowali miasto
15 X, godz. 17, galeria „Promocje” 
– ODK
Otwarcie poplenerowej wystawy malar-
stwa „Jelenia Góra ‘2007 w malarstwie”. 
Autorem prac są członkowie Pracowni 
Plastycznej Dorosłego Człowieka.

Dramat w DKF
16 X, godz. 18, sala widowiskowa JCK ul. 
Bankowa 28/30, bilet: 9 zł
W DKF „Klaps” projekcja filmu „Inland 
Empire” – dramat w reż. Davida Lyncha 
(USA, Polska, Francja, 2006).

Utwory Beethovena
17 X, godz. 19, Filharmonia Dolnośląska, 
bilety 10 i 5 zł
Koncer t w wykonaniu: Ewy Antosik 
(skrzypce), Danuty Nowik (skrzypce), 
Bożeny Wasiucionek (altówka), Marii 
Koralewskiej (wiolonczela). W programie: 
Ludwig van Beethoven – Kwartet smycz-
kowy op. 59 nr 1, Ludwig van Beethoven 
– Kwar tet smyczkowy op. 59 nr 3, 
Samuel Barber – Kwartet op. 11.

Rynkowski z kabaretem
18 – 20 X, od godz. 11, Teatr Zdrojowy
VIII Jarmark Kulturalny. 19 X: w godz. 11 
- 13.15 i 14.30 - 18.20 przesłuchania, o 
godz. 20.00 koncert „Z przebojem kaba-
retem”, ogłoszenie osób zaproszonych 
do koncertu laureatów. 20 X: w godz. 
11 - 12.30 - koncert galowy laureatów, 
o godz. 12.30 – koncer t Ryszarda 
Rynkowskiego.

Turcja w przeźroczach
18 X, godz. 19, Muzeum Przyrodnicze
Prelekcja przyrodnicza ilus trowana 
przeźroczami „Turcja znana i nieznana”. 
Prelegentem jest Iwona Kurpiewska.

Zaśpiewają i zagrają
19-20 X, od godz. 14, w sali kameralnej 
ODK
XXV Turniej „Region Jeleniogórski w 
Poezji, Gawędzie i Piosence”. Turniej 
przeznaczony jest dla wszystkich, bez 
względu na wiek i płeć.

Performances Fodczuka
19 X, godz. 17, BWA
Dariusz Fodczuk – performances – Pa-
ramor feusz, Teatrzyk Terapeutyczny; 
kolejna realizacja z cyklu „Słownik 
Sytuacji”. Moderatorem spotkania jest 
Paweł Jarodzki z wrocławskiej ASP.

Filharmonia zaprasza
19 X, godz. 19, Filharmonia Dolnośląska, 
bilety 20 i 30 zł
Koncert pod batutą Macieja Żółtowskiego. 
W programie m.in.: Wolfgang Amadeusz 
Mozart - Uwertura do opery „Czarodziejski 
flet”, Aria Tamino z I aktu opery „Czaro-
dziejski flet”.

Śląsk prowincją?
20-21 X, godz. 14, Dom, Gerhar ta 
Hauptmanna
Międzynarodowa konferencja naukowa 
„Śląsk jako prowincja literacka. Napięcia 
między regionalizmem a uniwersali-
zmem”. 20 X od godz. 14.30, 21 X 
od 9.

The Beatles w Paulinum
20 X, godz. 17, Pałac Paulinum
Koncer t „The Beatles w Paulinum” 
w wykonaniu: Janusz Lewandowski 
(kontrabas), Piotr Michalak (klawisze), 
Jacek Szreniawa (gitara, wokal).

KINO

Marysieńka
I Ty możesz zostać bohaterem
15 – 18 X, godz. 16, 18
komedia, prod. Kanada/USA 
2006, b/o

Irina Palm
15 – 18 X, godz. 20
dramat, prod. Belgia, Luksemburg, 
Wielka Brytania, Niemcy, Francja 
2007, od 12 lat

Lot
Katyń
15 – 18 X, godz. 15.30, 18, 20.30
dramat, wojenny, prod. Polska 
2007, od 12 lat

Grand
Państwo młodzi: Chuck i Larry
15 – 18 X, godz. 16, 18, 20
komedia, prod. USA 2007, od 
12 lat

TEATR

Trans-Atlantyk wg Witolda Gombrowicza
18 X godz. 11, 20 X godz. 19, Duża Scena, bilety 27 i 18 zł

Testosteron
19 i 21 X godz. 19, Scena Studyjna, bilety 30 i 22 zł

Tymoteusz Rymcimci
16 i 17 X, godz. 10, Teatr Zdrojowy, bilet 11 zł

porwanie w Tiutiurlistanie
21 X, godz. 16, Teatr Zdrojowy, bilet 11 zł

Spotkają się po latach
JELENIA GÓRA Obchody 60-lecia II Liceum Ogólnokształącego im. Norwida

Ponad pięciuset absolwentów potwierdziło udział w uroczystościach jubileuszu 60-lecia szkoły. Wciąż zgłaszają 
się kolejni. Święto już w najbliższy weekend.

Kto jeszcze się nie zdecydo-
wał, powinien się pośpieszyć. 
Święto obchodzone będzie przez 
2 dni. W piątek (19 październi-
ka) odbędzie się uroczystość dla 
uczniów i nauczycieli uczących 
w szkole. W sobotę (20 paździer-
nika) – dla absolwentów i ich 
nauczycieli.

Liceum im. Norwida to jedna 
z najlepszych szkół w regionie 
jeleniogórskim. Od lat „ściga 
się” o miano lidera z I LO. Jak 
szkole udaje się utrzymać tak 
wysoki poziom?– To owoc pracy 
wszystkich: nauczycieli, ucz-
niów i rodziców – powiedziała 
w wywiadzie dla nas Jadwiga 
Dąbrowska, dyrektor placówki. 
– Jako dyrektor czuję się tu 

również menadżerem, organi-
zatorem, który zabiega o środki, 
by rozwijać placówkę. 

Szkoła niedawno przeszła 
kolejny remont. Wymieniono 
piec centralnego ogrzewania 
(poprzedni zalano podczas 
ubiegłorocznej powodzi). Wy-
remontowano też tzw. mały 
budynek, w którym mieszczą 
się klasy języków obcych, jest 
nowoczesne boisko i odnowio-
na sala gimnastyczna.

– Od dwóch lat wszyscy zdają 
pomyślnie maturę, co jest nie-
samowitym sukcesem przede 
wszystkim nauczycieli, jak i 
całej szkoły – podkreśla Jadwiga 
Dąbrowska.

Angela, ROB

Co dla absolwentów?
Obchody odbędą się w sobotę (20 X). W programie: msza w kościele Św. Jana 
Chrzciciela w Cieplicach (godz. 9), przemarsz absolwentów w asyście orkiestry, 
apel na boisku szkolnym (10 –10.30), spotkanie absolwentów w klasach ze swo-
imi nauczycielami (10.30 – 11.45), akademia w sali Politechniki Wrocławskiej 
(12), piknik – festyn w pawilonie "Edward" (14), .bal dla chętnych absolwentów 
w Kawiarni Zdrojowej (od 20).
Zgłoszenia można przesyłać mailem (sekretariat@lo2norwid.net), telefonicznie 
(0 75) 755 16 71, (0 75) 64 26 526 lub też osobiście w sekretariacie szkoły. 
Absolwenci powinni zdecydować, czy uczestniczą w samych obchodach (opłata 
70 złotych), czy też w obchodach i balu absolwentów (opłata 170 złotych). 
O udziale w balu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zawyją silniki
JELENIA GÓRA Rusza 7. Rajd Śnieżki pod naszym patronatem

Znakomita wiadomość dla miłośników sportów motorowych: Rajd Śnieżki już w najbliższą sobotę (20 paź-
dziernika).

Impreza będzie bardzo widowi-
skowa. Oficjalnie rozpocznie się już 
w piątek (19 X) o godz.20 na placu 
Ratuszowym. Fani będą mogli zoba-
czyć wszystkie załogi. W sobotę o 8 
rano, także na placu Ratuszowym, 
odbędzie się oficjalny start. Uczest-
nicy wyścigu pojadą m.in. przez 
Małą Kamienicę, Szklarską Porębę, 
Podgórzyn, Borowice, Mysłakowi-
ce. Zakończenie rajdu odbędzie się 
w sobotę, także na ratuszu.

Rajd Śnieżki to jedno z ciekaw-
szych wydarzeń dla kibiców sporto-

wych, ale nie tylko. Oprócz samych 
zawodów, w centrum odbędzie się 
piknik towarzyszący. Ustawiona zo-
stanie scena a na niej będą występy 
zespołów muzycznych.

Szczegółowe informacje na 
temat rajdu, zgłoszenia a także 
dokładną trasę, można znaleźć 
na oficjalnej stronie internetowej, 
www.rajdsniezki.h2o.pl. Organiza-
torem zawodów jest Automobilklub 
Karkonoski.

(ROB)
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Fragment ubiegłorocznego Rajdu Śnieżki

– Na dobre imię szkoły składa się praca 
nauczycieli, uczniów i ich rodziców 
– mówi Jadwiga Dąbrowska
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REKLAMA

z tym ogłoszeniem
do 20.10.2007

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

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) 

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

Pantone 485C 100% M 100% Ylogo- kolor podstawowy

Pantone 485C 100% M 100% Ylogo- kolor podstawowy

www.jelonka.com
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SZKoła JęZyKóW obcych

angielski
niemiecki
hiszpań -

ski

włoski
francuski
rosyjski
japoński

biologia
historia
chemia
fizyka
i inne

j. polski
WOS
geogra -

fia

Kursy maturalne

i gimnnazjalne
Kursy 

         język
owe

Renomowana Szkoła Języków Obcych

ul. Długa, Jelenia Góra
(075) 76 76 006

- bo nauka musi być skuteczna

Experience & Education

Jeśli
•  �szukasz�nowych�możliwości,�chcesz�awansować
•���chcesz�pracować�w�handlu�i�rozwijać�się�razem�z�
naszą�firmą

Nie�zastanawiaj�się�długo,�zadzwoń:

0 503 945 125
lub

prześlij�CV�i�list�motywacyjny�na�e-mail:
BS.GLIWICE@LIDL.PL

Oferujemy�Ci:
-�najwyższe�wynagrodzenie�w�branży
-�stałą�pracę��
-�umowę�o�pracę
-�miłą�atmosferę
-�podnoszenie�kwalifikacji�poprzez�szkolenia

Uwaga: brak doświadczenia w handlU nie jest 
przeszkodą – wszystkiego cię naUczymy

PRACA  PRACA  PRACA

w sklepach Lidl

w JELENIEJ GÓRZE

Imię Nazwisko
Adres

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

Pięknieje na Szkolnej i Krótkiej

Stylizowane kamieniczki, 
które powstały w miejscu szpe-
cącego blaszanego pawilonu 
przy ul. Szkolnej, już na trwałe 
wrosły w krajobraz jeleniogór-
skiej starówki. Nawiązują styli-
stycznie do dawnej zabudowy 
zniszczonej w latach 60-tych 
minionego wieku. Najpewniej 
już w przyszłym roku rozpo-
cznie się budowa kolejnego 
budynku na starym mieście. 
Stanie on przy ulicy Krótkiej, w 

oficynie ul. Szkolnej. Jest tam 
dziś pozostały po wyburzonym 
pawilonie pusty plac. Innym 
elementem, który dodaje uroku 
temu zakątkowi miasta, jest ka-
mieniczka na rogu ulic Krótkiej 
i Mrocznej. Budowana jest od 
kilkunastu lat, ale dopiero teraz 
została estetycznie otynkowana. 
Na piętrach będą mieszkania, a 
na parterze – lokale usługowe.

(AGA)
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Gdyby wybory do parlamen-

tu odbyły się w minioną sobotę 
tylko w Jeleniej Górze, Platfor-
ma Obywatelska wygrałaby w 
cuglach. Taki wynik padł pod-
czas imprezy zorganizowanej 
na wesoło przez Jeleniogórskie 
For um Sa morzą dowe. Pod -
czas praw yborów przy ulicy 
Ko n o p n i c k i e j  m i e s z k a ń c y 
głosowali… nogami, przecho-
dząc przez bramki z nazwami 
poszczególnych ugrupowań. 
Za jakikolwiek krok dostawali 
kawałek w yborczej kiełbasy 
serwowanej przez radną Boże-
nę Wachowicz-Makiełę.

Praw ybor y w ykorz yst a l i 
także politycy i wskazy wali 
ludziom bramkę, przez którą 
należy przejść. Uwijał się Mar-
cin Zawiła z PO, a wtórował 
mu Józef Zabrzański z Prawa i 
Sprawiedliwości. Byli też inni 
radni. Gest politycznego po-
jednania (może znak przyszłej 
koalicji?) zawarł z Marcinem 
Zawiłą szef biura poselskiego 
A d a m a L ipi ń sk ie go  r a d ny 
Krzysztof Mróz.

Ja k  i n f o r muj e  G r z e go r z 
Rychter z JFS zdecydowanie 
najwięcej przejść zanotowała 
w końcu bramka PO – 364. Na 
drugim miejscu uplasowało się 
Prawo i Sprawiedliwość – 158. 
Lewica i Demokraci byli trzeci 
– 110. Na pozostałe ugrupowa-
nia „nogami” zagłosowało 25 
uczestników wydarzenia. 56 
dało do zrozumienia , że na 
wybory nie pójdzie.

(AGA)
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Radna Bożena Wachowicz-Makieła serwuje kiełbasę wyborczą

Organizatorzy akcji zachęcają do 
głosowania nogami

Od samego początku 
prowadzenie objęła PO

REKLAMA
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WYDARZENIA

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)

Trzynastka na szczęście
Już od trzydziestu lat 
Przedszkole nr 13 w Je-
leniej Górze wychowu-
je kolejne najmłodsze 
pokolenia mieszkańców 
stolicy Karkonoszy. Jego 
absolwenci dziś sami po-
syłają tu własne dzieci. 
Przedszkole istnieje w 
tym samym miejscu na 
osiedlu Zabobrze od cza-
sów, kiedy w koło było 
zaledwie kilka bloków. 
Gratulujemy i życzymy 
kolejnej, równie udanej 
trzydziestki.

Angela
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Błyskiem w zdroju
Pawilon „Dom Zdrojowy 

III – Jaś” w cieplickim uzdro-
wisku odzyskał, dzięki prze-
prowadzonej modernizacji, 
dawną świetność. Uroczyste 
otwarcie placówki zaplano-
wano na jutro (wtorek) o 
godz. 15. W jednym z najwięk-
szych zdrojowych pawilonów 
przez długie lata mieścił się 
dziecięcy szpital uzdrowi-
skowy. Obiekt od lat nie był 
remontowany i nie spełniał 
podstawowych norm. Dziś 
jest już w pełni dostosowany 
do wymogów współczesnego 
kuracjusza. Jak w większości 
remontowanych obiektów 
w uzdrowisku pokoje są no-
wocześnie wyposażone, a 
sam budynek zyskał nową, 
błyszczącą elewację. Zdrojowi 
udaje się dokonywać takich 
remontów, między innymi, 
dzięki zyskom z prowadzenia 
komercyjnych kuracji dla 
gości z Niemiec. Coraz częściej 
za pobyt z leczeniem płacą 
także Polacy.

(tejo)

Festiwal 
dla naukowców

W czwartek, 18 października, 
na jeleniogórskim Wydziale Go-
spodarki Regionalnej i Turystyki 
Akademii Ekonomicznej zaczy-
na się odsłona wrocławskiego 
Festiwalu Nauki. Jak poinfor-
mowała Justyna Gwiaździńska 
z AE, impreza rozpocznie się 
panelem dyskusyjnym. Tema-
tem będzie kapitał społeczny w 
samorządzie terytorialnym. W 
roli prowadzących pokażą się 
dziekan WGRiT prof. Ryszard 
Brol, prezydent Jeleniej Góry 
dr Marek Obrębalski oraz dr 
Marek Kachniarz, były starosta 
kamiennogórski.

Panowie będą dyskutować, 
między innymi, o przyczynach 
różnic w rozwoju poszczegól-
nych miast, mimo ich zbliżo-
nego potencjału.  Początek 
panelu w południe w sali nr 50 
w siedzibie uczelni przy ul. No-
wowiejskiej w Jeleniej Górze. 

Dzień później Akademia 
Ekonomiczna proponuje wy-
kład zatytułowany „Portret 
Europy w danych Eurostatu” 
prowadzony przez pracow-
ników naukowych uczelni dr 
Elżbietę Sobczak, dr Małgorza-
tę Markowską oraz dr Beatę 
Bal Domańską. Prelegentki 
przedstawią, między innymi, 
pozycję Polski na tle krajów Unii 
Europejskiej. Wykład odbędzie 
się w piątek, 19 października, 
w auli Akademii Ekonomicznej 
przy ul. Nowowiejskiej.

(tejo)

Pojedziemy pociągiem do Pragi?

REGION Mieszkańcy czyszczą zaniedbane torowisko w nadziei  
na powrót Kolei Izerskiej

Niemożliwe może stać się realne 
dzięki samozaparciu mieszkańców 
Szklarskiej Poręby, którzy – nie cze-
kając na odgórne decyzje – zakasali 
rękawy i sami zaczęli porządkować 
będący w fatalnym stanie odcinek 
torowiska z miasta pod Szrenicą do 
Harrachova w Czechach.

Chcą, aby między ich miastem 
a naszym południowym sąsia-
dem jeździły – jak za dawnych lat 
– pociągi. 

Właścicielem linii jest powiat je-
leniogórski, który przejął ją od PKP 
Polskie Linie Kolejowe. To otwiera 
najbardziej realną od lat szansę na 
powrót do świetności i ponowne 
uruchomienie regularnej komuni-
kacji kolejowej na tym szlaku.

Dobra wola jest także po stro-
nie Zarządu Województwa Dol-
nośląskiego, który może przejąć 
torowisko i zapewnić przewozy. 
Aby regularne pociągi po latach 
połączyły Szklarską Porębę z cze-
skimi torowiskami, trzeba około 
pięciu milionów złotych. 

Urzędnicze plany są nad wyraz 
optymistyczne. Początek poważ-
nych remontów już w przyszłym 
roku, a w jego połowie: odjazd 
pociągu do naszych południowych 
sąsiadów.

Fatalny stan torów do tej pory 
uniemożliwiał normalną komu-
nikację. Idea rewitalizacji Kolei 
Izerskiej powstała na początku lat 
90-tych. Do tej pory jednak zorgani-
zowano tylko kilka przejazdów dla 
oficjeli. Regularnego połączenia nie 
uruchomiono nigdy mimo wielu 
zapowiedzi.

Wiadomość o tym, że do Czech 
będzie można pojechać pociągiem, 

wzbudziła pozytywne komentarze 
wśród internautów. 

– Najwyższa pora, żeby po-
ciąg ruszył do Jakuszyc i dalej do 
Tannvaldu. Odciąży to ruch dro-

gowy do przejścia granicznego, a 
wiemy, jakie korki występują, jak 
biegacze narciarscy parkują tam 
samochody – napisał Zbych.

(tejo)     

Czyn społeczny wraca na 
pogranicze polsko-czeskie 
na zarośniętej linii kole-
jowej Szklarska Poręba 
– Jakuszyce – Harrachov. 

Promocyjny przejazd Koleją Izerską w 2002 
roku. O historii legendarnej linii piszemy na 
stronie 30.
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WYDARZENIA / KULTURA

Z szerokości Śnieżki

Piotr Krzaczkowski jest nie 
tylko kierownikiem stacji me-
teo na najwyższym szczycie 
Karkonoszy, ale i znakomitym 
fotografikiem pejzażystą. Udo-
wadnia to swoimi pracami, 
panoramami Karkonoszy ze 
Śnieżką i jej okolicami. W gó-
rach mieszka, więc chwyta 
aparatem zjawiska, których 
zwykły turysta nie zobaczy. 
Efekt godny podziwu. Niektóre 
fotografie panoramiczne mają 

wymiary pół metra na prawie 
dwa i pół. Wykonanie ich wyma-
ga bystrego oka, samozaparcia, 
dokładności oraz znajomości 
programów, w których tworzy 
te wspaniałe widoki łącząc 
nawet po kilkadziesiąt ujęć. 
Krzaczkowski wszystko robi 
sam. Wystawa czynna jest do 
końca miesiąca w Muzeum 
Przyrodniczym w Cieplicach.

(rylit)

Przetańczyć dzieciństwo

Na parkiecie po raz pierwszy stanęli, kiedy mieli sześć 
lat. Razem tańczą od roku. Ogromna pasja i ciężkie 
treningi idą w parze z coraz większymi sukcesami.
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JELENIA GÓRA Na scenie od antysemityzmu po politykę do nudy

Można dyskutować nad pozio-
mem poszczególnych spektakli, 
ale zobaczyliśmy teatr zaanga-
żowany, komentujący zapalne 
tematy, wokół których toczy się 
obecnie debata publiczna: antyse-
mityzm, przemoc z jej wszystkimi 
przejawami.

Co zasługuje na uwagę?
Najważniejsze i zarazem in-

auguracyjne przedstawienie to 
spektakl w reż. Wojtka Klemma 
„Kariera Artura Ui” Bertolta Brech-
ta. Osobliwy portret dyktatury we 
wciąż aktualnym kontekście poli-
tycznego wyścigu szczurów.

„Śmierć Człowieka-Wiewiórki” 
Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk 
w reż. Natalii Korczakowskiej 

to ważna wypowiedź na temat 
nieświadomej promocji przemocy 
oraz używania jej jako narzędzia 
– także w sztuce.

Kim jest „obcy” i jaki mamy 
do niego stosunek pokazał Woj-
tek Klemm w przedstawieniu 
„Omyłka” według tekstów Prusa i 
Konopnickiej. Spektakl wyreżyse-
rowany wraz z czołowym obecnie 
polskim dramaturgiem Pawłem 
Demirskim w Teatrze Powszech-
nym w Warszawie, każe widzowi 
zmierzyć się z polskim antysemity-
zmem. Oglądanie przedstawienia 
boli przypominając o ciemnych 
plamach historii. 

W polskiej sprawie zabrał głos 
również Piotr Cieplak, który w 

ramach JST pokazał przedsta-
wienie „Albośmy to jacy tacy” wg 
Wyspiańskiego. Reżyser połączył 
lustrację, polskie chamstwo i 
agresję oraz pieśń o faunie i florze 
Doliny Rospudy z III aktem „We-
sela” Wyspiańskiego, w którym 
aktorzy zgodnie z założeniem 
reżysera bez emocji wyrzucają z 
siebie tekst dramatu. 

Reżyser stanął w połowie drogi. 
Tak jakby chciał komuś dopiec, ale 
w ostatniej chwili się wycofał. 

Zupełnie innym spektaklem 
jest „Był sobie Polak Polak Polak 
i Diabeł” w reż. Moniki Strzępki. 
Tekst sztuki napisał Paweł De-
mirski. Temat jak rzeka głęboki. 
Wałbrzyski spektakl to nie tylko 
lustro Polaka. Tutaj żadna postać 
nie jest jednoznaczna. Boimy się 
scenicznego Dresiarza, a zaraz 
będzie nam go żal, bo policjant 
w trakcie zamieszek na ulicy 

pomylił kule i chłopak dostał z 
ostrej amunicji. 

Była też pozbawiona energii 
„Odprawa posłów greckich” Jana 
Kochanowskiego w reż. Michała 
Zadary z Teatru Starego w Krako-
wie. Podobnie sprawa wygląda z 
„Osaczonymi” Władimira Zujewa w 
reż. Małgorzaty Bogajewskiej z Tea-
tru im. Jaracza w Łodzi. Bzdurne za-
łożenie, że o wojnie i jej brutalności 
można opowiadać tylko brutalnie i 
wprost spowodowało, że dwaj ak-
torzy tarzający się w mokrej ziemi 
i wyrzucający z siebie kolejne ilości 
bluzgów, stali się na jeleniogórskiej 
scenie śmiesznymi i niewiarygod-
nymi chłopcami bawiącymi się w 
wojenkę. Recenzencki obowiązek 
nakazywał pozostać na widowni, 
ale serce podpowiadało coś z goła 
odwrotnego. 

W. Wojciechowski

Wyraziste i konkretne, ale i nie bez wpadek: tak moż-
na określić zakończone Jeleniogórskie Spotkania 
Teatralne.

Jowita Misiakowska, uczennica 
jeleniogórskiej „dziesiątki” (10 
lat) i Kewin Espenszyt, ze Szkoły 
Podstawowej nr 707 w Karpaczu 
(11 lat) przygodę z tańcem za-
częli już w „zerówce”. Podczas 
zajęć tanecznych w przedszkolu 

Jowitę wyłowił trener, Krzysztof 
Cieślak. Kewin pojawił się w 

szkole tańca dzięki ku-
zynce, która wstydzi-
ła się iść sama, więc 
poprosiła go, aby jej 
towarzyszył. 

Razem tańczą od 
roku. Młodych tan-
cerzy szkoli Rusłan 

Budko, który na co 
dzień mieszka 

w Warszawie. 
Spotykają się 

więc w stolicy raz, dwa razy w mie-
siącu, gdzie od rana do wieczora 
słuchają wskazówek trenera.  
I ćwiczą, ćwiczą , ćwiczą.

 Po powrocie do domu nie 
mają czasu na odpoczynek. Ta-
neczne umiejętności doskonalą 
codziennie – od poniedziałku 
do piątku, po dwie godziny. 
Rodzice zajmują się wy-
najęciem sali i gorąco 
dopingują swoje po-
ciechy.

Wokół tańca krę-
ci się całe życie, za-
równo dzieci, jak i 
rodziców. – Zajęcia 
w szkole kończę o 
15, odrabiam lekcje i 
idę na trening. Rano 
najczęściej wstaję o 

5.30, żeby mieć czas na naukę 
– dodaje Kewin. – Ćwiczymy 
tylko we dwójkę. Pamiętamy, co 
powiedział nam trener i wiemy, 
na co zwracać uwagę. Musimy 
dawać z siebie wszystko. Najtrud-
niejsze jest chyba trzymanie rąk. 
Przez kilka godzin intensywnego 
treningu cały czas mamy je w 
górze – mówi Jowita. 

Częste wyjazdy do Warszawy, 
treningi i turnieje wymagają 
wielu wyrzeczeń. Na dodatkowe 
zajęcia czasu zostaje im niewie-
le. Wakacje spędzili na trzech 
obozach tanecznych i szkoleniu. 
Ciężko jest również nadrabiać 
szkolne zaległości. – Dopóki tre-
nujemy na miejscu, wszystko jest 
dobrze. Chodzimy do szkoły, na 

sprawdziany, uczymy 
się na bieżąco. Gorzej, gdy 

zaczynają się wyjaz-
dy. Nakład pracy 

rekompensu-
je im jednak 

chwila, gdy 
mogą wziąć 

udział w turnieju 
i stanąć na podium. 
– Przed wyjściem na 

parkiet myślimy tylko o tym, żeby 
jak najlepiej zatańczyć. Trener 
mówi jeszcze, o czym mamy pa-
miętać, potem uśmiech i taniec... 
A gdy stajemy na podium nie 
pamiętamy już o ciężkich trenin-
gach i zmęczeniu – mówią. 

Taneczną pasję odzwierciedla 
coraz dłuższa lista sukcesów 
młodych mistrzów. – Nie osiąg-
nęlibyśmy jednak tyle, gdyby nie 
rodzice, którzy nas dopingują i 
trener. Zawsze znajduje dla nas 
czas i jest bardzo cierpliwy. Dużo 
zawdzięczamy również naszym 
nauczycielom. Są bardzo wyrozu-
miali, pomagają nam i tłumaczą, 
gdy czegoś nie rozumiemy. Bar-
dzo im za to dziękujemy – mówią 

Jowita i Kewin. 
Młodzi mistrzowie 

liczą, że nauczyciele 
wciąż będą wyrozumia-

li – od stycznia czeka ich 
jeszcze więcej pracy. 
Przechodzą bowiem 
do wyższej kategorii 
(Junior 1, 12-13 lat), 
co wiąże się m.in. z 
większą ilością tre-

ningów, ćwiczeniem 
nowych, skompli-
kowanych układów 

i tańców – zamiast 
ośmiu, które wykonują 

do tej pory, będą tańczyć 
o dwa więcej. 

Agnieszka Gierus

Lista sukcesów
Mikołajki Tropicana Cup (2007.) – na ponad 50 par z Polski i zza granicy trzy 
razy zdobyli VII miejsce;
 Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Olsztynie (2007) – trzy razy I miejsce;
Polish Cup (Warszawa 2007) – I miejsce tańce łacińskie, 
II miejsce – standard;
Karkonosze Open – dwa razy I miejsce;
Mistrzostwa Polski Dzieci Starszych (Łódź) – dwa razy I miejsce;
Stuttgard (międzynarodowe mistrzostwa) – VIII miejsce;
Puchar Dolnego Śląska – dwa razy I miejsce. 
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Żmudne ćwiczenia pożerają większość czasu młodym mistrzom parkietu

Wernisaż wystawy odbył się 
w minioną środę
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Trójka ze srebrem
OLSZYNA LUBAÑSKA Dobry występ lekkoatletów

Z tarczą powróciła reprezentacja chłopców z jelenio-
górskiego Gimnazjum nr 3 z finału dolnośląskiego 
w sztafetowych biegach przełajowych, rozegranych w 
Olszynie Lubańskiej.

PIĄTEK – NIEDZIELA 19 – 21 X
– siatkówka na siedząco, międzynarodowy turniej wraz z Memoriałem im. Jerzego Huberta 
Modrzejewskiego, ośrodek Hottur w Borowicach

SOBOTA 20 X
– koszykówka, liga kadetek, Karkonosze Jelenia Góra – MKS MOS Wrocław, godz. 10., 
sala SP nr 10 przy ul. Morcinka
– piłka nożna, Dolnośląska Liga Juniorów, Karkonosze Jelenia Góra – Parasol Wrocław, 
godz. 11. i 13.15, stadion przy ul. Złotniczej
– koszykówka, II liga mężczyzn, Sudety Jelenia Góra – AZS PP Poznań, godz. 15., hala 
przy ul. Sudeckiej
– koszykówka, ekstraklasa kobiet, AZS Kolegium Karkonoskie Jelenia Góra – Cukierki Odra 
Brzeg, godz. 19., hala przy ul. Sudeckiej

NIEDZIELA 21 X
– motocross, XIV piknik Cross Country, od godz. 10.30, tor mocrossowy w Siedlęcinie
– piłka nożna, klasa B, KKS Jelenia Góra – GLKS Jeżów Sudecki/Czernica, godz. 15., 
stadion przy ul. Podchorążych
– piłka nożna, klasa B, Chojnik Jelenia Góra – Sudety Giebułtów, godz. 15.00, boisko w 
Parku Norweskim
– koszykówka kobiet, I liga, MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra – AZS Gorzów Wlkp., godz. 
15., sala SP nr 10 przy ul. Morcinka

(ŁUK)
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Klub z tradycjami
JELENIA GÓRA Ponad ćwierć wieku sekcji karate shotokan 

MZKS Olimpia jest jednym z niewielu w kraju klubów spor-
towych posiadających kilka sekcji: piłki nożnej, piłki siatko-
wej, do niedawna jeszcze paralotniarstwo i... karate.

Ta ostatnia powstała już w 
1980 r. z inicjatywy miejscowych 
działaczy: Czesława Mikickiego, 
Marka Dudeli, nieżyjącego już 
Jana Sładczyka i Janusza Piepio-
ry. Ten ostatni był pierwszym 
instruktorem tej sekcji, a w 1992r. 
został uznany za najlepszego 
trenera dawnego jeleniogórskiego 
województwa. Sekcja karate MZKS 
Olimpia rozpoczęła działalność 10 
lutego 1980 r. w hali miejscowego 
liceum ogólnokształcącego.

Do tej pory przez tę sekcję prze-
winęło się tysiące wychowanków: 
dziewcząt i chłopców, kobiet i 
mężczyzn. Wielu z nich osiągnęło 
znaczące sukcesy w kraju i za 

granicą. Wicemistrzem świata, mi-
strzem Europy i mistrzem Skandy-
nawii oraz trzykrotnym mistrzem 
Polski był Grzegorz Truchanowicz, 
wicemistrzem Europy – Patryk 
Hobgarski, finalistą mistrzostw 
Europy i pięciokrotnym mistrzem 
kraju – Adam Uroda. Medalistami 
i finalistami mistrzostw Polski byli: 
Patryk Hobgarski, Marcin Szew-
czyk, Tomasz Tchórz, Pawel Pluta, 
Robert Oskulski, Rafal Dwornik, 
Paweł Piepiora, Rafał Zieliński, 
Konrad Wójcik, Iwona Loch, Igor 
Setkolwicz, Krzysztof Rostkowski, 
Sebastian Tylicki, Paweł Jasiurkow-
ski, Ireneusz Kucewicz, Tomasz 
Wzgarda i Bogdan Tomasik.

Obecnie w MZKS Olimpia 
uprawia karate wyczynowo i 
rekreacyjnie około 200 osób, 
ćwiczących w czterech grupach 
szkoleniowych w Kowarach, 
Mysłakowicach, Jeleniej Górze. 
22 osoby posiadają stopnie mi-
strzowskie, czyli czarne pasy.

Klub jest współorganizato-
rem wielu imprez międzynaro-
dowych, zgrupowań i turniejów, 
które odbywają się w Kowarach, 
Wrocławiu i Bełchatowie. Pre-
zes klubu – Janusz Piepiora (4 
dan) pobierał nauki u najwięk-
szych ekspertów sztuki walki na 
świecie. W 2004 r. w uznaniu 
zasług na rzecz sportu otrzymał 
Srebrny Krzyż Zasługi.

(JEN)

Młodzież 
wygrywa

Z dobrej strony zaprezen-
towali się zawodnicy klubu 
Paulinum Jelenia Góra na 
międzywojewódzkich mistrzo-
stwach młodzików w biegach 
na orientację, które odbyły się 
w Świętoszowie. 

Około 200 zawodnikom 
przyszło rywalizować na 
trudnych technicznie trasach 
wyznaczonych w lesie. W tych 
ciężkich warunkach wysoką 
formą błysnęli zawodnicy 
MKS Paulinum Jelenia Góra. 
Spośród startujących w zawo-
dach jeleniogórzan najlepiej 
wypadli dwunastolatkowie. 
W biegu klasycznym pierwszy 
był Mateusz Dzioba, który na 
mecie wyprzedził swego klubo-
wego kolegę Macieja Nowaka. 
Biegacze z Paulinum,  biegnąc 
w składzie Tadeusz Matyja, M. 
Dzioba i Mateusz Komorowski  
byli także bezkonkurencyjni 
w biegu sztafetowym w kat. 
M -14. W rywalizacji sztafet w 
kategorii open (bez podziału 
na kategorie wiekowe) na 
trzecim miejscu uplasował 
się zespół złożony z Kacpra 
Klimkiewicza oraz M. Nowaka  
oraz doświadczonego Adama 
Bogulaka. 

Trenerem  jeleniogórskich 
biegaczy jest Damian Dut-
kiewicz.

(ŁUK)

Ek ipa z „trójk i”,  k tóra w 
Jeleniej Górze była bezkon-
kurencyjna, udowodniła, że 
należy do najlepszych na Dol-
nym Śląsku. Chłopcy po bardzo 
dobr ym biegu zajęl i drugie 
miejsce wśród 27 drużyn wy-
łonionych w drodze eliminacji 
w powiatowych zawodach stre-
fow ych. W pokonanym polu 
zawodnicy „trójki” pozostawili 

si lne drużyny z Wrocławia, 
Legnicy, Bolesławca, Zgorzelca 
i Lwówka Śląskiego.

Pierwsze miejsce było udzia-
łem bezkonkurencyjnego tego 
dnia zespołu z Wałbrzycha, któ-
rego skład opierał się głównie 
na zawodnikach lekkoatletycz-
nego klubu „Szafir”.

Skład srebrnych medalistów: 
Kajetan Kąs – kapitan, Łukasz 

L isowsk i ,  Ju l ia n Rudn ick i , 
Tomasz Smoszyński, Damian 
Dziarmaga, Dariusz Ozimek, 
Marcin Popiołkowski, Dawid 
Kościński, Damian Gała i Se-
bastian Tymosiewicz.

W ry walizacji gimnazjali-
stek drużyna z Gimnazjum nr 3 
zajęła 16. miejsce. W rywaliza-
cji szkół podstawowych Jelenią 
Górę reprezentowała SP nr 11. 
W stawce 26 szkół chłopcy za-
jęli 6., a dziewczęta – 15.

(ŁUK)

Dostaną baty w Polkowicach?
JELENIA GÓRA Rusza ekstraklasa koszykówki kobiet

Meczem wyjazdowym z CCC Polkowice rozpoczną 
rywalizację w Polskiej Lidze Koszykówki Kobiet za-
wodniczki AZS Kolegium Karkonoskie Jelenia Góra.

Jeleniogórzanki są wskazy-
wane jako kandydat nr 1 do 
spadku. Jedyna pozytywna in-
formacja dla naszych kibiców to 
taka, że ich ulubienice wystar-
tują na pewno w rozgrywkach 
PLKK. Tuż przed rozpoczęciem 
sezonu włodarzom AZS udało 
się zgromadzić 17,5 tys. zł po-
trzebne na zapłacenie za licen-
cje zawodniczek i trenerów. Na 
razie nie ma mowy o pozyska-
niu nowych zawodniczek, bo w 
kasie jest pusto.

Podopieczne Rafała Sroki 
przystąpią do pojedynku z 
CCC Polkowice (środa, 17 X) 
w zestawieniu, w którym grały 
w turnieju o Puchar Września 
Jeleniogórskiego. Obok Natalii 
Małaszewskiej, Doroty Arodź 
i Doroty Wójcik w składzie ze-
społu znajdą się również młode 
i niedoświadczone: Magdalena 
Sawicka, Joanna Pawlukiewicz 
i Marzena Kowalczyk z MKS 
MOS Karkonosze.

(ŁUK)

Zawsze aktualne 
tabele i wyniki 

z meczów 
w internecie na

Srebrna�drużyna�z�Gimnazjum�nr�3
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Pierwszy�rząd:�Paweł�Piepiora,�Janusz�Piepiora,�Ryszard�Dwornik,�
Zbigniew�Piepiora,�Drugi�rząd:�Agnieszka�Ozimkowska,�Natalia�Felberg,�Agnieszka�
Wilk,�Sebastian�Matkowski,�Patryk�Felberg,�Andrzej�Ozimkowski,�Trzeci�rząd:�Jakub�
Żergicki,�Ewa�Czyszczoń,�Dawid�Dusiński,�Eryk�Zoń,�Michał�Imiołek,�Alek�Ozimkowski
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Przed meczem jeleniogórscy 
kibice mocno wierzyli, że naszym 
piłkarzom uda się przełamać 
trwającą od kilku kolejek serię 
porażek oraz remisów. Biało-nie-
biescy nie spełnili ich oczekiwań. 
Zagrali bez werwy, stwarzając w 
całym meczu zaledwie kilka sytu-
acji podbramkowych, a i tych nie 
udało im się wykorzystać. Na tle 
chaotycznie grających gospodarzy 
goście prezentowali się znacznie 
lepiej, byli drużyną poukładaną, 
jednak w ich szeregach brakowało 
egzekutorów.

Po wyrównanych pierwszych 
15. minutach zmagań, przewagę 
osiągnęli jeleniogórzanie. W 16. 
min. w zamieszaniu po rzucie wol-
nym groźnie uderzał z 18 metrów 
Marek Wawrzyniak. W 20. min. 
najlepszej okazji na zdobycie gola 
dla Karkonoszy nie wykorzystał 
Leszek Kurzelewski, strzelając w 
poprzeczkę z rzutu wolnego z 18 
m. Pod koniec pierwszej odsłony 
inicjatywę przejęli goście, dla któ-
rych dogodnych szans na zdobycie 
prowadzenia nie wykorzystali: 
dwukrotnie Daniel Domański 
oraz Andrzej Kauch. W 42. min. 
doszło do zamieszania w polu 

karnym gości, jednak ani Łukasz 
Kowalski, ani Łukasz Kusiak nie 
potrafili z bliska umieścić piłki w 
bramce Orli.

Przez pierwsze pół godziny 
drugiej odsłony zdecydowanie 
częściej przy piłce byli goście, jed-
nak ich akcje kończyły się z reguły 
w okolicach linii pola karnego 
Karkonoszy. 
Warto odno-
tować mini-
malnie nie-
celny strzał z 
dystansu Ka-
mila Nowa-
kowskiego. 
W ostatnim 
kwadransie 
z m a g a ń 
Karkonosze 
z e p c h n ę ł y 
p i ł k a r z y  z 
Wąsosza do 
głębokiej de-
fensywy. Cóż 
z tego jednak, 
skoro efek-
tem przewa-
gi biało - nie-
bieskich były 
tylko wrzutki 

w pole karne, z którymi łatwo 
radził sobie najlepszy na boisku 
bramkarz gości oraz rzuty rożne. 
W końcówce żadnej z drużyn nie 
udało się już poważniej zagro-
zić bramce rywala i spotkanie 
zakończyło się podziałem punk-
tów. W przypadku Karkonoszy, 
można mówić bardziej o stracie 
dwóch oczek, a nie o zyskaniu 
jednego.

Karkonosze Jelenia Góra 
– Orla Wąsosz 0:0

Karkonosze: Dubiel – Waw-
rzyniak, Siatrak, Suchanecki, 

Kurzelewski, (Wojtas 38 min, 
Józefiak 76 min.), Smoliński (Waj-
da 59 min.), Kusiak, Zagrodnik, 
Kuźniewski, Kowalski, Durlak.

Łukasz Stawski

Rozbiły rywalki
SPORT

JELENIA GÓRA Ważne zwycięstwo FinepharmuMedale i rekordy 
w basenie

Zawodnicy MKS „11” Jelenia 
Góra wzięli udział w prestiżo-
wych  międzynarodowych za-
wodach pływackich w czeskim 
Trutnovie. Są to największe 
zawody pływackie u naszych po-
łudniowych sąsiadów. Na starcie 
dwudniowych zmagań stanęło 
ponad 300 pływaków repre-
zentujących 28 klubów z Czech 
i Polski. W tym doborowym 
towarzystwie jeleniogórzanie w 
swoich kategoriach wiekowych 
uzyskali wiele wartościowych 
wyników. Maciej Wołodźko był  
drugi na 100 metrów i trzeci 
na 200 m stylem dowolnym 
oraz trzeci na 100 m. stylem 
grzbietowym, bijąc przy tym 
swoje rekordy życiowe. Karolina 
Lewińska w swojej koronnej 
konkurencji 100 m. stylem 
klasycznym zajęła pierwsze  
miejsce. Kamila Włostowska, 
która po perturbacjach zdro-
wotnych powoli wraca do formy, 
zajmowała miejsca w pierwszej 
dziesiątce w poszczególnych 
konkurencjach. Ze startu w za-
wodach z powodu kontuzji ręki 
musiała zrezygnować jej siostra 
Karina. Z tego też względu “11” 
nie wystawiła żeńskiej sztafety. 
Pomimo osłabionego składu, 
nasi pływacy w klasyfikacji klu-
bów uplasowali się na 8. miejscu, 
m.in. za Śląskiem Wrocław a 
przed Juvenią Wrocław. Bezkon-
kurencyjni w rywalizacji zespo-
łowej okazali się przedstawiciele 
Komety Brno.

(ŁS)

W ósmej kolejce rozgrywek ekstraklasy piłki ręcznej 
zawodniczki KS Finepharm Carlos Jelenia Góra odnio-
sły cenne  zwycięstwo ze  Startem Elbląg, drużyną, która 
w przeszłości zawsze stwarzała jeleniogórzankom 
kłopoty ze zdobyciem punktów.
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Wysoka porażka w derbach
W rozegranym w Lubinie w miniony czwartek (11 bm.) zaległym meczu z 7. kolejki 
rozgrywek Zagłębie łatwo pokonało KS Finepharm Carlos Jelenia Góra 39:29 
(22:12). Mecz, poza kilkoma początkowymi minutami przebiegał całkowicie pod 
dyktando lubinianek. – Ten występ po prostu nam nie wyszedł – podsumował 
trener Finepharmu Zdzisław Wąs.
Zagłębie Lubin - KS Finepharm Carlos Jelenia Góra 39:29 (22:12)
Finepharm: Skompska, Maliczkiewicz – Gęga 7, Latyszewska 6, Dyba 5, Oreszczuk 
3, Dąbrowska 2, Buchcic 2, Bogusławska 2, Jeż 2, Odrowska, Łoniewska, 
Kocela, Kasprzak

Wyniki innych meczów:
AZS AWFiS Gdańsk - Politechnika Koszalin  30:28
SPR Lublin - Łącznościowiec Szczecin  37:15
Ruch Chorzów - Zgoda Ruda Śląska   21:26
Mecze Słupia Słupsk - Zagłębie Lubin i Łączpol Gdynia 
- Piotrcovia odbyły się po zamknięciu numeru.

1. SPR Lublin  8    14    270:200
2. AZS Gdańsk  8    12    247:200
3. Zagłębie Lubin 7    11    214:181
4. Piotrcovia Piotrków 7    11    200:180
5. Łączpol Gdynia 7    10    210:168
6. KS Finepharm  8    10    260:231
7. Zgoda Ruda Śląska 8    8    209:190
8. Politechnika Koszalin 8    7    227:213
9. Ruch Chorzów 8    4    196:211
10. Start Elbląg  8    3    218:277
11. Łącznościowiec 8    2    155:257
12. Słupia Słupsk 7    0    123:221

Tabela 

Nasze dziewczęta miały mało 
czasu na przygotowanie do tego 
pojedynku, bo kilka dni wcześniej 
grały z Zagłębiem Lubin. w tej 
sytuacji trener - Zdzisław Wąs oba-
wiał się czy, zespół będzie w stanie 
twardo powalczyć z rywalkami z 
Elbląga po porażce z lubiniankami 
29:39. Na szczęście, jego podopiecz-
ne pokazały charakter i pewnie 
wypunktowały, oparty głównie 
na młodych i niedoświadczonych 
zawodniczkach, zespół z Elbląga. 
Jeleniogórzanki lepiej prezentowały 
się zarówno w obronie jak i w ataku 
i ich wygrana nawet przez moment 
nie była zagrożona.

Spotkanie rozpoczęło się od 

prowadzenia gospodyń 
5:1. Potem wpraw-
dzie w szeregi jele-
niogórzanek wkradł 
się chaos, co skrzętnie wykorzystały 
przyjezdne, zmniejszając stratę. 
Elblążanki przegrywały w 15. min. 
tylko 6:7, a w 22. min. 11:13, jednak 
było to wszystko na co gospodynie 
pozwoliły tego dnia Startowi. Kolej-
ne 4. minuty Finepharm wygrał 5:0 
i wyszedł na pewne prowadzenie 
18:11.Elblążanki w tej części gry nie 
potrafiły znaleźć recepty na rzuty 
z drugiej linii Marty Gęgi, która w 
pierwszych 30. minutach zdobyła 
aż 8 goli. Po pierwszej odsłonie 
gospodynie prowadziły 21:16.

Po zmianie stron 
najlepsza nasza snaj-
perka Finepharmu 
była pieczołowicie 
pilnowana i ciężar 
zdobywania goli 
wzięły na siebie 
Katarzyna Jeż, 
Marta Oreszczuk 
oraz w końcówce 
Monika Odrowska. 
Finepharm pew-
nie kontrolował 
przebieg wyda-
rzeń na placu 
gry, prowa-

dząc różnicą 6  - 8 goli. 
W 50. min. gospodynie 

wygrywały 31:26. Rywalki 
straciły nadzieję na korzystny 
wynik i jednocześnie ochotę do 
gry. Kolejne minuty przypomi-
nały rzeź niewiniątek i po golu 
Odrowskiej, jeleniogórzanki na 

kilka minut przed końcem wygry-
wały już 39:26. Trener wprowadził 
w tym momencie zawodniczki 
rezerwowe, ale i tak pojedynek 
zakończył się pewną wygraną 
Finepharmu 11 bramkami.

KS Finepharm Carlos – Start 
Elbląg 39:28 (21:16)

KS Finepharm: Maliczkiewicz, 
Skompska - Gęga 11, Oreszczuk 6, 
Buchcic 5, Odrowska 4, Dyba 4, 
Latyszewska 4, Jeż 3, Kasprzak 1, 
Dąbrowska 1, Kocela, Bogusławska, 

Łoniewska.

Łukasz Stawski

Im strzelać nie kazano
JELENIA GÓRA Kolejny remis Karkonoszy

Nasi futboliści nadal rażą brakiem skuteczności i zagrali 
kolejny raz bez wiary w zwycięstwo. Tym razem nie mogli 
pokonać słabiutkiego beniaminka z Wąsocza, który mógł 
nawet wygrać to spotkanie, bo zmarnował kilka nadających 
się ku temu okazji.

Wyniki innych meczów:
Górnik/Zagłębie Wałbrzych – Miedź II Legnica  0:0
AKS Strzegom – Nysa Zgorzelec   0:0
Górnik Polkowice – GKS Kobierzyce  2:0
Prochowiczanka Prochowice – Śląsk II Wrocław  3:1
Pogoń Oleśnica – Wulkan Wrocław   1:2
MKS Oława – Polonia Trzebnica   3:1
BKS Bobrzanie Bolesławiec – Górnik Złotoryja  1:0
Lechia Dzierżoniów – Polonia/Sparta Świdnica 
– mecz po zamknięciu numeru

Tabela 

1. Polonia/Sparta Świdnica 12     36     32:6
2. Bobrzanie Bolesławiec 13     31     23:8
3. Wulkan Wrocław 13     29     22:11
4. Śląsk II Wrocław 13     27     35:16
5. MKS Oława  13     24     26:13
6. Pogoń Oleśnica 13     22     22:18
7. Motobi Kąty Wrocławskie 13     21     22:12
8. Górnik Polkowice 13     19     30:9
9. GKS Kobierzyce 14     19     24:24
10. Polonia Trzebnica 14     18     19:23
11. Górnik Złotoryja 14     18     14:21
12. Prochowiczanka 13     16     23:25
13. Lechia Dzierżoniów 12     15     11:14
14. Górnik/Zagłębie Wałbrzych 14     15     16:23
15. Orla Wąsosz 13     13     13:24
16. Karkonosze Jelenia Góra 13     11     11:20
17. Miedź II Legnica 13     10     12:25
18. AKS Strzegom 14     3       6:34
19. Nysa Zgorzelec 13     1       5:40
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Drużyna z charakterem
SIECHNICE Trwa znakomita passa Sudetów 

Cztery mecze i cztery zwycięstwa - tak wygląda 
bilans występów naszych koszykarzy, którzy w 
każdym spotkaniu dowodzą, że są ekipą z charak-
terem, grającą ze sportową złością.

W czwartej kolejce Sudety po-
konały na wyjeździe VB Leasing 
Siechnice róznicą 10 pkt.

W pierwszych dwóch kwar-
tach spotkanie było bardzo wy-
równane. Gospodarze z Siechnic 
grali żywiołowo, czym sprawili 
trochę problemów jeleniogór-
skiej defensywie. Pierwszą kwar-
tę Sudety przegrały: 17:21, ale po 
20 min. wygrywały minimalnie: 
39:36. O zwycięstwie gości 
w tym spotkaniu zdecydo-
wała ich znakomita po-
stawa w trzeciej kwarcie. 
Nasi koszykarze zagrali 
nieustępliwie i dokładnie 
w obronie, zmuszając go-
spodarzy do popełniania 
błędów i dzięki temu mogli 
w szybkich kontratakach zdo-
bywać kolejne pkt. Tą część gry 
Sudety wygrały aż 22:10 i w 
ostatniej kwarcie mogły kon-
trolować przebieg spotkania, 
które pewnie wygrały.

– Cieszę się z wygranej w 
Siechnicach, gdyż nasi rywale 
są trudnym przeciwnikiem 
– nie krył swojej radości trener 
Sudetów Ireneusz Tarasz-
kiewicz. – O klasie zespołu z 
Siechnic najlepiej świadczy 
fakt, iż mocna drużyna z Opola 
wygrała tu zaledwie dwoma 

punktami. Myślę, że wiele do-
brych drużyn straci tu punkty.

VB Leasing Siechnice - 
Sudety Jelenia Góra 66:76 
(21:17, 15:22, 10:22, 20:15)

Sudety: Czech 25, Samiec 
18, Terlikowski 12, Wilusz 12, 
Matczak 5, Niesobski 4, Klimek, 
Pruszczak, Skrzypczak, Abra-
mowicz, Chmieliński.

(ŁS)
Wyniki innych meczów:
AZS PO Opole – Open Basket Pleszew  82:55
AZS Szczecin – Śląsk II Wrocław   99:52
Doral Nysa Kłodzko – UKKS Leszno  99:85
Olimpia Legnica – MKKS Zabrze   65:84 
AZS Poznań – Spójnia Stargard Szczeciński i AZS OSRiR 
Kalisz - Pogoń Prudnik mecze odbył się po zamknięcia 
numeru

Tabela 

1. AZS PO Opole  4     8     330:236
2. Sudety Jel. Góra 4    8    330:253
3. MKKS Zabrze  4     7     337:292
4. AZS Szczecin  4     6     310:284
5. Doral Nysa Kłodzko 4     6     321:311
6. UKKS Leszno  4     6     289:300
7. Open Basket Pleszew 4     6     293:309
8. Pogoń Prudnik 3     5     255:204
9. Spójnia Stargard Szcz. 3     5     204:172
10. VB Leasing Siechnice 4     5     249:271
11. AZS Poznań  3     4     211:229
12. AZS Kalisz  3     4     196:223
13. Olimpia Legnica 4     4     225:344
14. Śląsk II Wrocław 4     4     230:352

Marzena�Buchcic�
zdobyła�5�goli�w�meczu�
ze�Startem�Elbląg�
i�zagrała�chyba�najlepszy�
mecz�w�karierze



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

22

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

Fiat Brava SX – 1998 – 70 tys. km 
– 1600 cmm , 16 V , biały, centralny zamek, 
elektryczne szyby, alarm, halogeny, airbag, 
stan bardzo dobry, cena 9000 – Tel. 0 609 
518 127

4 opony zimowe z felgami do Fiata 126p 
– nowy typ – Tel. 0 607 134 827

Tłumik nowy do Fiata 126p – Tel. 0 607 
134 827

Zastawę 1100p Tel. 075 76 49 283 – Tel. 
0 607 134 827

Szyby tylne boczne do Fiata 126p oraz 
przednią i tylną – Tel. 0 607 134 827

Golf 3 - 94 rok 1.4 benzyna czerwony 3 
drzwiowy stan igła sprowadzony do opłat – Tel. 
662 266 704

Golf 2 - 88r 1.3 b + gaz stan b dobry 
zarejestrowany ubezpieczony Tel. 0 694 
054 544

Forda Eskorda rok 96/97 – przegląd do 
07.2008 – 5 drzwiowy, centralny zamek, 
welurowa tapicerka, benztna/ gaz – cena 
6500zł – Tel.. 0 508 443 522

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 wielopunktowego – Tel. 0 
608 034 794

VW Passat B3, rok 1991, bordo, 1.8 
benzyna + gaz, centalny zamek, auto alarm, 
elektr.szyber dach, wspomaganie, wymienione 
sprężyny i amortyzatory, rozrząd i paski, układ 

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

wydechowy, nowe klocki i szczeki hamulcowe 
– zadbany – stan dobry – 0 691 455 758

2 nowiutkie zimówki Dębica Frigo 
135/80R12 - Cena za komplet 180zł Tel. 
503 472 463 e - mail: ppmdrewniak@wp.pl 
- Paweł 503472463

Części do Forda Curiera 93 rok - 1.8 diesel 
Wszystkie części - Tel. 0 609 272 704

Daewoo Lanos klima 2000 rok - zareje-
strowany i ubezpieczony, 195.000km, klima-
tyzacja, elektryczne szyby, centralny zamek, 2 
poduszki powietrzne, abs, instalacja gazowa,4 
drzwiowy,7000 zł – Tel. 0 790 215 333

Dwie opony zimowe 145/70/13 do Cinqu-
ecento. - Sprzedam dwie opony zimowe do Cin-
quecento lub Seicento. Rozmiar 145/70/13 
+ gratis książka obsługi do Cinquecento. Cena 
za dwie sztuki 100 zł. Opony w bardzo dobrym 
stanie. Tel. 0 697 980 321

Felgi Stalowe - 13 4x100, 5szt, niedrogo 
– Tel. 0 665 580 435

Fiat cc - mam do sprzedania części bla-
charskie, drzwi prawe lewe, klapa i inne części 
z demontażu. Tel. 0 508 764 585 

Ford fiesta 1996 - mam do sprzedania 
forda fieste z 1996 poj 1,1 bardzo mały 
przebieg. - 603 621 024

Mitsubishi Colt 1989 2,5 tys. zł - poj.1,5l 
zadbany, bez rdzy, zarejestrowany, samo zapi-
nające się pasy, wspomaganie kierownicy. Cena 
2500zł tel. 608839264 po godz. 14.00

Motorynka Romet - Motorynka Romet, kolor 
wiśniowy metalik, oryginalna bez żadnych prze-
róbek, pali na pierwszego kopa. cena 450zł. 
brak dokumentacji. – Tel. 0 605 915 882

Nissan Terrano - Sprzedam Nissana Terrano 
1987, poj.2400 benzyna, kolor czerwony, 
zarejestrowany i ubezpieczony, cena 5500 zł. 
Tel. 0 513 595 544
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Opony zimowe z Felgami - Okazja!!! 4 
kompletne opony zimowe Pirelli - Winter 
kupione nowe - używane 2 sezony w bardzo 
dobrym stanie rozmiar 175/65 R14, na 
stalowych felgach sprzedam komplet cena do 
uzgodnienia Tel. 0 607 061 189 codziennie od 
8.00 do godz.21.00

Renault Megame Coupe\ 9 500zł 
- 1996/97, 1,6, benzyna, 3-drzwiowy, gra-
natowy, eksploatowany przez kobietę, stan 
auta uważam za bardzo dobry – Tel. 0 514 
084 232

Renaut Kangoo - 1999r dekalton po wy-
padku do zrobienia - uderzony bok auta - szary 
metalik sprzedam za 5.500zł. Tel. 075 75 505 
33 auto można oglądać w Jeleniej Górze

Silnik renault 19 1,8 16v - 136 KM. do 
szlifu korbowód, 450 zł, bez osprzętu – Tel. 
0 790 215 333

Skoda S100 s100 r.1973.Stan dobry, 
ważny przegląd i OC. Dużo nowych części. Tel. 
0 607 336 356 po 16

Audi 80 z 1994 roku - Sprzedam Audi 80 z 
1994 roku. Kolor wiśnia - metalik. Stan samo-
chodu dobry. Cena 4200. W komplecie opony 
zimowe z felgami – Tel. 0 509 057 984

BMW730i składak 1997 rok prod. 1991 
automat full opcja z klimą Alu felgi Stan dobry 
cena . 8 tys.– Tel. 0 609 101 277

Fiata Seicento - Sprzedam Fiata Seicento SX 
,pierwsza rejestracja w 99 r. przebieg 91500 
km., kolor niebieski, alarm centralny zamek, 
el. szyby, opony zimowe i letnie, zadbany 
serwisowany Tel. 0 505 491 719

Golfa 3 - mam do sprzedania golfa 3, 
benzyna + lpg. Pojemność 1,8 , z 1993roku 
- Tel. 0 603 621 024

Golfa 3 TDI 90KM 5cio drzwiowy - Sprzedam 
Volkswagena Golfa 3 1.9 TDI 90 km. Na swoim 
wyposażeniu posiada: Poduszkę powietrzną, 
centralny zamek, wspomaganie kierownicy, 
alarm. 5-cio drzwiowy Sprowadzony. kolor 
bordowy, Stan bdb. Tel. 0 505 409 224

Kołpaki (Nissan Micra) - dwa oryginalne, 
fabrycznie nowe kołpaki do Nissana Micry. 
Kontakt : 501-684-963 lub mail : jednacalosc-
projekt@o2.pl

Seata Ibizę 1,2 z gazem 1992 - Sprzedam 
Seata Ibizę 1,2 silnik Porsche z gazem. Rocznik 
1992. Zielony metalik. Tel. 0 502 605 240

Volvo 340 - Sprzedam Volvo 340 z 1984r. 
na chodzie. Blacharka do remontu lub na części 
- Tel. 075 753 12 19

Golfa 2 - 1988r.1,6 benzyna, grafit metalik,s
zyberdach.2300zł Tel. 0 887 518 456 po 18

Golfa 2 GT 1.6 z Inst. Gazowa - Auto posiada 
szerokie zderzaki, sportowa kierownice RAID, 
zegary podświetlane na niebiesko. Radio na 
kasety, obniżone zawieszenie, szyberdach. 
Kolor niebieski - metalic do poprawek Rok 
prod. 1996r. (Składak) Przegląd do 5.2008 
oc do końca listopada. Dokumentacja inst. 
gazowej Cena 1600zł do małej negocjacji Tel. 
075 641 65 34

Vwctra 1.7 TDi 92r 5l/100km - stan tech. 
b. dobry, silnik ISUZU, bezpr. odpala w temp. 
-20, 6500zł – 0 605 060 748

Fiata 125p zrobiony pod KJS - Mam do 
sprzedania fiata 125p rok 90r jest spawany 
ma wzmocnione progi kolor biały silnik poloneza 
1.6 więcej informacji pod Tel. 075 7 132 202 
Cena to tylko 800 zł do negocjacji

Felgi do Forda - felgi alu do forda Probe 
16"+opony w bdb, stanie 225/50 R16" cena 
550 - Tel. 0 516 346 494

Felgi stalowe Ford Escort - Felgi stalowe 
Ford Escort z oponami letnimi 185/60/14 
- Tel. 0 601 548 049

Forda Escorta 1,3 1992r, czerwony, prze-
gląd do 09 - 2008r, stan dobry, zadbany, cena 
do uzgodnienia. Tel.0 609 073 716

Forda Escorta kombi 1,6 16V 1995r - Ford 
escort kombi 1,6 16V 1995r - wszystkie części 
z tego pojazdu + zawsze jakiś gratis dorzucę. 
Zapytania proszę kierować na e-mail: zefir72@
wp.pl , Tel. 0 502 560 107

Forda Probe - 2,5 - Ford Probe-2,5 rok 
prod. koniec 1996r., czarny, pełne wyposaż., 
skórzana tapicerka, klimatyzacja, szyberdach, 
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wymieniony pasek rozrządu z rolkami i napi-
naczem, świece, kable wysokiego napięcia i 
paski klinowe, świeżo wymieniony olej. Cena: 
10 900 - Tel. 0 517 263 193 lub poprzez maila: 
tomala02@vp.pl

Mazdę 121 - poj.1400,rok 1996, szary 
metalic, oc do maja 2008, wymieniony olej 
filtry, rozrząd, alufelgi, opony zimowe, dach 
panorama, gaz jeszcze na gwarancji, auto 
ekonomiczne, jeździ nim kobieta niepaląca. 
Cena 6000zł do negocjacji 75 410 399 lub 
513 304 625, jetta11@wp.pl

Mitsubishi Colt 1989 2,5 tys. zł - poj. 1,5l 
zadbany, bez rdzy, zarejestrowany, samozapina-
jące się pasy, wspomaganie kierownicy. Cena 
2500 zł Tel. 0 608 839 264 po godz. 14.00

Mitsubishi Lancer 1990 rok, zarejestrowa-
ny, pierwszy właściciel w kraju. Informacje – Tel. 
0 600 073 227

Opla Ascona - rok. 1988 1.6 Diesel 5 
- drzwiowy. Szary metalik silnik stan bd. Pali 
6,5l/100km - Tel. 0 697 781 769 cena do 
negocjacji 

Opla Corsę b - 1996r.2 x airbag, szyberdach, 
alarm. aluminowe felgi + komplet opon 
zimowych, ekonomiczny, mały przebieg - 100 
tys. zestaw grający Sony, radio + 4 głośniki 
xploud. ściemnione szyby. atrakcyjny wygląd 
wewnętrzny i zewnętrzny. Cena 7.900 do 
negocjacji Tel. 0 781 953 053

Opla Kadeta 1997r.- okazja 900 zł - do 
sprzedania mam opla kadeta 97 rok (składak). 
Kolor biały. Ważne oc do listopada i przegląd do 
maja 2008r. Ostateczna cena 900 zł - Tel. 0 
785 465 111 Tel. 0 785 465 111

Szedam części do Suzuki Swift 1.3 , 
skrzynie biegów, głowicę, kolektor, wahacze 
przednie - Tel. 0 607 747 557

Opla Vectrę 1997r. - Zielony metalik, 
wspomaganie, radio, klimatyzacja, oszczędny 
- Tel. 0 605 117 974 sedan - stan idealny 
– Klimatyzacja - cena 13000 

Przyczepę towarową bagażową, lekką, pro-
dukcji NRD, rok prod.1990, typ HP 400.01/2, 
zarejestrowana, ładowności 310. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 0 602 583 819

Alufelgi 17cali z oponami, rozstaw 4x108 i 
4x114,3. PasującA do Forda Mondeo, Audi b4. 
cena 850 zł za 4szt. Tel. 0 888 551 829

Części do Alfa Romeo 164 -2.0 T. Spark 
- Wszystkie części z demontażu model z roku 
1991 Tel. 0 695 708 405

Części Mazda 323 BF 1 1986 r.1600i 
- części do Mazdy 323 BF 1 1986 r. 1600 
wtrysk jetronik wszystkie za wyjątkiem silnika 
i skrzyni biegów Tel. 0 691 174 209

Felgi stalowe do Mercedesa - felgi stalowe 
15cali z oponami zimowymi /opony raczej juz 
do wymiany/ + 4 kolpaki orginalne + sruby 
cena 170zl Tel. 0 888 551 829

Felgi stalowe Ford - 14 cali z oponami 
zimowymi/ opony bieżnikowane w bdb stanie/ 
2szt. cena 170zl Tel. 0 888 551 829

Fiata 126 elx - Sprzedam fiata 126elx 
97r kolor niebieski tech. sprawny (jeździ) po 
wymianie uszczelki pod głowica i uszczelniaczy 
oraz oleju do poprawek blacharskich(bez 
wypadkowe!) ważny przegląd i OC Cena:400zł 
oczywiście do negocjacji - Tel. 0 607 646 
708

Fiata 126P 85r ubezpieczony cena 350zł 
- na chodzie brak OC i akumulatora Tel. 0 787 
233 050 

Fiata Cinquecento 704 ccm lekko uszko-
dzony - rok 94, autko bardzo zadbane, eks-
ploatowane przez starsza osobę od nowości, 
przebieg 74000, Oryginalny lakier i przebieg, 
wcześniej bezwypadkowe, lekko uszkodzony 
lewy przód (lampa, błotnik, maska, zderzak, 
wahacz) koszt tych części 350zł sprzedam 
lub zamienię na przyczepkę bagażowa cena 
1500zł Tel. 0 787 233 050

Forda Fiesta -  rok pro.92/1997 składak 
pojemność 1300, dobry stan techniczny do 
poprawek lakierniczych zarejestrowany w kraju, 
alarm, welurowa tapicerka nowe tłumiki tylnie 
zawieszenie wymienione klocki hamulcowe 
właściciel nie palący ważny przegląd i oc + 
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drugi silnik i i inne części - cena 1300zl Tel. 0  
695 960 124

Ford Transit 1,6 + LPG - Silnik 1,6 benzyna 
+ LPG (instalacja gaz.) kolor: czerwony Stan 
: dobry zarejestrowany, 9-osobowy, rok prod. 
1988 r., I rej. 03.1993 r., bez opłat, przegląd 
skończył się 29.05.2007 r., wymaga nie-
znacznych napraw silnika + dodatkowy silnik 
Cena 3000zł do ewentualnej negocjacji Tel. 
0 507 188 724 

Golfa 3 1995 ekonomiczny - pojemność 
1.4, czarny metalic, 2xAirbag, wspomaganie 
kierownicy, elektryczny szyberdach, RO CD, 
przebieg 200000km po wymianie amortyza-
torów i sprężyn, bardzo zadbany eksploatowany 
przez kobietę, sprowadzony, od września ubie-
głego roku w kraju - Tel. 0 506 762 978

Instalacja gazowa z grudnia 2006r. Była 
zamontowana w Asconie 1,6 z monowtryskiem, 
ale poza mieszalnikiem który jest dostosowany 
do wtrysku jednopunktowego reszta powinna 
pasować do większości aut. Butla "Irene" w 
koło zapasowe o pojemności 43l, podzespoły 
"Tomasetto". Za komplet chciałbym 550zł, 
do negocjacji, za samą butle 450. Kontakt: 
szymon_gurz@tlen.pl

Kia Sportage TDI 2.0 4X4,klima - Sprzedam 
Kia SPORTAGE TDI,2.0 ,rok prod.1999,4x4, 
klima., złoty met, szampanowy. Stan idealny, 
bezwypadkowa, pierwszy właściciel, książka 
serwisowa, ABS, el. szyby i lusterka, immo-
bilizer, alufelgi, poduszki pow., welurowa 
tapicerka, c. zamek, gotowy do rejestracji, 
radio CD - blaupunkt, Tel. 0 603 560 398, 
e-mail:trojrog@o2.pl

Mercedesa 124 - Sprzedam mercedesa 
124 200 D. Rok. Prod.1991.Cena 8300 zł. 
Tel. 0 607 411 208 

Mitsubishi Colt GTI 91r - różne części sprze-
dam - Mitsubishi Colt 91r GTI 1800 poj. Różne 
części sprzedam - Tel. 0 607 232 524

Opla Ascona, uszkodzona - za grosze - silnik 
1,6, monowtrysk, typ hatchback. Prawdopo-
dobnie uszkodzona druga panewka w silniku, 
więc silnik do remontu, cała reszta w bardzo 
dobrym stanie, była w ciągłej eksploatacji i 
nie sprawiała problemów, dopóki nie strzelił 
wąż od podciśnienia, przez co właśnie strzeliła 
panewka. Kontakt: szymon_gurz@tlen.pl 

Opel Corsa 1996 1,4 benzyna przebieg 140 
000 km niebieski 5-cio drzwiowy, 2x air bag 
– Tel. 0 691 731 307 kodeusz@wp.pl

Poloneza trucka rok 1994 5osobowy inst. 
gazowa zielony wraz z autem sprzedam także 
zapasowy silnik tylni most wahacze i dużo za-
pasowych części - aluminiowe burty plastikowa 
zabudowa zadbany w ciągłej eksploatacji - prze-
gląd do 05.2008 cena 3100pln - polecam bo 
warto – Tel.0 602 251 169

Rover 214 GSI - 1992r. sprawny na części 
– Tel. 0 692 154 550

Vw polo 98 1400. 94 tys km.2 poduszki 
elektryczne szyby szyberdach. 4 drzwi granato-
wy metalik plus opony zimowe i cd radio. cena 
12.000 – Tel. 0 889 191 303 

Vw passat kombi. Rok prod. 1994, kolor 
granatowy. Poj. silnika 2000 cm/3 Silnik 
benzyna + gaz Przebieg 280 tys. km. Wspo-
maganie kierownicy, abs, szyberdach centralny 
zamek, autoalarm, hak holowniczy Drugi 
komplet kluczy z pilotem do alarmu Komplet 
opon zimowych z felgami Radio kodowane 
- oryginalne Vw –Tel. 0 660 786 085

Vw Passata kombi, granat rok prod.1994, 
poj. 2000 cm/3, silnik benzyna + gaz, abs, hak 
holowniczy, przebieg 280 tys. km, szyberdach, 
wspomaganie kierownicy, auto alarm, centralny 
zamek, druga para kluczyków z pilotem do 
alarmu, komplet opon zimowych z felgami, 
cena 8.700 zł. - Tel. 0 660 786 085

Tanio koparkę Waryński i samochód cięża-
rowy SKODA LIAZ – Tel. 075 76 19 161

Golfa TDI 90KM 5-cio drzwiowy - Sprzedam 
Volkswagena Golfa 3 1.9 TDI 90 KM.Na swoim 
wyposażeniu posiada: Poduszkę powietrzna, 
centralny zamek, wspomaganie kierownicy, 
alarm. 5-cio drzwiowy Sprowadzony. kolor 
bordowy, Stan bdb. Tel. 0 505 409 224
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Honda Accord - Honda Accord rok prod 
1995 grudzień, 2.0L iLS 136KM benzyna, 
klimatyzacja, centralny zamek, alarm, wspo-
maganie, opony zimowe. Nowy akumulator, 
rozrząd, przód tarcze, klocki. Stan dobry - Tel. 
0 664 125 028

Mz Etz - Motor posiada papiery, aktualnie 
jest niezarejestrowany. Do wymiany jest 
tylko akumulator i można od razu wsiadać i 
jechać. Do obejrzenia w Cieplicach – Tel. 0 
608 628 670

Zastawa OC+ przegląd - spaax@o2.pl - Tel. 
64 51 995

Audi 80 z 1992 ROKU 2,0L butelkowa 
zieleń w bardzo dobrym stanie technicznym 
- Tel. 0 512 306 993

Posiadam do sprzedania wyrejestrowanego 
Poloneza Caro rok 1991, stan dobry. Wszystko 
legalne i w dobrym stanie! Sprzedam tanio, 
bo chcę się tego pozbyć - zajmuje mi tylko 
miejsce i nie jest mi potrzebne. Oferuję: Części 
mechaniczne (oprócz silnika), blacharskie (w 
tym szyby) i wyposażenia wnętrza (plastiki, 
siedziska) i wiele innych – Tel. 0 504 015 384 
lub 609 808 700

Części Honda Civic 91r. 4 generacji(żelazko) 
plastiki wnętrza, kanapa, fotele, licznik, linki 
i dużo innych - Tel. 0 692 482 815 meil: 
krzysiek@rajdowy.info - gg 9973739

Części Honda civic Coupe - Sprzedam 
prawie wszystkie części do H.civic Cope z 1994 
roku. Silnik sprawny, uzbrojony z inst. Gazową 
– Tel. 0 661 281 702 

Eskort - tanio - Ford Eskort 1,8 16V 1992r, 
180tys km, czarny, obniżony, ospojlerowany. 
Fabrycznie wzmacniane zawieszenie, przyciem-
niane szyby. Stan dobry, zadbany. W kraju od 
dwóch lat. Cena 2500zł (do negocjacji) – Tel. 
0 695 299 287

Felgi + opony zimowe 13 4x100 - do 
sprzedania felgi w czarne + opony zimowe 
13/155 cena 270zł za 4 sztuki – Tel. 0 691 
125 465

Fiat 126p elx - Sprzedam: Fiat 126p 
elx, rocznik 1997,kolor wrzosowy, przebieg 
99000, ważne OC i przegląd, stan silnika 
bdb, stan blacharki db, nowe 4 opony, nowy 
akumulator, cena 800zł do negocjacji  - Tel. 
0 601 595 385

Forda Escort – cena 2tys.zł. Rok produkcji 
1992 Silnik 1,3 Nowe opony i akumulator. Auto 
posiada hak holowniczy. Na wiosnę br. robiona 
była konserwacja podwozia. Kolor granatowy 
metalik. Szyberdach Stan dobry. Przegląd do 
maja 2009r. Tel. 0 606 778 341 lub e-mail: 
mariuszp@elear.pl 

Forda Orion 92 - grafitowy 1,4+gaz c. za-
mek, szyberdach, welur po wymianie sprzęgła 
klocków tarcz 3000zl lub zamienię na inny z 
gazem nr Tel. 0 888 227 115 Lubań

Golfa 3 1995 Ekonomiczny - pojemność 
1.4, czarny metalic, 2xAirbag, wspomaganie 
kierownicy, elektryczny szyberdach, RO CD, 
przebieg 200000km po wymianie amortyza-
torów i sprężyn, bardzo zadbany eksploatowany 
przez kobietę, sprowadzony, od września 
ubiegłego roku w kraju, zarejestrowany i 
opłacony. Cena 7100zł do negocjacji – Tel. 0 
506 762 978 

Honda Civic 1.6 - 1991 rok. Wyposażona 
w alufelgi, elektryczny szyberdach, autoalarm, 
radio + magnetofon, regulowana kolumna 
kierownicy, regulowane lusterka, zdrowiutka 
blacha bez potrzeby wkładu finansowego. 
Bardzo dynamiczny silnik 1.6 16V 110 km, 
atrakcyjny wygląd. Kolor czarny. Auto sprowa-
dzone, niemieckie tablice ważne do 8.11.2007. 
Jedyne 3900 zł – Tel. 0 509 698 353

Komplet lamp VW Golf IV – 2003. Cena 
do negocjacji - lokalizacja Jelenia Góra Tel. 0 
691 328 832

Koła zimowe - Kompletne dwa koła zimowe 
165x13 – Tel. 0 693 837 165

Volkswagen Polo 1997r. Tel. 0 693 031 
109

Sprzedam Fiata 126 - Sprzedam fiata 
126p,rok pr 1999 74 tys. przebieg, bity przód 
– Tel. 0757558960 po godz. 19
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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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VW Passat Combi - Sprzedam samo-
chód osobowy m-ki VW Passat Combi rok 
prod.1996, silnik benzyna 2.0, instalacja 
gazowa, el.lusterka, el.szyby, poduszka kie-
rowcy i pasażera, ABS, tapicerka welur, 
centralny zamek na pilota, szyberdach, alufelgi. 
Kolor: ciemny granat metalik. Cena 10.500 do 
negocjacji. Dodatkowo komplet kół z oponami 
zimowymi. Tel. 0 602 432 819

Alufelgi 15" 2szt. z oponami Contieconctact 
CP 195/60 r15 88h, rozstaw śrub 4x100, 
zdjęte z Opla. cena: 450zl – Tel. 0 693 
627 699 

Audi A3 z 1997r., przebieg 127 tys. 
km, poj. 1600 ccm - benzyna + gaz, kolor 
- czarna perła. Wyposażenie: wspomaganie 
kierownicy, ABS, 2xairbag, el. szyb i lusterek 
z automatycznym domykaniem szyb, alarm + 
pilot, klimatronic oraz sekwencyjna instalacja 
gazowa. Cena: 21000 zł - do negocjacji. Tel. 0 
601 730 523

Audi a3 - 1.9 tdi od dwóch dni w kraju. Cena 
do negocjacji - 696068210

Bus Fiat Ducato 2.8idtd - 14' rok prod.1998 
kolor biały, wspomaganie kierownicy hak, w 
ciągłej eksploatacji. Drzwi boczne do wymiany, 
do poprawek lakierniczych, sypialka w kabinie. 
Przebieg 330 tys. cena do uzgodnienia – Tel. 
0 509 179 750

Części do Audi a6 2,5 TDI - combi Tel. 0 
606 174 691 lub 0 602 706 299

Daewoo Lanos 1,6 SX - Do sprzedania Lanos 
1,6 SX,106 KM,96 tys.km,98 rok. Ciemno 
niebieski, alu felgi, komplet opon zimowych 
z felgami, elektryczne szyby, centralny zamek 
na pilota z alarmem, elektryczna antena, 
lusterko,hak.Pierwszy właściciel kupiony w 
salonie - Tel. 0 691 389 357

Fiat 126 elegant, rok.prod.1997, czerwony, 
blok. multi-lock, RO, cena 800 - Tel. 0 504 
726 575

Fiat 126p - 650 rok prod.1984 stan techn. 
bardzo dobry. Samochód nie wymaga wkładu 
finansowego. Cena jak na ten rocznik nie 
jest niska, jednak najpierw trzeba zobaczyć 
samochód aby negocjować cenę. Tel.0 504 
726 575

Fiat cc - Mam do sprzedania felgi aluminio-
we mało używane atrakcyjny wygląd, pasują do 
fiata cc jak i seicento, posiadam również gaźnik 
oraz tylną klapę do fiata cc. Więcej info pod Tel. 
0 508 764 585

Ford Escort – 2 tys. zł. Rok produkcji 
1992 Silnik 1,3 Nowe opony i akumulator. 
Auto posiada hak holowniczy. Na wiosnę br. 
robiona była konserwacja podwozia. Kolor 
granatowy metalik. Szyberdach Stan dobry. 
Przegląd do maja 2008r. Tel. 0 606 778 341 
lub mariuszp@elear.pl

Do sprzedaży GOLF III 93/94 1.8 GT, 
niebieski, pełne wyposażenie elektryczne, 
ABS,2 airbagi, klima, regulowana kierownica, 
obrotomierz, 5-drzwiowy, ciemne szyby, spor-
towy układ wydechowy, centralna wycieraczka, 
centralny zamek, alarm, dzielona tylna kanapa, 
pierwszy właściciel w kraju, atrakcyjny wygląd, 
stan bardzo dobry -Tel. 0 697-997 110

Renault Twingo - skrzynia biegów za cenę 
400zł. Posiadam również komplet opon 
zimowych z felgami za cenę 400zł. Tel. 0 
508 764 585

Rover 214 z gazem - rok prod. 1996, 
grafitowy, ważne OC, RO-CD,SD,USB cena 
8.500,- Tel. 0 504 726 575

Silnik Suzuki Swift - Rok produkcji 1998, 
poj. 1.0 na wtrysku wraz z osprzętem, przebieg 
10tys. km stan idealny cena 800 zł. – Tel. 0 
607 357 205 

Skoda Favorit. Rok prod.1991. Auto posiada 
instalacje gazową oraz hak. Ważny przegląd 
i OC.Stan dobry. Cena 1300 zł. Tel. 0 663 
232 265

Renault Twingo - Do sprzedania mam 
skrzynie biegów oraz komplet opon zimowych 
z felgami – Tel. 0 508 764 585

Opel Astra II rok produkcji 1999, poj. 
silnika 1.4 16V,instalacja gazowa, kolor 
wiśniowy metalik, elektryczne lusterka i 
szyby, 2 poduszki powietrzne, alufelgi, alarm, 
przyciemniane szyby, garażowany, pierwszy 
właściciel, kupiony w salonie, cena 16.900 zł. 
Tel. 0 693 349 510
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Ładę Nive z gazem – Tel. 0 885 663 448
Mieszkania 3 pokojowe 64m2 Zabobrze 

III - Cena 190000 Tel. 075 613 71 11; 0 
668 667 637 

Części do Mitshubishi Lancer GLI - Drzwi 
oraz inne części po rozbiórce Tel. 0 696 
013 599

Forda Transita 88r. 1,6 + LPG - Silnik 1,6 
benzyna + LPG (instalacja gaz.) kolor: czerwony 
Stan : dobry zarejestrowany, 9-osobowy, rok 
prod. 1988 r., I rej. 03.1993 r., bez opłat, 
przegląd skończył się 29.05.2007 r., wymaga 
nieznacznych napraw silnika + dodatkowy silnik 
Cena 3000zł do ewentualnej negocjacji Tel. 0 
507 188 724 lub 507 159 250

VW Polo 1,0 coupe 1043 ccm, czerwony 
rok prod. 1991 przebieg 148 tys. zarejestro-
wany, ważne OC cena 3300zl. Tel.0 504 72 
65 75 – 0 504 726 575 

Golf III combi + gaz - Golf III combi 1.8 + 
Gaz (butla w kole zapasowym), elektryczny 
szyberdach, lusterka, relingi dachowe auto 
ubezpieczone, (od wczoraj OC), w ciągłej 
eksploatacji 5900zł cena do negocjacji Tel. 
0 601 650 702

4 opony letnie z felgami aluminiowymi 
opony z 2007 roku 195/50 R14 opony jak 
nowe (100km zrobiłem na nich) pasują do 
Golfa 3 Tel. 0 505 374 362

Audi 80 z 1992 roku 2.0 l. benzyna w 
bardzo dobrym stanie technicznym - Info Tel. 
0 512 306 993

Bmw - 730i poj. 3000benzyna + gaz, rok 
1989, klimatyzacja (sprawna), alufelgi 17cali, 
pełna elektryka, stan dobry, cena 5500zł Tel. 
0 888 55 18 29

Fiat Tempra - silnik 1.6 i - do sprzedania 
silnik do Fiata Tempry 1,6 i - 100% sprawny. 
Cena 350 zł. Tel. 0 785 465 111, 0 785 
465 111

FM 126 elegant - sprzedam Fiata 126 ele-
gant z 1997 r, kolor czerwony, zarejestrowany, 
opłacony w ciągłej eksploatacji. r-m blokada 
skrzyni biegów. Możliwa zamiana na większy lub 
na białych tablicach – Tel. 0 798 920 100

Ford Escort. 2tys. zł. Rok produkcji 1992 
Silnik 1,3 Nowe opony i akumulator. Auto 
posiada hak holowniczy. Na wiosnę br. robiona 
była konserwacja podwozia. Kolor granatowy 
metalik. Szyberdach Stan dobry. Przegląd 
do maja 2008r. Tel. 0 606 778 341 lub 
mariuszp@elear.pl 

Ford Transit 1,6 + LPG - Silnik 1,6 benzyna 
+ LPG (instalacja gaz.) kolor: czerwony Stan: 
dobry zarejestrowany, 9-osobowy, rok prod. 
1988 r., I rej. 03.1993 r., bez opłat, przegląd 
skończył się 29.05.2007 r., wymaga nieznacz-
nych napraw silnika + dodatkowy silnik Cena 
3000zł do ewentualnej negocjacji - Tel. 0 507 
188 724 lub 0 507 159 250 

Komplet lamp do VW Golf IV - 2003r 
- sprzedam komplet lamp do Golfa IV-2003r. 
Cena do negocjacji - lokalizacja Jelenia Góra 
Tel. 0 691 328 832

Okazyjnie Renault Laguna 1,6 16 V - 
okazyjnie sprzedam Renault Laguna 1999r.,w 
bardzo dobrym stanie, bezwypadkowe z 
oszczędnym silnikiem 1,6 16V, ABS, clima,2 x 
airbag,elektr. szyby przednie i lusterka, zadbany 
przeb.169000km - Tel. 0 604 424 113 

Opel Astra 1994 - California,1994 rok, 
sprowadzony, bezwypadkowy, stan bardzo 
dobry, wspomaganie, poduszka powietrzna, 
immobilizer, szyberdach, zielony morski 
metalic, 3-drzwiowy, bez rdzy, 194.000 km, 
zadbane wnętrze – Tel. 0 790 215 333

Opel Kadet 1997r.- okazja -  900 zł - Do 
sprzedania opel kadet 1997 rok (składak). 
Pojemność 1,2i. Zarejestrowany opłacony - oc 
do 8.11.2007 przegląd do 05.2008r. Zadbany 
- kolor biały 5-cio drzwiowy. Stan techniczny bez 
zastrzeżeń poza hamulcami - stan blacharski 
bez potrzeby wkładu finansowego. Więcej 
informacji, cena 900zł – Tel. 0 785 465 111

Polonez 1995 na części - 1400 cm 16 V 
1995 rok zarejestrowany cena 550 zł Tel. 0 
886 418 051

Rower - 1100zl -  Tel. 0 607 643 513 
Części do Mitshubishi Lancer GLI - Drzwi 

oraz inne części po rozbiórce – Tel. 0 696 
013 599
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Felgi Renault Master - 16 cali Tel. 0 608 
736 426 

Fiata Tipo - 1990 r, cztero drzwiowy w 
dobrym stanie przegląd ważny do sierpnia 
2008 - Tel. 0 515 257 204

Ford Transit 95r 2.5d – biały, krótki,  alarm 
- cena 9 000 (do uzgodnienia) – Tel. 0 602 
698 100

Toyota Corolla 2,0 diesel rok produkcji 
1992, model 1993r. Bardzo małe zużycie 
paliwa ok.5 litrów. 100km. Atrakcyjny wygląd, 
kolor grafitowy, lakier metalik, wspomaganie 
i regulacja poziomu kierownicy, radio. Eks-
ploatowana przez kobietę. Systematycznie 
serwisowana - Tel. 0 608 210 531

MOTORYZACJA
KUPIĘ

Kupię auta cale i powypadkowe osobowe 
i dostawcze po 92 r. oraz motory stale 
aktualnie e-mail 888auto@poczta.fm tel.0 
601 742 156

Lawetę lub auto lawetę może być do 
remontu tylko zarejestrowana Tel. 0 601 
742 156

Ford Escort combi 92 centralny wspomaga-
nie relingi szyber dach do opłat 1700 zł – Tel. 
0 694 054 544

Każde auto całe lub uszkodzone – Tel. 0 
783 043 706

Felgę 13" do Escorta - 96 13" - może być 
ewentualnie z oponą - oferty z ceną proszę 
kierować na adres : tbet@interia.pl - tbet@
interia.pl

Auta na części w całości - kupie samochody 
na części powypadkowe uszkodzone również 
bez oc i badania technicznego odbieram 
własnym transportem Jelenia Góra i okolice 
do 60 km Tel. 0 663 396 779

Fiata 126p lub jakiś motor to kwoty 150zł 
lub zamienię na dwa tel. marki Simens c60 
i Simens mc60 a także mam do sprzedania 
papiery pudełko ładowarkę i słuchawki do 
Motoroli dalsze informacje pod numerem Tel.0 
785 134 029

Forda Fiestę Rocznik od 1994 - w cenie 
do 2500zł w dobrym stanie może być do 
zarejestrowania silnik 1.1-1.3 (nie biała ) - Tel. 
0 661 763 146 po 18

Mercedesa uszkodzonego po 1999 roku 
uszkodzonego może być nierejestrowany w 
kraju każdy model - Tel. 0 515 396 594

Bmw e30 1.8 - błotnik lewy przedni i migacz 
lewy w dobrym stanie nie drogo pilne - Tel. 0 
783 572 254 

Mercedes 124 diesel – Tel. 0 507 960 
348 Warszawa

Golfa IV - 1.6 5-dzwiowego. Pełna elektryka, 
w kolorach grafit, srebrny, czarny, granat. Do 
17,500 tys. zł, może być sprowadzony – Tel. 
0 788 021 111

Renault Clio 1,2 z silnikiem 1,2L "Energy" 
rocznik 91-94. mail: skynet-20@tlen.pl

Bmw 318 E36 - 91-93r w rozsądnej cenie 
Tel. 0 605 882 026

Koła zimowe - 4 szt. stalowe, opony w bdb. 
stanie do Golfa IV Tel. 0 608 235 385 mail 
leo.b7@wp.pl

Mercedesa 124 Diesel Tel. 0 507 960 
348 

Maskę do Golfa w kolorze zielonym nie 
uszkodzoną - Tel. 0 608 235 385 mail leo.
b7@wp.pl 
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Opony HANKOOK snow radial - 13cali 
ewentualnie propozycje kostki lub innego 
agresywnego bieżnika. – 601 145 684

MOTORYZACJA 
ZAMIENIĘ

Ford Orion 92 - grafitowy 1,4+gaz c. zamek, 
szyberdach, mp3 po wymianie sprzęgła i  
klocków, tarcz 3000zl lub zamiana na inny 
z gazem chętnie Opla Omegę – Tel. 0 888 
227 115

Tanio motor – do sprzedania Mz Etz 150 
z papierami. Wystarczy założyć akumulator 
i można jeździć. Stan dobry. Do obejrzenia w 
Cieplicach. Mzetka jest z z papierami. Kontakt: 
511 515 177 gg:9945472

PRACA 
DAM PRACĘ 

Zatrudnimy w Czechach projektanta 
konstrukcji stal prac auto cad . robot Tel/fax. 
0914314208 formex@eta.pl

Zatrudnimy w Czechach inżyniera elektryka 
z uprawnieniami sep - Tel/fax. 0 91 43 
142 08

Poszukiwana wokalistka - wiek nie ważny, 
ważny piękny głos - Tel. 0 669 411 040

Avon - dostajesz prezenty i zarabiasz. 
Zostań konsultantką – Tel. 0 507 764 419

Dział kadr zatrudni młode, dyspozycyjne 
osoby na różne stanowiska - Tel. 075 64 
61 606

Zatrudnimy osoby do 25 lat do przyuczenia 
w branży handlowej – Tel. 075 64 61 606

Zatrudnię na ręczną myjnię samochodową 
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 – zo-
stań 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 eme-
ryt – rencista w Jeleniej Górze – Nowowiejska 
43 – Tel. 075 75 250 17 – Tel. 0 606 360 
443 w godzinach 8:00 – 10:00

Biuro rachunkowe - zatrudni na staż, 
wymagane wykształcenie ekonomiczne. 
Kontakt: biuro_r@wp.pl

Hotel Fenix zatrudni - Hotel Fenix zatrudni 
osobę na stanowisko recepcjonisty. Wymagana 
biegła znajomość języka niemieckiego i przygo-
towanie zawodowe – Tel. 0 503 961 418

Poszukujemy pracownika biurowego 
- Praca dla młodej, ambitnej kobiety z terenu 
Jeleniej Góry lub okolic. Oferujemy stabilną 
pracę, możliwość kształcenia i rozwoju, a po 
okresie próbnym motywujące wynagrodzenie. 
Oczekujemy dobrej znajomości podstawowych 
programów komputerowych i internetu, 
wysokiej kultury osobistej i komunikatywności. 
Oferty prosimy nadsyłać na adres biuro@
sigmameble.pl

Salon samochodowy w Jeleniej Górze 
- Salon samochodowy w Jeleniej Górze 
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zatrudni sprzedawcę - handlowca od zaraz. 
Do obowiązków pracownika będzie należała 
obsługa klientów, szykowanie ofert i pozyski-
wanie nowych klientów. Firma oferuje wysokie 
wynagrodzenie podstawowe plus wynagro-
dzenie prowizyjne od sprzedaży samochodów 
i produktów finansowych ( kredyt, leasing), 
telefon komórkowy służbowy, samochód 
służbowy po okresie próbnym. Oferty wraz z CV 
ze zdjęciem proszę wysyłać na adres mailowy: 
biuro@autocentrumdolnoslaskie.pl

Zatrudnię od zaraz do kawiarni w Cieplicach 
studentki studiów dziennych i zaocznych na 
stanowisko kelnerki i barmanki – 075 75 59 
916, 0 693 389 292

Zatrudnię pracowników budowlanych 
- Zatrudnię pracowników budowlanych kontakt 
Firma Kołbud Kołtowski Leon Tel. 075 64 
77 225 Tel. 0 601 852 210 Jelenia Góra 
ul. Błękitna 3

Zatrudnię płytkarza - od zaraz Tel. 0 509 
362 908

Zatrudnię kucharza z doświadczeniem lub 
absolwenta technikum gastronomicznego 
do pracy w najlepszej Restauracji w Jeleniej 
Górze. Oferty prosimy nadsyłać na adres: 
Restauracja2007@wp.pl

Agencja Ochrony - zatrudni - z licencja lub 
bez . Umowa zlecenie - umowa o prace od zaraz. 
- Tel. 691 688 009

Avon - Witam wszystkich serdecznie zapra-
szam do wspólpracy z Avonem bardzo wysokie 
zarobki i dobre opusty, jeśli cię interesuje praca 
jako konsultantki napisz na e-mail, a pomogę ci 
wystartować opusty nawet do 40% naprawde 
warto napisz na e-mail aavon24@o2.pl

Kucharza zatrudnie - Nowo otwart Hotel w 
Karpaczu zatrudni kucharza z doświadczeniem 
, mozliwosc zakwaterowania, umowa o prace. 
Tel. 0 607 184 011

Legalna praca - chcesz wyjechać za 
granice? proponujemy wyjazdy jako AU PAIR, 
możesz wybrać Anglie, Niemcy, Holandie, 
Irlandie, Włochy, Hiszpanie, danie, Francje 
i wiele wiele innych -  jeśli nie znasz języka 
możesz uczestniczyć w kursie językowym przed 
wyjazdem! więcej informacji pod numerem Tel. 
0 505 686 819 

Możliwość zarobienia pieniędzy - Jeśli jesteś 
zainteresowany uczestnictwem w nowym 
projekcie, napisz arkoma@poczta.onet.pl

Niemiecka Firma budowlana - Niemiecka 
Firma budowlana zatrudni od zaraz pracow-
ników z rożną specjalizacja. Szukani są przede 
wszystkim gipsiarze i tynkarze z doświad-
czeniem. Podstawowa znajomość języka 
niemieckiego jest mile widziana (lecz nie jest 
wymagana).Zagwarantowane zakwaterowanie 
i zarobki wysokie. Zainteresowanych prosimy o 
CV. Kontakt: kdoris@interia.pl 

Ochrona - Zatrudnimy pracowników ochro-
ny na weekendy. Wynagrodzenie 6-7 zł/godz. 
- Tel. 0 669 969 412 Security-System

Opiekunka dla dziecka szukam - Szukam 
opiekunki dla dziecka od 04.01.2008r do 5 
miesięcznego chłopca na terenie Cieplic – 0 
603 439 464

Oriflame 1 zł - Uczestnicząc w Programie 
Witamy, otrzymujesz fantastyczne prezenty 
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i korzystasz z dodatkowych ofert, przygoto-
wanych specjalnie dla Ciebie. Wpisowe tylko 
1zł (gdy przy rejestracji złożyłeś zamówienie) 
Konsultanci, którzy dołączyli do Oriflame w 
dniach: 10 września - 21 października 2007 
korzystają ze specjalnego Programu Witamy 
adres e-mail oriflame1983@o2.pl

Pomoc kuchenną zatrudnie - Nowo otwart 
Hotel w Karpaczu zatrudni pomoc kuchenna z 
doświadczeniem , umowa o prace. Tel. 0 607 
184 011 hotel w Karpaczu

Praca w biurze - stażystkę - php \"polski 
tytoń\" zatrudni stażystkę do pracy w biurze. 
cv oraz list motywacyjny proszę składać 
ososbiście w siedzibie firmy przy ulicy wojska 
polskiego 15

Pracownik ochrony - Zatrudnimy pra-
cowników ochrony do obiektów handlowych. 
Atrakcyjne wynagrodzenie (7 zł/godz. Netto 
– Tel. 0 669 969 412

Recepcjonistke zatrudnię - Nowo otwarty 
Hotel w Karpaczu zatrudni recepcjonistkę 
z doświadczeniem, umowa o prace. Tel. 0 
607 184 011 

Stacja BP zatrudni pracownika technicz-
nego - Stacja BP w Jeleniej Górze zatrudni 
pracownika technicznego (mile widziani 
studenci zaoczni). Praca na pełen etat - nie 
wymagamy doświadczenia - zapewniamy 
szkolenie. Prosimy o przesyłanie CV na adres 
e-mail 470@bpsc.nazwa.pl lub prosimy o 
kontakt pod numerem telefonu 602 11 34 
18. Zdobądź nowe doświadczenia w renomo-
wanym koncernie

Szukam opiekunki dla dziecka - Szukam 
opiekunki dla dziecka od 04.01.2008r do 5 
miesięcznego chłopca na terenie Cieplic – Tel. 
0 603 439 464

Tatuaż - wykonuję tatuaże na telefon w 
domu u klienta zapewniam oryginalny i sterylny 
sprzęt oraz dużo ciekawych wzorów do wyboru 
Tel. 0 603 300 646 lub jcn23@wp.pl 

W utrzymaniu ruchu - Wepa Professional 
Piechowice S.A.- producent papieru toale-
towego i ręczników higienicznych zatrudni: 
elektryków, elektromechaników, elektroników, 
automatyków do pracy w dziale Utrzymania 
Ruchu. Wymagania: - wykształcenie zawo-
dowe lub wyższe o kierunku pochodnym do 
proponowanych 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

Zatrudnię osoby uczące się - Zatrudnię 
osoby uczące się na terenie hipermarketu w 
Jeleniej Górze na stanowiska: kasjer, pracownik 
hali. Oferuję umowę zlecenie, bezpłatne 
szkolenia oraz atrakcyjne stawki godzinowe. 
Tel. 0 664 043 530

Firma budowlana zatrudni: - EURO-DOM 
P.P.H.U. Starzyński & Swebodziński Firma 
budowlana zatrudni: murarzy, tynkarzy, re-
gipsiarzy, kafelkarzy, cieśli, dekarzy, brukarzy, 
elektryków, hydraulików, spawaczy itd. Tynki 
maszynowe (nowe agregaty). Usługi budow-
lane - kompleksowo. Prace ziemne. Tel. 0 603 
121 659 Tel. 0 602 755 799
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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
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 15.10.2007 
(poniedziałek) w godzinach od 9.00 do 10.30. 
- Lukas Bank S.A 

Mechanik poszukiwany - zatrudnię mecha-
nika samochodowego tel.608210531

Obsługa parkingu - Poszukujemy osób do 
obsługi parkingu – Tel. 75 75 22111 w.19 
- PSS Opiekunka do dziecka - Szukam opiekunki 
dla dziecka 5 miesięcznego o stycznia 2008 r 
najchętniej na terenie Cieplic telik@o2.pl - Tel. 
0 603 439 464

Osoba do wylewania betonu - Dla holen-
derskiego klienta poszukujemy osobę do 
wylewania betonu w nowo wybudowanych 
budynkach w Holandii. Praca fizyczna. Stawka 
8,50 EUR/godz/brutto. Zakwaterowanie i 
ubezpieczenie potrącane z wynagrodzenia. 
Praca na 6 tygodni z możliwością przedłużenia 
na stałe. Więcej informacji udzielamy po otrzy-
maniu CV kandydatów na mail: rekrutacja@
advisergroup.pl, Tel. 077 44 255 77 

Fundusz Mikro Sp. z o.o. z siedzibą w War-
szawie, 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 działal-
ność gospodarczą i posiadających szerokie 
kontakty wśród właścicieli małych i średnich 
przedsiębiorstw, do współpracy w charakterze 
przedstawicieli 

Zatrudnię pokojówki do pracy w hotelu 
w miejscowości Damp(Niemcy). Poszu-
kujemy pracowników z doświadczeniem 
oraz znajomością języka niemieckiego w 
stopniu komunikatywnym. Zakwaterowanie 
zapewnione. Zainteresowane osoby proszę o 
przesłanie krótkiego CV ze zdjęciem na adres 
simon@reinigungniebuell.de lub simonn@onet.
eu  - Tel.  +4915203594676

Poszukiwany pracownik do obsługi e-mail 
- Poszukiwany pracownik do obsługi e-mail 
!!! - Praca w domu 10-15 godzin tygodniowo 
według twojego rozkładu! - Nie potrzeba 
żadnych przedpłat, zaliczek, zadatków ani rat 
gotówkowych, płatnych z góry. - Zarobisz 1.000 
do 5000 zł w niepełnym wymiarze czasu lub 
5.000-15.000 w pełnym wymiarze czasu. 
- Zapewnione pełne przeszkolenie on-line! 
- Wszystkiego, czego potrzebujesz to komputer 
z Internetem i dostęp do sieci e-mail oraz chęć 
dokonania zmiany - praca_w_domu_85@
o2.pl

Praca W Holandii - Firma poszukuje spawa-
czy do aluminium do pracy za granicą, praca 
legalna szybkie wyjazdy. Więcej informacji: 
routexx@konto.pl Tel. 075 642 44 46

Zatrudnimy osobę do sprzątania piekarni 
– Tel. 075 7522112 w.19

Praca dla kosmetyczki - poszukuje kosme-
tyczki do salonu kosmetycznego podstawowe 
zabiegi + mikrodermobrazja i peeling kawita-
cyjny Tel. 601 319 166 

Praca dodatkowa - Szklarska - Firma 
zatrudni do prac porządkowania terenu 
zewnętrznego w Szklarskiej Porębie. Praca 
na 2-3 godz. w godz. porannych. Tel. 076 
7466980 (8-15)

Praca Mysłakowice Radomierz - Zakład Pra-
cy Chronione, świadczący usługi porządkowo-
czystościowe, zatrudni do prac porządkowych 
w Mysłakowicach i Radomierzu. Praca 8-mio 
godzinna w sys. zmianowym. Oferujemy um. o 
pracę lub umowę zlecenie. Tel. 075 645 6745 
(pon.- piątku, 8-15)

Praca przy produkcji wentylacji - szukamy 
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 

Pracownik produkcyjny - Firma MAGAT 
producent art. ściernych zatrudni mężczyznę 
w charakterze pracownika produkcyjnego. 
Oferty proszę wysyłać na adres: magat.jg@
interia.pl lub składać osobiście w biurze: ul. 
Sobieszowska 20 C, 585-60 Jelenia Góra Tel. 
075 64 74 117 – MAGAT
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Pracowników ogólnobudowlanych zatrud-
nimy - Przyjmę pracowników do dociepleń 
budynków oraz pracowników ogólnobudow-
lanych, pomocników z doświadczeniem na 
budowie praca na dłuższy okres na terenie Jel.
G - Tel. 0 603 332 134

Super oferta dodatkowego dochodu - 
Zostań dystrybutorem; konsultantem firmy 
Federico Mahora. FM daje okazje uzyskania 
dużych dochodów ze sprzedaży odpowiedników 
oryginalnych perfum. Zysk na produkcie ponad 
40%!Mało?Chcesz więcej? Skontaktuj się z 
nami perfumyfm@onet.eu , gg 5880348 lub 
podaj Tel. a ja zadzwonię lub wyślę ofertę

Szukam do współpracy 4 osób, które 
posiadają takie cechy jak: komunikatywność 
dyspozycyjność kreatywność chęć pracy i 
nauki zdecydowanie i determinacja w działaniu 
Praca : nie na etat nie normowany czas pracy 
zarobki od 500 do 5000 zł/mc szkolenia Jeśli 
jesteś ciekawy co to za praca i jeśli myślisz 
, że się nadajesz to wyślij swoje CV i list mo-
tywacyjny , ja oddzwonię na pewno!! e- mail 
: BuissnesG@op.pl

Trener, konsultant, doradca, kosmetolog 
- Poszukuję do współpracy 4 osób - chcące się 
zajmować doradztwem , konsultacjami bądź zo-
staniem osobistym trenerem wellness- z zakre-
su dobrego wyglądu , zdrowia i samopoczucia. 
Od pracownika wymagam : -chęć uczestnictwa 
w szkoleniach - komunikatywność - dyspozycyj-
ność - praca w zespole Oferuje: szybkie i duże 
zarobki, nienormowany czas pracy, możliwość 
rozwoju osobistego. Wyślij swoje CV i list 
motywacyjny : wellnesspa@op.pl

Zatrudnię kucharza - zatrudnię w restauracji 
w Jeleniej Górze - pełny etat ,osoby doświad-
czone znajomość kuchni polskiej i włoskiej. 
zapewniam dobre wynagrodzenie Tel. 0 606 
991 160

Zatrudnię doświadczonego mechanika sa-
mochodowego. Gwarantowana umowa o pracę 
i wysokie zarobki. Tel. 0 509 231 320

Zostań konsultantką FM - Zostań kon-
sultantką i zarabiaj z nami!! W ofercie firmy 
FM jest 100 perfum, dezodoranty, wody po 
goleniu oraz żele pod prysznic o zapachach 
znanych światowych marek (np. christian dior, 
hugo boss, chanel itp.). Dostawa darmowa od 
210 zł. Wysoka jakość produktów, niska cena 
sprzedaży - wysokie zarobki 43%. Możesz 
budować własną grupę sprzedażową i zarabiać 
dodatkowo 3-21%. Stworzymy dla Ciebie 
stronę www, przeszkolimy. Jesteśmy już w kilku 
krajach Europy. www.fmperfumy.pl

35 lat znajomość włoskiego - znam język 
włoski podejmę się współpracy – Tel. 0 605 
120 468

Kierowca kat B + wózki widłowe - Młody 24 
lata prawo jazdy kat B od 5 lat ,kierowca bierny 
jeździłem samochodami dostawczymi - busami 
podejmę prace, na wózki małe doświadczenie. 
Żonaty, uczciwy, bezkonfliktowy Tel. 0 508 
241 896

Podejmę współpracę z ambitną osobą 
chętna do pracy i zarabiania pieniędzy. Min. 
wykształcenie Średnie języki obce mile wi-
dziane. Gotowość do prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej - pełna pomoc w 
załatwieniu formalności. Prawo jazdy B mile 
widziane. info : gabi_office@wp.pl zarobki 
brutto: 2000 - 2500 zł

Poszukuję do pracy w kawiarence inter-
netowej osobę odpowiedzialna, sumienna, 
zdyscyplinowana i uczciwa. Wymagana dobra 
znajomość obsługi komputera – Tel. 0 693 
963 962 

Hotel Fenix zatrudni osoby do pracy w 
recepcji ze znajomością języka niemieckiego. 
Hotel zatrudni również kucharzy. Uwaga dobre 
warunki pracy i płacy Tel. 0 503 961 418

Konsultant, doradca, kosmetyczny - Wyko-
nywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy-cera 
- duży zakres samodzielności, - indywidualne 
dopasowanie godzin pracy. Zainteresowane 
osoby prosimy o wypełnienie zgłoszenia ( Listu 
motywacyjnego, uzasadnić kandydowanie) i 
CV). Na adres e-mail: kosmo.biuty@wp.pl

Kontroler finansowy - PMPoland S.A. 
poszukuje kandydatów do sekcji kontrolingu 
w dziale księgowości finansowej. Wymagamy 
wykształcenia wyższego ekonomicznego, 
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samodzielności i znajomości zasad anali-
zy finansowej. Oferujemy b.dobre warunki 
zatrudnienia, możliwość rozwoju i awansu 
i motywacyjny system wynagrodzeń. Zainte-
resowanych prosimy o kontakt: 075 64 59 
524 lub 075 64 59 517; e-mail: agnieszka.
dutkiewicz@pmpgroup.com 

Kosmetyczki i adepci kosmetyczni - Praca 
przy wykonywaniu zabiegów kosmetycznych. 
Twarzy - cera - bilans formy rekomendowanie 
i polecanie:produktów i usług List motywacyjny 
(dlaczego - ja), CV, prosimy kierować na adres: 
e-mail : portal-welnes@wp.eu z popiskiem: dla 
kosmetyczek

Ochrona praca - pracowników ochrony 
zatrudnię Tel. 0 693 835 294

Pani do opieki nad dzieckiem nad sied-
miomiesięczną dziewczynką na Zabobrzu 
III, od listopada. Opieka od poniedziałku do 
piątku, od 8 do 15. Tel. 0 695 563 290, mail: 
eliz79@wp.pl

Potrzebna kosmetyczka od zaraz kosme-
tyczkę w nowo otwartym salonie kosmetyczno-
fryzjerskim w Jeleniej Górze (Zabobrze) - Tel. 
501 468 300 

Pilnie poszukuje opiekunki do 2 dzieci 
(2-miesięczne i dwuletnie) w godzinach 
12.30.- 19.30. na Zabobrzu. Tel. 0 510 599 
176 (w godz 8.00- 14.00)

Praca jako konsultancka - Witam wszyst-
kich serdecznie zapraszam do współpracy z 
Avonem bardzo wysokie zarobki i dobre opusty, 
jeśli cię interesuje praca jako konsultantki 
napisz na e-mail a pomogę ci wystartować 
opusty nawet do 40% naprawdę warto napisz 
na e-mail damiannz@o2.pl lub zadzwoń Tel. 0 
693 366 543

Praca Twoja Przyszłością - Prężnie roz-
wijająca się firma z w branży finansowej 
zatrudni do współpracy 5 osób posiadających 
doświadczenie w obsłudze klienta biznesowego 
i indywidualnego oraz min. średnie wykształ-
cenie. Zapewniamy szkolenia z zakresu ABC 
pieniądza, motywacyjny system wynagrodzeń, 
możliwość awansu. CV proszę przesyłać na 
adres: magdam208@wp.pl - magdam208@
wp.pl

Praca w Karpaczu - Zatrudnię bystrą 
kobietę do pracy w pubie w Karpaczu. Tel. 0 
880 217 679

Praca w Niemczech - Zatrudnię pokojówki do 
pracy w hotelu w miejscowości Damp(Niemcy). 
Poszukujemy pracowników z doświadczeniem 
oraz znajomością języka niemieckiego w 
stopniu komunikatywnym. Zakwaterowanie 
zapewnione. Zainteresowane osoby proszę o 
przesłanie krótkiego CV ze zdjęciem na adres 
simon@reinigungniebuell.de lub simonn@onet.
eu - Tel. +4915 203 594 676 

Praca w ochronie - Pełny etat. Umowa o 
pracę. Satysfakcjonujące zarobki. Stabilne 
warunki pracy oraz możliwość podnoszenia 
kwalifikacji. Terminowe wynagrodzenie. Tel. 
0 693 837 959

Przedstawiciel handlowy/Reprezentant 
- Jesteś Aktywny/Aktywna? Masz dobry 
kontakt z ludźmi? Twierdzisz, ze potrafisz 
sprzedawać? Jeżeli tak to zapraszamy do 
współpracy Poszukujemy osób na stanowi-
sko: przedstawiciel handlowy. SUPERVIZOR 
, doradca sektor branży: WELLNESS chcesz 
wiedzieć więcej, skontaktuj się z nami! Prześlij 
swój list motywacyjny , CV Na adres : herbi.
wellness@gmail.com

W recepcji - Zatrudnimy osobę na sta-
nowisko recepcjonisty w Hotelu "Europa" w 
Jeleniej Górze. Wymagania: - wykształcenie 
hotelarskie lub min. 2- letnia praktyka w 
recepcji - znajomość języka angielskiego lub 
niemieckiego Informacje w biurze hotelu w 
godz. 7,00 -15,00 od poniedziałku do piątku 
lub pod numerem telefonu 075 64 95 500 
(mail : europa@ptkarkonosze.pl). Oferty 
można składać w hotelu lub przez Internet 
- HOTEL "EUROPA" 

W utrzymaniu ruchu - Wepa Professional 
Piechowice S.A.- producent papieru toale-
towego i ręczników higienicznych zatrudni: 
elektryków, elektromechaników, elektroników, 
automatyków do pracy w dziale Utrzymania 
Ruchu. Wymagania: - wykształcenie zawo-
dowe lub wyższe o kierunku pochodnym do 
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proponowanych 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

Zatrudnię fryzjerka i tipserkę - Zatrudnię 
fryzjerkę oraz tipserkę w salonie fryzjersko-
kosmetycznym Yours w Jeleniej Górze. Kontakt: 
075 64 69 655; 0 515 184 555

Zatrudnię hostessy - Agencja Reklamowo-
Promocyjna VECTRA zatrudni hostessy do 
pracy na promocjach na terenie Jeleniej Góry 
(Tesco, Carreforu). Firma umożliwia szkolenia 
hostesowe z produktów biorących udział w 
promocjach. Tel. 0 608 335 463

Zatrudnimy kelnerów - Restauracja zatrudni 
kelnerów Tel. 075 641 58 20 od godziny 
10:00

Zatrudnimy pomoce kuchenne z okolic 
Karpacza. Praca na stałe od zaraz, wysokie 
zarobki – Tel. 075 76 18 277

Dietetycy, kosmetyczki - jest dla Was 
praca, dużo pracy na wiele lat. Są pieniądze, 
duże pieniądze do zarobienia. Jeżeli jesteś 
tym zainteresowana/y wyślij list motywacyjny 
i cv na adres:bobowskiw@tlen.pl Tel. 0 785 
636 539

Firma produkcyjna pilnie zatrudni - Produ-
cent spawanych konstrukcji stalowych "ka-
tion" sp. z o.o. w Jeleniej Górze pilnie zatrudni 
na stanowiska: 1. konstruktor / technolog 
(wymagana znajomość rysunku technicznego) 
2. mistrz produkcji (wymagana znajomość 
zagadnień z zakresu ślusarstwa i spawalnictwa, 
umiejętność organizacji pracy i zarządzanie 
zespołem ludzkim) 3. frezer- Prosimy o 
przesłanie cv na adres : biuro@kation.com.pl 
- Tel. 075 755 16 97

Na oczyszczalni ścieków - producent 
papieru toaletowego i ręczników higienicz-
nych zatrudni pracownika na stanowisko 
operatora oczyszczalni ścieków. Wymagania: 
wykształcenie minimum zawodowe o kierunku 
mechanicznym lub podobnym. Osoby zaintere-
sowane 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 - papieru toaletowego i 
ręczników higienicznych zatrudni pracowników 
na stanowiska produkcyjne: operator maszyn 
przetwórstwa i wytwórstwa. Wymagania: 
uprawnienia do obsługi wózków widłowych. 
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

Opiekunka do trzylatka - Szukam opiekunki 
do chłopca (w marcu 2008 skończy 3 lata). 
Opieka od 6.30 do 17.30 pięć razy w tygodniu. 
Zabobrze III. Od przyszłego roku Malec pójdzie 
do przedszkola i w zakres obowiązków wchodzi-
łoby zaprowadzanie i odbieranie dziecka – Tel. 
0 504 279 705

Przyjmę do pracy przy antykach. Oferta 
kierowana do ludzi z doświadczeniem bądź do 
pasjonatów pracy w drewnie. Dobre warunki 
pracy i płacy - Tel. 0 605 032 972

Pomocnik - poszukuję młodych mężczyzn 
do pomocy przy dachach dobre zarobki – Tel. 
0 667 130 656

Przyjmę studentkę albo kobietę od 30 do 
40 roku życia do pracy na stanowisko sprze-
dawczyni bielizny. Początkowo na pół etatu. 
Atrakcyjne warunki pracy i miła atmosfera 
– Tel. 0 888 910 417 

Praca przy regipsach - Pilnie poszukuje 
fachowca do szpachlowania i szlifowania 
regipsów - Praca w Jeleniej Górze! Płatne 
tygodniowo! Zapewniam narzędzia i transport 
– Tel. 0 694 328 082

Praca w Holandii - poszukujemy pracow-
ników do kładzenia posadzek od podstaw 
(wylewki). Pilny wyjazd. Tel. 075 642 44 46

Przyjmę praktykanta - elektronika - Przyjmę 
chłopaka ambitnego z zamiłowaniem do elek-
troniki na praktykę do serwis gsm. Tel. 0 693 
693 955 dzwonić do godz. 17:00 

Przyjmę do pracy dobre zarobki - Przyjmę 
do pracy przy produkcji rolet zewnętrznych i 
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bram garażowych ambitną osobę z prawo jazdy 
– Tel. 0 513 151 261 

Regionalny Kierownik Sprzedaży - PRS 
Fromako z Komarna zatrudni Regionalnego 
Kierownika Sprzedaży do obsługi rynku 
hurtowego. Oferty prosimy kierować na adres: 
fromako@fromako.pl - PRS FROMAKO

Rekrutacja do pracy w Holandii - Przyjmu-
jemy zapisy chętnych do pracy w Holandii w 
zawodach: - stolarz - murarz; tynkarz - hydraulik 
- spawacz - malarz – ogólnobudowlany. 
Preferujemy osoby z językiem angielskim lub 
niemieckim oraz osoby posiadające kwalifika-
cje i doświadczenie w wymienionych zawodach 
oraz dyspozycyjne do pilnych wyjazdów. 
Zapewniamy nocleg i bardzo dobre warunki 
wynagrodzenia - Tel.075 642 44 46 

Szklarska - praca dodatkowa - Zatrudnimy 
w Szklarskiej Porębie do porządkowania 
terenu zewnętrznego w godzinach porannych 
na 2-3 godz. dziennie. Tel. 076 74 669 80, 
510 013 235

Technik Protetyk - Firma poszukuje tech-
nika protetyka do pracy w Jeleniej Górze. 
Wysokie wynagrodzenie. Więcej informacji 
075 642 44 46 lub oferty na email: routexx@
konto.pl - Pharmacin

Agencja Ochrony zatrudni pracowników na 
stałe z terenu Marciszowa i Gryfowa Śląskiego 
- Tel. 605 097 861

Dochodowa praca dla każdego. - Zacznij 
zarabiać już teraz. Oczekujemy poważnych 
zapytań od osób, które chcą zarobić poważne 
pieniądze - malgo73@op.pl

Fromako zatrudni Magazynierów - CV 
proszę składać w sekretariacie firmy, bądź 
na maila: piotr@fromako.pl Informacje pod 
numerem Tel. 0 509 057 984

Islandia - pilnie poszukuje glazurnika, opera-
tora koparki, hydraulika - wymagany j. angielski 
i doświadczenie, pośrednictwo bezpłatne, 
zainteresowanych proszę o przysalanie cv. na 
adres ispolska@ispolska.com

Praca - kierowca - dam prace kierowcy kat 
b i c – Tel. 0 792 101 434

Pracowników produkcyjnych – Jelchem 
- KMC w Jeleniej Górze, ul. Karola Miarki 42 
zatrudni 2 osoby na stanowisko pracowników 
produkcyjnych. Wymagania: - wykształcenie 
min. zawodowe - mile widziane uprawnienie 
na wózki widłowe Zainteresowanych prosimy 
o Tel. 075 64 32 450 lub osobiście w siedzibie 
spółki - KMC Sp. z o.o.

Szukam opiekunki - Szukam opiekunki 
do dziecka 1 rocznego. Ok. 8 godzin przez 5 
dni/tydz. Tel. 0 509 208 913

Zatrudnimy pracownika recepcji - Hotel*** 
w Szklarskiej Porębie zatrudni pracownika 
recepcji ze znajomością języka niemieckiego. 
Tel. 075 71 74 365

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 miesz-
kanie - malowanie, gładzie, hydraulika, 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 - Posiadam 
doświadczenie w obsłudze komputera – Tel. 0 
605 354 541

Solidne korepetycje z matematyki. Z dojaz-
dem do ucznia. Poziom szkoły podstawowej i 
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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. niemiecki. Doskonała 
znajomość komputera, prawo jazdy kat. B. Szu-
kam pracy najlepiej umysłowej, popołudniowej 
za wyjątkiem piątków i sobót. Adres e-mail:
soczek87@o2.pl - soczek87

Student podejmie pracę - podejmę prak-
tycznie 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), zaintere-
sowanych 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

PRACA 
PODEJMĘ PRACĘ
Kobieta - 30 lat – duże doświadczenie 

w handlu, obsłudze klienta, prawo jazdy kat.
B, obsługa komputera i urządzeń biurowych  
-  Szukam pracy na pełny etat, na umowę o 
pracę – Tel. 0 603 555 887 

Przyjmę chałupnictwo – szycie nie wyma-
gające 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

Studentka I roku studiów zaocznych 
szuka pracy dodatkowej – 4 dni w tygodniu 
– doświadczenie w pracy biurowej, jako 
kelnerka, biegły niemiecki, obsługa komputera, 
kasy fiskalnej – kontaktowość – Tel. 0 505 
534 442

Podejmę pracę, posiadam duże doświad-
czenie w branży handlowej, bardzo szybko się 
uczę - Tel. 0 75 75 75 237 po 16-stej

Poszukuje pracy jako kierowca kat. B, 
kurier, przedstawiciel handlowy lub za granica 
- Posiadam prawo jazdy kat. B od 2001 roku, 
doświadczenie w prowadzeniu pojazdowa, a 
także w pracy na stanowiskach handlowych. 
Mam 23 latam jestem w pełni dyspozycyjny  
Tel. 0 503 301 675

Student podejmie pracę - Interesuje mnie 
praca dorywcza dla studenta. Ukończyłem 
Liceum Handlowe oraz Studium Informatyczne. 
Aktualnie jestem studentem Kolegium Karkono-
skiego. Posiadam prawo jazdy kat. "B" Podejmę 
każdą pracę od zaraz. Tel. 0 502 045 818 

Szukam pracy - szukam pracy jako kierow-
ca samochodu osobowego albo ciężarowego 
posiadam prawo jazdy kat. BiC. 0 783 493 
437 e-mail zago3XXXL@interia.pl 

Tynki Maszynowe (różne) - Firma z 10-cio 
letnim stażem wykona tynki gipsowe i cem.- 
wap. na terenach pow. Jeleniogórskiego , 
Lubańskiego i Lwóweckiego. Tel. 0 606 127 
087 - Z.B.U.H. "SONBUD" 

Zaopiekuję się dzieckiem - Mieszkam w 
Cieplicach i sama mam 14sto miesięcznego 
synka - Tel. 0 517 393 451

Młoda, Ambitna szuka pracy 23 lata 
ukończone technikum gastronomiczne, 
doświadczenie w branży handlowej. Posiadam 
umiejętności: - Obsługa komputera i urządzeń 
biurowych, łatwość w nawiązywaniu kontaktów 
interpersonalnych oraz bardzo szybko się uczę. 
Poszukuje pracy tylko na rano - Tel. 0 697 380 
759 lub E-mail:aniajg2@poczta.onet.eu 

Kierowca B,C szuka Pracy - Młody, dyspozy-
cyjny, uczciwy – Tel. 0 792 023 449

Kierowca C,E, kurs na przewóz osób, 
badania psychotechniczne, karta kierowcy, 
doświadczenie na trasach międzynarodowych. 
Najchętniej na wywrotkę kraj/zagranica week-
endy 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 samochodami 
dostawczymi – busami na wózki małe doświad-
czenie. Aktualna książeczka sanitarna, żonaty, 
uczciwy, bezkonfliktowy, odpowiedzialny Tel. 0 
508 241 896

Kierowca kat. B - podejmę pracę na piąt-
kowe popołudnia i/lub soboty niedziele jako 
kierowca i nie tylko na terenie dawnego woje-
wództwa 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 - kom-
pleksowe 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 pracuję 
w innym zawodzie ale szukam czegoś bardziej 
interesującego. Czy ktoś potrzebuje takiej 
kosmetyczki? aniadr_84@o2.pl

Szukam pracy, posiadam duże doświadcze-
nie w branży handlowej, bardzo szybko się uczę 
Tel. 075 75 75 237 po 16-stej

Budowlanka - podejmę się każdego nawet 
drobnego zlecenia. Fachowe i solidne wykona-
nie, konkurencyjne ceny. Warto zadzwonić - Tel. 
075 64 51 998 lub 886 42 77 88 

Kierowca kat B + wózki widłowe - Młody 24 
lata prawo jazdy kat B podejmie prace kierowca 
bierny jeździłem samochodami dostawczymi 
- busami na wózki małe doświadczenie. Żonaty, 
uczciwy, bezkonfliktowy Tel. 0 508 241 896

Korepetycje z matematyki - studentka 
IV roku finansów i rachunkowości udzieli 
tanio korepetycji z matematyki. Przygotuję do 
matury i testów gimnazjalnych solidnie i w milej 
atmosferze. Tel. 0 691 371 376

Mgr kulturoznawstwa podejmie pracę 
- Chętnie podejmę pracę od poniedziałku do 
piątku - Tel. 0 660 613 660

Młoda, ambitna, po studiach poszukuje 
pracy... - Ubiegłoroczna absolwentka filologii 
polskiej o specjalności komunikacja społeczna 
i medialna poszukuje pracy. W 2006 roku 
ukończyłam studia magisterskie na Wydziale 
Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Kato-
wicach. Jestem osobą pracowitą, punktualną, 
obowiązkową, ambitną. Proszę o kontakt Tel. 
0 664 965 803 

Młody emeryt - emeryt l-41 sprawny fizycz-
nie, prawo jazdy kat. b, uprawnienia do ekspl. 
wózków widłowych, umiejętność prowadzenia 
gosp. magazynowej, znajomość zagadnień hac-
cp, biegła znajomość programów konsument, 
prolan. dyspozycyjny, uczciwy, solidny podejmie 
każdą pracę – Tel. 0 75 649 52 61 

Opiekunka do dzieci - zaopiekuje się dzie-
ckiem (dziećmi) –Tel. 0 507 093 593

Witam mam 20 lat jestem świeżo po szkole 
uczę się zaocznie co 2-gi weekend mój Tel. 0 
501 157 519

Student, j. niemiecki, dobrze zbudowany 
- Student zaoczny, język niemiecki, wysportowa-
ny podejmie pracę- Tel. 0 695 430 143

Studentka szuka pracy na terenie Jeleniej 
Góry. Odpowiedzialna bez nałogów – Tel. 0 
694 627 965

Jestem absolwentką Policealnego Studium 
Społecznego i pilnie poszukuję pracy – Tel. 0 
661 034 785

Tatuaż - Wykonuje tatuaże na tel. w domu u 
klienta, zapewniam oryginalny i sterylny sprzęt 
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oraz dużo ciekawych wzorów – Tel. 0 603 300 
646 lub jcn23@wp.pl

Agroturystyka, opieka nad zwierzętami 
- Szukam pracy w gospodarstwie AGROTU-
RYSTYCZNYM. Chętnie zajmę się różnymi 
zwierzętami lub końmi. Trochę w ten sposób 
pracowałam, ale nie jeżdżę konno. Bardzo 
dobre podejście do zwierząt! Pełnoletnia. 
ogloszenie77@wp.pl

Kierowca C z praktyką - Mam 33 lata od 15 
lat pracuję jako kierowca sam ciężarowego w 
największej jedynej polskiej i państwowej 
jeszcze (firmie kurierskiej). Z powodu dłużej 
ilości czasu poszukuje pracy na umowę 
zlecenie mogą być pojedyncze kursy – Tel. 0 
509 546 099

Korepetycje z języka niemieckiego - miła i 
przyjazna atmosfera podczas lekcji - korzystna 
cena - pomoc między innymi w odrabianiu 
zadań domowych, pisaniu wypracowań, po-
wtórzeniach do sprawdzianów itd. - różnorodne 
materiały(materiały są wliczone w cenę lekcji 
- Tel. 0 64 34 859 Tel. 0 516 967 820 mail 
fransis@poczta.onet.pl 

Pilnie podejmę prace najlepiej w godzinach 
nocnych – Tel. 0 513 306 693 

Podejmę wszelkie prace wykończeniowe 
panele ścienne, podłogowe, regipsy, malowa-
nie, tapetowanie - Tel. 0 783 032 835

Podejmę pracę dodatkową w każdy dzień 
oprócz soboty i niedzieli w formie sprzątania, 
roznoszenia ulotek oraz podejmę pracę na 
parkingu – Tel. 0 697 431 115

Jestem słuchaczek studium wieczorowego. 
Mam 20 lat. Posiadam wykształcenie średnie. 
Ukończyłem technikum elektryczne. Podejmę 
prace dobrze opłacalną. E-mail: lukijg@wp.pl

Praca w Weekendy – Wiek - 19 lat, pełna 
dyspozycyjność, prawo jazdy kat.B. Tel. 0 661 
718 812

Mam średnie wykształceniem po szkole po-
licealnej jestem (technik ekonomista) jestem 
dyspozycyjna Tel. 0 697 830 815

Absolwentka technikum handlowego 
- Tegoroczna absolwentka, wykształcenie 
średnie, matura, dyplom technika handlowca 
poszukuję pracy. Posiadam wykształcenie w 
handlu, doskonale potrafię obsługiwać sprzęty 
biurowe (fax, ksero), Doskonale znam obsługę 
komputera, pakietu Office, internet. vitara_m@
wp.pl - vitara_m@wp.pl 

Bardzo dobra znajomość j. niemieckiego 
- Podejmę prace na stanowisku??? albo w 
handlu międzynarodowym. Bardzo dobra zna-
jomość j. Niemieckiego - Tel.0049 176 640 52 
678 – Tel. 0 880 485 780 MarkusWladarz@
hotmail.de

Chętnie pomogę - Jestem uczniem tech-
nikum, mam 19 lat. Z powodu braku czasu 
nie mogę pozwolić sobie na podjęcie pracy. 
Ponieważ potrzebuję komputer w ramach 
gromadzenia środków, pomogę w różnego 
rodzaju pracach. Tel. 0 669 409 295

Kierowca B,C szuka Pracy - Młody, uczciwy, 
dyspozycyjny – Tel. 0 792 023 449

Lekcje niemieckiego lub angielskiego 
do klienta lub lekcjami w moim miejscu 
zamieszkania (Cieplice) 20 zł za 60min Tel. 
0 510 504 211

Matematyka korepetycje - Solidne korepe-
tycje z matematyki. Poziom szkoły podstawo-
wej i gimnazjum. Z dojazdem do ucznia. Student 
elektroniki - Tel. 0 509 503 125

Młody, wyższe, niemiecki, student zaoczny 
- dziennikarstwo, wysportowany i dobrze 
zbudowany podejmie pracę – Tel. 0 695 
430 143

Szukam pracy najlepiej na terenie Jeleniej 
Góry mogę pracować jako np. pomocnik 
budowlany, magazynier, palacz, prace fizyczne 
Tel.075 64 38 392

Jeśli oczekujesz od pracownika krea-
tywności, profesjonalizmu, dyspozycyjności, 
pełnego zaangażowania, a przede wszystkim 
zamierzonych efektów, to znalazłeś osobę, 
która sprosta Twoim wymaganiom. Zdawać 
się może, że, to tylko hasła, ale zatrudniając 
moją osobę, przekonasz się, że było warto. 
Mam 24 lata, kończę studia dziennikarskie 
w trybie zaocznych. Swoje doświadczenie 
zdobywałem w TV Dami i TP SA na stanowisku 
doradca klienta (2 lata). Czekam na Państwa 
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oferty – Tel. 0 602 403 204 lub balon27@
poczta.onet.pl

Przewozy expresowe - bus 7-osobowy 
kraj, zagranica, dyspozycyjność - 24h Tel. +48 
693 295 845

Rencista Kierowca kat B - Podejmę pracę 
na BUSA lub auto osobowe – Tel. 0 505 
092 579

Student i studentka studiów dziennych 
w Jeleniej Górze podejmą każdą pracę na 
popołudnia i weekendy. Posiadane prawo 
jazdy kategorii B, własny samochód. Kontakt: 
psgpolska@gmail.com Tel. 0 792 132 982

Jestem słuchaczem studium wieczoro-
wego. Mam 20 lat. Chętnie podejmę pracę 
dobrze wynagradzaną. Posiadam wykształcenie 
średnie techniczne – Tel. 0 509 081 536

Szukam pracy na weekend - Poszukuje 
pracy na sobotę i ewentualnie piątek (popołu-
dnie). Jestem młodą, pełnoletnią osobą. Bardzo 
szybko się uczę, posiadam aktualną książeczkę 
zdrowia. Znam język angielski, niemiecki i 
zaczęłam naukę języka rosyjskiego. Propozycje 
proszę składać na adres siejaa@wp.pl

Szukam pracy od listopada - Młody, ambit-
ny, inteligentny, świeżo po odsłużeniu ZSW w 
żandarmerii wojskowej, posiadający średnie wy-
kształcenie, dobrze znający j.angielski podejmie 
się każdej pracy, na stałe (lub nie), najlepiej od 
pn do pt. Propozycje proszę przesyłać na adres 
: effffffelina18wp.pl lub tez proszę dzwonić pod 
mój numer Tel. 0 661 716 765

Szukam pracy - 27 lat, punktualna, języki 
niemiecki i angielski; szybko się uczę, szukam 
pracy - akwizycja odpada- qqlka777@tlen.pl

Mam 26 lat i poszukuje pracy na terenie 
Jeleniej Góry, posiadam wykształcenie średnie, 
prawo jazdy kat.B, dobra znajomość języka 
angielskiego, podstawowa hiszpańskiego i 
niemieckiego. Jestem osobą zdyscyplinowaną, 
konsekwentną, uczciwą i sumienną. Chciała-
bym również dodać, że jestem osobą odpo-
wiedzialną. Cechuje mnie dobra organizacja 
pracy, dokładność i punktualność. Zawsze z 
pełnym zaangażowaniem i lojalnością wykonuję 
powierzone obowiązki. 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

Usługi transportowe - Posiadam auto 
dostawcze o ładowności 3,5 tony - Nawiąże 
współprace z firmą. Dysponuje kursem - Przed-
stawiciela Handlowego Tel. 0 785 104 070

Kierowca kat. C+E podejmie prace . 
- Szukam stałej pracy jako kierowca posiadam 
prawo jazdy kat.C+E. Posiadam aktualne 
badania psychotechniczne dla kierowców, 
kurs na przewóz rzeczy. Poważne oferty proszę 
o kontakt tel.+48694365347 - KIEROWCA 
KAT.C+E

Koszenie trawników - Młody chcący dorobić 
skosi trawę i tym podobne rzeczy Tel. 0 508 
241 896

Księgowość - poprowadzę: księgi handlowe, 
podatkowe, VAT, kadry, płace, ZUS. Prowadzenie 
wszystkich rodzajów księgowości. Rzetelnie 
prowadzone księgi rachunkowe to niezbędny 
element funkcjonowania każdej firmy. Jelenia 
Góra - ul. W.Polskiego 54 - obok sądu Kontakt 
pod numerem telefonu: 0601837677 e-mail: 
alakow@onet.e www.biurokoala.republika.pl

Młody, wyższe, niemiecki. - Absolwent 
studiów licencjackich, student zaoczny dzien-
nikarstwa, język niemiecki, wysportowany, 
podejmie pracę, może być ochrona Tel. 0 
695 430 143

Opieka nad dziećmi + pomoc w domu 
- Młoda mężatka wychowująca 5 miesięcznego 
syna zaopiekuje się dzieckiem lub podejmę 
się prac domowych. Uczciwa, opiekuńcza, 
tolerancyjna Tel. 0 513 058 663 Cieplice 
- Jelenia Góra 

Pani bez nałogów zaopiekuję się dzieckiem 
- Miła i sympatyczna pani bez nałogów z 
doświadczeniem zaopiekuje się dzieckiem 
u siebie w domu mam dla dziecka pokój i 
wszystkie potrzebne akcesoria wychowałam 
cudze dzieci i swoje ostatnio się opiekowałam 
dzieckiem ale poszło już do przedszkola 2 letnie 
– Tel. 0 887 818 487 
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Pilnie podejmę pracę - Podejmę pracę 
na cały etat. Podstawowa znajomość obsługi 
komputera, doświadczenie w handlu, tele-
marketingu. Jestem uczciwa, odpowiedzialna, 
dyspozycyjna – Tel. 0 503 312 357 lub 
ezukaa@poczta.onet.pl

Posiadam pracowników i hale - posiadam 
hale oraz pracowników, może być praca 
chałupnicza, możliwość składowania wyrobów, 
centrum jeleniej góry Tel. 0 506 114 060

Poszukuję pracy, stażu - posiadam wy-
kształcenie średnie – Tel. 0 667 315 666

Praca dodatkowa - mężczyzna 42 lata 
- podejmie pracę dodatkową Tel. 0 602 
376 378

Przeprowadzki - Pomogę w przeprowadzce 
mam 16lat i potrzebuje pieniędzy Tel. 0 514 
065 835

Szukam stałej pracy. - Mężczyzna 37 
lat, ślusarz - mechanik z 20-letnim stażem 
pracy z posiadanymi uprawnieniami do 
obsługi urządzeń dźwigowych oraz świade-
ctwo kategorii E podejmie pracę na terenie 
Jelenia Góra - Cieplice. Praca nie musi wiązać 
się z moimi kwalifikacjami.(Konserwator, 
ochrona, pomocnik -  nie posiadam prawa 
jazdy)Zainteresowanych proszę o kontakt na 
e-mail  Tel. 0 660 707 657 - (Nie zawsze mogę 
odebrać) - waldek35j.g@wp.pl 

Usługi transportowe - 8 palet euro , do 3 
t ład. wysokość kontenera 2,5 m . – Tel. 0 
693 035 689

Wykonam remont mieszkania-tanio - Szyb-
ko tanio i solidnie wykonam prace remontowe 
w mieszkaniu na terenie Jeleniej Góry - glazura, 
tynki, gładzie, malowanie, hydraulika, elektryka. 
Tel. 0 505 502 150

Handlowiec z doświadczeniem - posiadam 
4 letnie doświadczenie na stanowiskach 
przedstawiciela jak również regionalnych 
kierowników sprzedaży. Posiadam równie 
doświadczenie na stanowisku kierowniczym 
w sklepie wielkopowierzchniowym – Tel. 0 
798 953 180

Młody mężczyzna 23 lata - wykształcenie 
średnie, własny samochód, obsługa komputera, 
doświadczenie w handlu pilnie podejmie 
dodatkową pracę od poniedziałku do soboty 
po 17-tej - Tel. 0 512 765 993 

Opieka nad dzieckiem lub starszą osobą 
- sympatyczna pani po 40 podejmie się opieki 
nad dzieckiem lub starszą osobą. Tel. 0 508 
870 521 

Poszukuję pracy od listopada - Młody, 
ambitny, inteligentny, świeżo po odsłużeniu 
ZSW w żandarmerii wojskowej (w Warszawie) z 
matura naturalnie, b. dobrze znający j.angielski 
podejmie się każdej pracy , na stałe (lub nie), 
najlepiej od pon do piątku. Propozycje proszę 
przesyłać na adres : effffffelina18wp.pl lub 
tez proszę dzwonić pod mój numer Tel. 661 
716 765

Praca - Pilnie potrzebuje prace jako dozorca 
jestem uczciwym odpowiedzialnym i sumien-
nym kandydatem rencista dyspozycyjny Tel. 
0 601 061 597 

Rencista Kierowca kat B - Podejmę pracę na 
BUSA lub auto osobowe. Solidność, uczciwość i 
dyskrecja zapewniona – Tel.0 505 092 579 

Mam 29 lat, wykształcenie średnie, prawo 
jazdy kat. B, znajomość obsługi komputera Tel. 
0 506 619 506

NIERUCHOMOŚCI 
KUPIĘ

Garaż lub wynajmę garaż. Okolice Karłowi-
cza - "Jubilat"  - Tel. 0 601 548 049 

Działkę w Karpaczu lub w Ścięgnach - Kupię 
działkę budowlana w Karpaczu lub w Ścięgnach 
bezpośrednio od właściciela do 80000zl. Tel. 
0 602 832 088 

Mieszkanie w Cieplicach – Tel. 0 668 
677 841

W Przesiece - klient kupi ziemię, mieszkanie 
lub dom w przesiece, interesują nas wszystkie 
oferty - Tel. 0 500 074 050

Mieszkanie 3 pokojowe w Mysłakowicach 
- pilnie kupię mieszkanie do 200tys. Tel. 0 
694 172 156

Garaż w okolicach ul. Malczewskiego w 
Jeleniej Górze. Tel. 0 605 097 861
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Kawalerkę w Cieplicach, ogrzewanie z 
sieci, najchętniej na osiedlu XX-lecia - Tel. 0 
668 929 118

3 pokojowe bez pośredników w Jeleniej 
Górze do 170 tys. Tel. 075 75 316 90, 0 
660 613 660

Duży pensjonat w Karpaczu lub Szklarskiej 
Porębie. Tel. Emilia : 0 603 925 484

Mieszkanie 2-pok Jelenia Góra za max 100 
tys może być do kapitalnego remontu – Tel. 0 
513 551 099

2 pokoje w rozsądnej cenie mieszkanie 
Jelenia lub Cieplice 2 pokojowe z niskim 
czynszem - płatność –gotówka - Tel. 0 509 
949 961 

Dom mieszkalno-pensjonatowy do 
300.000 tys.andreas64@op.pl

Dom w Jeleniej Górze. - Kupię dom w 
Jeleniej Górze do 400 tys. zł. – Tel. 0 508 
240 822

Domek bez pośredników do remontu lub 
nowy gotowy, okolice Jeleniej Góry, Czarne, 
Mysłakowice, Łomnica, Maciejowa, Janowice 
Wielkie – Tel. 0 502 507 290 

Dwupokojowe. - Kupię mieszkanie dwupo-
kojowe do drugiego piętra tylko na Osiedlu Orle 
– Tel. 0 508 240 822

Kawalerkę - kupie kawalerkę ,mieszkanie w 
starej kamienicy lub okolicy do zamieszkania tel 
608 235 385 mail leo.b7@wp.pl

Mieszkanie - 2 lub 3 pokoje. Jelenia Góra 
lub obrzeża lub Łomnica, Mysłakowice, Czarne, 
Maciejowa, Sosnówka bezpośrednio. Może być 
parter z ogrodem – Tel. 0 502 507 290

W centrum 2 pokojowe do zamieszkania 
bezczynszowe z własnym CO. Zabobrze 
odpada. Pośrednikom dziękuję, chyba że 
będziemy negocjować warunki. Tel. 0 886 
400 832 do 19.00

Mieszkanie okolice JG bezpośrednio może 
być do remontu lub od razu do zamieszkania. 
3 pokoje. może być parter z ogrodem – Tel. 0 
502 507 290

Pilnie mieszkanie - 1 lub 2 pokojowe w 
Jeleniej Górze lub okolicy do 100 tys – Tel. 0 
513 145 840

Kawalerkę lub małe dwu pokojowe - małe 
mieszkanie na Zabobrzu do 120.000 najlepiej 
na 1-piętrze – Tel. 0 781 847 930

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM

Sprzedam kiosk  – Tel. 0 513 138 689
Poszukujemy lokali o powierzchni od 60 

m2 do 400 m2, nadających się pod działalność 
handlowo- usługową – Tel. 0 508 439 665

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 garaż, 
ogródek, 3 piwnice. Znakomita lokalizacja – ul: 
Słowackiego – Cena okazyjna 275 tys. – tj. 
2400 zł za m2 – pośrednikom dziękujemy 
– Tel. 0 507 932 248

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

Kowary – 3 pokojowe – wysoki parter 
– 65m2 – własne ogrzewanie – piec dwufunk-
cyjny – 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, gla-
zura, panele. Ładne – do odświeżenia – cena 
142 tys. zł – Tel. 0 660 546 166

2 pokoje na Zabobrzu II - 37m na 4p 
blisko Jubilata 139000 do negocjacji – Tel. 
0 663 259 092

2 pokoje blisko centrum - 47m na Ip 
mieszkanie po kapitalnym remoncie ładne i 
słoneczne do mieszkania przynależy ogródek 
pod domem niskie koszty utrzymania 100zł 
miesięcznie – Tel. 0 663 259 092

2 pokojowe Cieplice - sprzedam mieszkanie 
2 pokojowe w cieplicach, w kamienicy, 48 
m.kw. do delikatnego remontu, 144000 zł.- Tel. 
0 500 074 050
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2 pokojowe na Orlim - Mieszkanie do 
częściowego remontu. 48m na parterze cena 
144 000 – Tel. 0 603 788 610

2 pokojowe okolica Morcinka - po remoncie. 
38 m2, kilkurodzinny budynek – Tel. 0 691 
210 677

103. 2002m2 55000zł - Działka, w 
kształcie prostokąta, z przeznaczeniem na 
budowę dwóch domów, jest prąd, telefon, 
wszystkie wymagane dokumenty. Bardzo 
cicho i spokojnie, dobry dojazd – Tel. 0 507 
758 456

4 pokoje w Szklarskiej Porębie Górnej 
–130 tys. - Mieszkanie o powierzchni 80m2 
w dzielnicy Biała Dolina bezczynszowe na 1 
piętrze. Budynek przedwojenny 5 rodzinny. 
Tel. 0 693 056 760

95000 zł Kawalerka - Kawalerka w świet-
nym miejscu, na parterze, rozkładowa, okna 
wymienione – Tel. 0 507 758 456 

Atrakcyjne 3 - pokojowe Zabobrze III - Sprze-
dam atrakcyjne mieszkanie trzypokojowe o 
pow. użytkowej 63 m2. Dwa średniej wielkości 
pokoje, kuchnia, łazienka z wanną, wc, duży 
przestronny pokój z balkonem zabudowanym. 
Kuchnia umeblowana / meble w zabudowie/w 
cenie mieszkania. Na podłodze nowe płytki 
w ciepłym beżowym kolorze. Na podłogach 
panele. Okna nowe PCV. Przedpokój z szafą typu 
komandor. Mieszkanie bardzo zadbane Lokali-
zacja bardzo dobra, w pobliżu poczta, sklepy, 
kościół. Do mieszkania przynależy piwnica o 
pow. 8 m2. – Tel. 0 691 210 677

Ciekawe, trzypokojowe, Zabobrze - Sprze-
dam mieszkanie 3-pok, w wieżowcu na 
Zabobrzu II. Ciekawy rozkład mieszkania, 
cudowne widoki na góry. 189.000zł. Polecam. 
tel. 662009200 - KJ NS - Sprzedam

108. Cudne na Zabobrzu - Mieszkanie 
Zabobrze 62,76m2, nietypowo urządzone, 
zabudowa balkonu, zabudowa Komandor, w 
łazience wanna, WC, bidet, kabina; wszystko 
w idealnym stanie Tel. 0 510 250 553

Dom - Cieplice – 2000m, ogród garaż 
,spokojna okolica – Tel. 0 600 052 204

Dom 138 m2 - Nowy dom w zabudowie 
szeregowej o pow. 122 m2 + garaż: 15,86m, 
osadzony na działce 160 m2. Parter: przedsio-
nek, wc, kuchnia, salon, zaś poddasze: przed-
pokój, łazienka oraz 3 sypialnie. Ogrzewanie 
podłogowe elektryczne oraz kominkowe. Cena: 
425 000 zł – Tel. 0 792 167 494

Dom 330 m2 o powierzchni ponad 300 
m2 położony w willowej dzielnicy Cieplic. 
Możliwość zamiany. Właściciel 508 439 665 
www.nepol.pl oferta nr 158

Dom blisko Jeleniej - Dom o pow. 186 m2 
z balkonem oraz tarasem z wyjściem na piękny 
ogród o pow. 500 m2. Parter to trzy pomiesz-
czenia gospodarcze oraz garaż. I piętro: duży 
przedpokój, salon, kuchnia z jadalnią oraz wc, 
II piętro: trzy pokoje wymagające wykończenia 
oraz duża łazienka po kapitalnym remoncie. 
Ogrzewanie tradycyjne. Cena 413 000 zł (do 
negocjacji) – Tel. 0 792 167 494

Dom Cieplice 380 tys. - pow. 160 m2, 
działka 550 m2. Cicha, spokojna dzielnica 
– Tel. 0 512 033 495 

Dom w Piechowicach - trzy urządzone kon-
dygnacje. Możliwość podziału na trzy osobne 
mieszkania (każde po około 110m2). Garaż 
na dwa samochody. Strych do wykończenia na 
ewentualne czwarte mieszkanie lub pracownię. 
Do tego niewielki ogródek. Spokojna okolica. 
Ładne widoki. Cena 610.000zł do negocjacji dla 
zdecydowanego klienta - Tel. 662 009 200 

Dom z dużą działką - Sprzedam bardzo 
ładny dom na dużej , zagospodarowanej działce 
( staw , basen , oczko wodne itp ). W domu na 
dole garaż , salon z kuchnia i jadalnią, łazienka 
z WC, sauna. Na piętrze 4 pokoje, łazienka. 
Strych. Proszę o kontakt z numerem – Tel. 0 
790 432 315 

Dwupokojowe w Cieplicach - Sprzedam 
mieszkanie 2 - pok. w Cieplicach. Niski czynsz. 
150.000zł - Tel. 0 662 009 200 

Dwupoziomowe sprzedam - Bez pośredni-
ków sprzedam mieszkanie dwupoziomowe 69 
m2 (3-pokojowe) w Cieplicach koło Jeleniej 
Góry. Dwie okafelkowane łazienki (wanna z 
jacccuzi, prysznic), zabudowana kuchnia, taras 
na pierwszym poziomie, balkon na poziomie 
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drugim. Okolica bardzo spokojna, łatwy dojazd 
do Jeleniej Góry, bliskość Pragi i Drezna. Cena: 
350 tys. zł - Tel. 0 693 330 106

Działki Cieplice - Atrakcyjnie położone 
działki w Cieplicach, cena 145 zł/ m2 – Tel. 
0 691 210 677

Działki w Goduszynie - działki w Godu-
szynie ładne widokowo 50zł za metr - 663 
25 90 92

Jednopokojowe w Sobieszowie - Kawalerka 
w blokach 26m pierwsze piętro cena 95 000 
– Tel. 0 603 788 610

Lokal na Zabobrzu pilnie - Pilnie sprzedam 
lokal na Zabobrzu 23mkw dobra lokalizacja. 
Nadaje się pod każdą działalność – Tel. 0 
781 847 930

M/ 4 Szklarska Poręba - Pilnie sprzedam 
mieszkanie 4 pokojowe w Szklarskiej Porębie, 
pow. 89 m2, duży taras. Cena 260 tys. Tel. 
512 033 495 

Mieszkanie na Zabobrzu - 37 m dwa 
pokoje na 4 piętrze cena 139 000 – Tel. 0 
603 788 610

Mieszkanie 2 pokojowe - Mieszkanie po 
remoncie 47m . Pierwsze piętro z ogródkiem 
polecam – Tel. 0 603 788 610

Mieszkanie 75m2 centrum - Sprzedam 
mieszkanie na I piętrze o pow. 75 m2 w 
centrum Jeleniej Góry, w skład mieszkanie 
wchodzą 3 pokoje, salon z aneksem kuchen-
nym, łazienka z wc, przedpokój, pomieszczenie 
gospodarcze oraz balkon. Czynsz wynosi 90 zł. 
Cena: 195 000 zł. Tel. 0 792 167 494

Mieszkanie na Kiepury - dwupokojowe 
na wysokim parterze o pow. 64m2 z dużym 
balkonem .W skład mieszkania wchodzą 2 
pokoje, duża kuchnia połączona z jadalnią 
(jadalnia kosztem trzeciego pokoju), łazienka 
oraz osobno wc. Mieszkanie po kapitalnym 
remoncie, nowa stolarka okienna, na podłogach 
panele, w przedpokoju kafle. Zabudowana 
kuchnia oraz sprzęt AGD pozostają w cenie 
mieszkaniu. Czynsz 370 zł. – Tel. 0 792 
167 494 

Mieszkanie okolice akademii 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, możliwość 
przerobienia na gazowe. Czynsz 50 zł. Cena: 
225 000 zł – Tel. 0 792 167 494 

Mieszkanie w Cieplicach 100 m2 - Ofe-
rujemy mieszkanie w stanie developerskim, 
położone w Cieplicach. www.nepol.pl oferta 
nr 221

Mieszkanie willowe 230 tys. - Pilnie 
sprzedam mieszkanie willowe w Jeleniej Górze, 
do remontu, całość 160 m2, cena 230 tys. Tel. 
0 512 033 495

Mieszkanie willowe z ogródkiem - 114-
metrowe 5-pokojowe mieszkanie na parterze 
w trzyrodzinnym budynku z bezpośrednim 
wyjściem do ogródka. W cenie garaż i zabu-
dowa kuchenna z górnej półki. Mieszkanie 
po remoncie. Cena 400 tys. zł. – Tel. 0 508 
240 832

Nowy pensjonat Karpacz - Sprzedam 
nowy pensjonat w Karpaczu - ED 691210677 
– Sprzedam

Pensjonat - Sprzedam tylko 1.200.000 
zł - pensjonat w dobrym miejscu Karpacza. 
Pełne obłożenie - cały czas funkcjonuje – Tel. 
0 790 432 315

Pensjonat 610 tys. - Pilnie sprzedam 
pensjonat w Szklarskiej Porębie, pow. 560 m2, 
działka 740 m2, 15 pokoi, 4 łazienki, cena 610 
tys. do negocjacji. Nieruchomość do remontu. 
Tel. 0 512 033 495 

Pensjonat Karpacz Tanio - sprzedam 
pensjonat w Karpaczu. Po remoncie, 20 pokoi 
z łazienkami ,węzeł kuchenny , jadalnia, parking 
dla autokarów. Nowe elewacje , okna itp. Okazja 
– Tel. 0 790 432 315

Piec kaflowy - stylowy - sprzedam bardzo 
ładny piec kaflowy 100% sprawny - w ciągłej 
eksploatacji, kafle pięknie przetłoczone w 
kolorze ciemny brąz. cena do negocjacji - Lokali-
zacja - Jelenia Góra – Tel. 0 691 328 832

Piękne stylowe mieszkanie - Piękne duże, 
stylowe mieszkanie po kapitalnym remoncie, 
nowe: tynki, okna, instalacje, drzwi drewnia-
ne odrestaurowane. Piwnica w płytkach z 
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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 

Pilnie - pensjonat - Sprzedam pilnie pensjo-
nat w Karpaczu. Okazja Tel. 0 790 432 315 

Pilnie dom w Sobieszowie 280 tys. - blisko 
centrum, pow. 160 m2, 2 pietra. Cena 280 tys. 
Tel. 0 512 033 495 

Pół bliźniaka - oferta nr 159 - 508 439 
665

Pół domu w Górzyńcu po kapitalnym 
remoncie - pow. 90 m2, działka 640 m2. cena 
300 tys. do negocjacji - Tel. 0 512 033 495

Rozpoczęta budowa w Wojcieszycach 
- sprzedam rozpoczętą budowę w gminie stara 
kamienica działka 3000 m2 projekt, materiały 
na stan surowy otwarty w okazyjnej cenie 
175000 zł. Tel. 0 500 074 050

1/2 domu podział w pionie, ogródek ok. 
300m, pow. użytkowa 160m – Tel. 0 698 
416 337

100 m2 w centrum - ładne stylowe miesz-
kanie w centrum miasta. Nadaje się idealnie na 
biuro kancelarię. Cena tylko 255 tys. zł

3 pokojowe - sprzedam 3 pokojowe w 
okolicach ulicy Morcinka, mieszkanie po 
generalnym remoncie, okazyjna cena 160000 
– Tel. 0 500 074 050

Dwupokojowe w centrum - 46-metrowe 
dwupokojowe mieszkanie po remoncie na 
I piętrze. Cena 170 tyś zł. –  Tel. 0 508 
240 832

Kawalerkę - kawalerkę 27 m2, 3 piętro, 
Zabobrze I. Wymienione okna, drzwi antywła-
maniowe – Tel. 0 696 007 964

Sprzedam kawalerkę 27m2 – Tel. 0 508 
240 828 

Mieszkanie na parterze - 3 pokojowe 64m, 
na parterze Zabobrze III 210 tys. zł – Tel. 0 
698 416 337

Mieszkanie na parterze 64m - 3 pokojowe, 
Zabobrze III, 210 tys. zł – Tel. 0 698 416 337 

Mieszkanie w Karpaczu - sprzedam miesz-
kanie z garażem w Karpaczu – Tel. 0 508 
240 828

Mieszkanie z ogródkiem - Sprzedam 
mieszkanie 120m na parterze w domu 
wolnostojącym dwurodzinnym z ogródkiem 
– Tel. 0 698 416 337 

Mieszkanie - Zabobrze - 2 pokojowe 48m 
Tel. 0 693 261 761

Nowy dom lub pół bliźniaka w Mysłakowi-
cach. Zakup od developera. Wykończenie pod 
klucz. Ceny od 418 tys. do 650 tys. zł. – Tel. 
0 508 240 832

Sprzedam pół domu w Sobieszowie o pow. 
110 m2 po generalnym remoncie. Ogrzewanie 
własne gazowe - piec dwufunkcyjny. W skład 
mieszkania wchodzą: na parterze - przedpokój, 
kuchnia z jadalnią oraz oddzielnie łazienka i wc, 
na piętrze - trzy pokoje + salon z balkonem. 
Obok domu niewielki ogród. Blisko zlokalizo-
wane sklepy i przystanki komunikacji miejskiej. 
Cena: 295 000 zł Tel. 0 792 167 494 

Sprzedam rozpoczętą budowę wraz z 
materiałami w Starej Kamienicy, stan na dzień 
dzisiejszy "zerowy" Cena do ustalenia – Tel. 0 
501 742 618

Trzypokojowe koło Małej Poczty - Do 
sprzedania mieszkanie 3-pok. w kamienicy, 
okolice Małej Poczty. 165.000zł - Tel. 0 662 
009 200 

Willowe z ogródkiem - Sprzedam miesz-
kanie willowe - 100m2 - z ogródkiem – Tel. 
0 503 170 665 

Wojcieszyce 3000 m2 - Sprzedam działkę 
3000 m2 za 73 tys. zł – Tel. 0 691 210 677 

Ładne 3 pok. 160000zł - Mieszkanie w 
świetnej dzielnicy Jeleniej Góry, po remoncie, 
wszystkie okna wymienione, instalacje wymie-
nione, ściany w gładziach, łazienka i wc osobno 
wyremontowane, na podłogach panele i kafle, 
ogródek i 2 piwnice. Mieszkanie trzypokojowe 
rozkładowe – Tel. 0 507 758 456

3 pokojowe - okolice Akademii Ekonomicz-
nej Ładne 73 m2 3 pokojowe mieszkanie ze 
wspólnym zadbanym ogródkiem. Własne 
ekonomiczne ogrzewanie, świetna lokalizacja 
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w spokojnej dzielnicy , blisko centrum nieopodal 
Akademii Ekonomicznej. Okna nowe pcv, 
gładkie ściany, nowa instalacja elektryczna. 
Rozsądna cena Remigiusz Rychlewski – Tel. 
0 792 736 644

3 pokojowe 166 tys. - Blok, okolice Małej 
Poczty, do remontu. 58 m2 NŻ Remigiusz 
Rychlewski 0 501 736 644

Dom wraz z ziemią 4.64h. w Jeleniej 
- Gospodarstwo Rolne przy ul. Wrocławskiej o 
powierzchni 4.64h objęte dopłatami sprzedam 
Tel. 0 698 265 036

Gospodarstwo Rolne - Gospodarstwo o 
powierzchni 4.64h. przy ul. Wrocławskiej 
(Maciejowa) objęte dopłatami bezpośrednimi 
Tel. 0 698 265 036

Ładne 80 m2 w Kamiennej Górze - miesz-
kanie własnościowe hipoteczne w centrum Ka-
miennej Góry 3 pokoje, 1 piętro, widna kuchnia, 
nowe plastikowe okna, nowe centralne ogrze-
wanie z oszczędnym piecem, nowa hydraulika, 
łazienka na styl zachodni, rozkładowe, zadbana 
kamienica. Cena 180000 zł do niewielkiej 
negocjacji. Tel. 0043 127 58 784 

Małe 2 pokoje - Mieszkanie 2 pokojowe 
1piętro Bezczynszowe 137 tys. – Tel. 0 790 
405 342

Przytulne 2 pokojowe okolice Małej Poczty 
- Przytulne mieszkanie w trakcie remontu. 
Własne gazowe ogrzewanie, balkon, mały 
ogródek. Możliwość uzgodnień dot. wykończe-
nia wnętrza. Niski czynsz, fundusz remontowy. 
Remigiusz Rychlewski Tel. 0 792 736 644 

Dom w Piechowicach - Sprzedam dom w 
Piechowicach na działce o pow. 540m2 – Tel. 
0 695 507 475 (bez pośredników)

58m2 za 50000 tys. w centrum Lubomie-
rza, I piętro, ogrzewanie sieciowe, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, czynsz 250zł, możliwość 
przeznaczenia na działalność. Cena 50 tys. zł. 
Tel. 0 609 152 257

80m2 w Szklarskiej Porębie 130tys. 
- Mieszkanie 4 pokojowe w Szklarskiej Porębie 
Górnej bezczynszowe. Tel. 0 693 056 760

3 pok. Zabobrze II - Sprzedam mieszkanie 
na Moniuszki, trzy pokoje, mieszkanie rozkła-
dowe z balkonem. Pierwsze piętro. 190000zł 
– Tel. 0 507 758 456

90. 3 pokojowe na Moniuszki - Sprzedam 
mieszkanie 51m2, pierwsze piętro tanie w 
eksploatacji, ciepłe - Tel. 0 693 056 760 

95000zł kawalerka - Kawalerka w rewe-
lacyjnym miejscu, cisza spokój, dużo zieleni, 
kawalerka rozkładowa, wymienione okna – Tel. 
0 507 758 456

Dom Cieplice 380 tyś. - Pilnie sprzedam 
dom w Cieplicach w cichej, spokojnej dzielnicy, 
pow. 160 m2, działka 550 m2. cena 380 tyś. 
tel. 512033495 - 512033495 – Sprzedam

Dom Sobieszów 280 tyś. - Pilnie sprzedam 
do w Sobieszowie, pow. 160 m2, budynek ma 
20 lat, blisko centrum. Tel. 0 512 033 495

Dom z dużym terenem - Pilnie sprzedam 
dom na trasie Jelenia Góra / Szklarska Poręba, 
pow. 280 m2, działka 45 arów, piękne widoki 
na całą panoramę Karkonoszy. tel. 512 033 
495 – Tel. 0 512 033 495 

Dom z dużą działką - Sprzedam bardzo 
ładny dom z duża działką w pobliżu Jeleniej 
Góry. Przy domu basen, staw hodowlany, 
zagospodarowany ogród i ogromna działka. 
Wraz z domem 33 hektary. Piękne widoki, 
dobry dojazd. Całość sprzedam za 720.000 zł 
do negocjacji – Tel. 0 790 432 315

Duże mieszkanie willowe - Słowackiego, 
4 pokojowe, Tanio Tel. 0 507 932 248 Bez 
pośredników 

Działki budowlane - Siedlęcin - Bez pośred-
ników. ładne, widokowe działki budowlane. 
Różne wielkości. Cena 60 zł.m2 – Tel. 0 885 
167 448

Działka pod inwestycje - Na usługi ko-
munikacji samochodowej, parkingi, stacje 
paliw, stacje diagnostyczne, usługi hotelarskiej, 
gastronomia, handel, urządzenia rekreacyjne 
i sportowe. Prostokątna 100 na 150m. 
14300m2 470000zł  - Tel. 0 507 758 456

Działkę budowlaną w Komarnie, cena 100 
tys zł. o powierzchni 1600m2. z aktualnymi 
pozwolenia na budowę, projektem domku 
jednorodzinnego 130m2 i garażu dwustano-
wiskowego, wykopany wykop pod piwnice. 
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Działka znajduje się ok. 600m od granic 
Jeleniej Góry. Bardzo dobry dojazd, przy drodze 
asfaltowej, spokojna i cicha okolica. Cena 
100tyś zł bez negocjacji. Oferta prywatna bez 
pośredników. Tel. 0 502 786 897

Działki budowlane Jeżów - Działki o pow. 
ok.1500-1800m2, blisko Zabobrza, widok na 
góry - Tel. 0 501 181 875

Kowary tani dom - Duży dom - 7 pokoi, 
kuchnia, łazienka. Dodatkowo budynek war-
sztatowy,3-garaze,dzialka-1800 m2,ogrodzona.
Cena okazyjna tylko 265 tys. zł. Nieruchomość 
nadaje się na agroturystykę itp. Tel. 075 752 
56 50. - Bez pośredników

Kowary trzypokojowe-parter - Ładne, 
3- pokojowe mieszkanie na wysokim parterze 
w dobrej dzielnicy Kowar. Powierzchnia 65 
m2.Cena za m2-2000 zł. Pośrednikom 
dziękuję. – 0 507 932 248 

104. Mieszkanie na Kiepury 64m - Sprze-
dam mieszkanie na Kiepury 64m, kuchnia w 
zabudowie + AGD, bardzo ładne po remoncie, 
dobra cena – Tel. 0 606 442 350, 600 
252 369

Mieszkanie na poddaszu - Ciekawe miesz-
kanie w Cieplicach o pow. 107m2, duży 
salon połączony z kuchnią i jadalnią, balkon, 
2 sypialnie, garderoba, przestronna łazienka. 
Dobra lokalizacja. Cena 290.000zł - Tel. 0 
501 181 875

Mieszkanie 96 m - w Jeżowie Sudeckim 
ogród garaż piwnica taras salon z kominkiem 
nowoczesne bez czynszowe osobne wejście  
- Tel. 0 694 258 713

Mieszkanie w Szklarskiej Porębie - Sprze-
dam mieszkanie w Szklarskiej Porębie 52m2, 2 
pokoje, aneks kuchenny, umeblowane, wysoki 
parter, wyremontowane + piwnica + drewniany 
garaż. 215 000 zł Tel. 0 608 77 11 50

Mieszkanie willowe 230 tyś. - Pilnie 
sprzedam mieszkanie willowe w Jeleniej Górze, 
pow. 160 m2, do remontu. Cena 230 tyś. Tel. 
0 512 033 495

Pensjonat - Sprzedam pensjonat po remon-
cie na 40 miejsc z pełnym obłożeniem. Pokoje 
z łazienkami , węzeł kuchenny, jadalnia, pokoje 
dodatkowe. Tanio : 120000 zł – Tel. 0 790 432 
315 - Karpacz 

Pensjonat Karpacz Tanio - Sprzedam bardzo 
ładny pensjonat w Karpaczu - dobre położenie. 
Obiekt na 40 osób ( 20 pokoi z łazienkami , 
studio z kuchnią ). Zaplecze kuchenne i jadalnia 
, magazyn , biuro . Całość z pełnym i gustownym 
wyposażeniem . Strych z możliwością adaptacji 
na dodatkowe pokoje - obecnie zaplecze 
magazynowe. Centralne koksowo - węglowe 
oraz elektryczne (możliwość ogrzewania 
gazem). Nowa elewacja i okna. Parking i wjazd 
dla autokarów. Działka zagospodarowana. 
Całość ogrodzona - 1.200.000 zł – Tel. 0 
790 432 315

Pensjonat po remoncie - Sprzedam bardzo 
ładny pensjonat po remoncie na 40 osób . 
Dobrze położony z pełnym obłożeniem Tel. 0 
790 432 315

Piękne stylowe mieszkanie - Piękne durze, 
stylowe mieszkanie po kapitalnym remoncie, 
nowe: tynki, okna, instalacje, drzwi drewnia-
ne 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

Pół domu w Jeleniej - Sprzedam pół 
domu w Jeleniej Górze - Centrum: 96 m2. ( 5 
pokoi , kuchnia , łazienka z WC ). Ogrzewanie 
gazowe ( 2-funkcyjne ), kominek .Strych, taras 
, oszklona weranda. Garaż na dwa auta i domek 
gospodarczy murowany -  Ładny ogród. cena : 
310.000 zł . Dorota 0 502 769 096

Sosnówka Górna działki - Piękne, widokowe 
działki budowlane w cenie 50 zl.m2 Bez 
pośredników - Tel. 0 885 167 448 - Bez 
pośredników

2 pokoje - sprzedam 2 pokoje w centrum 
jeleniej góry, piękne mieszkanie po remoncie, 
plastikowe okna, nowe grzejniki – Tel. 0 500 
074 050
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Mieszkanie 3 pokojowe w okolicach ulicy 
Morcinka, mieszkanie po kapitalnym remoncie, 
56 m2. 500 074 050

Sprzedam kawalerkę - Sprzedam kawa-
lerkę 27 m2, 3 piętro, Zabobrze I.  – Tel. 0 
608 77 11 50

Kawalerkę 95000 w Sobieszowie, 26m2, 
w ładnym wyremontowanym bloku  - Tel. 0 
500 074 050

Sprzedam lokal - Sprzedam lokal o pow. 
255 m2, położony na działce o pow. 503 m2 w 
centrum Jeleniej Góry – Tel. 0 608 771 150

Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe - miesz-
kanie 3 pokojowe w centrum jeleniej góry, 
mieszkanie z duszą, piękne secesyjne piece, 
100 m2. powierzchni 270000 zł. – Tel. 0 
500 074 050

Sprzedam mieszkanie w Cieplicach - 
Sprzedam 2-pokojowe na Orlim oraz 3-
pokojowe w okolicach ul. Morcinka  – Tel.  0 
607 991 971

Szklarska Poręba 345 tys. zł - Sprzedam 
dom poniemiecki o pow. całkowita 200m2, 
posadowiony na działce budowlanej o pow. 
1600m2. Nowy dach, budynek zbudowany na 
podmurówce kamiennej. Ciekawa lokalizacja, 
miejsce idealne na agroturystykę. Tel. 501 
181 875

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

Willowe w Cieplicach - Sprzedam willowe 
mieszkanie w jeleniej górze - po remoncie. 
80m2 : 4 pokoje, kuchnia, łazienka z WC. 
Po remoncie , nowe okna. Strych. Centralne 
gazowe . Ogród  - Tel. 0 502 769 096

Willowe w Jeleniej - Sprzedam mieszkanie 
willowe w Jeleniej Górze. Ładne, stylowe. 
120m2. : 5 pokoi , kuchnia, łazienka i oddzielnie 
WC. Ogrzewanie gazowe, kominek. Strych , 
weranda oszklona , pralnia , piwnice. Kuchnia 
całkowicie wyposażona ( nowe meble w zabu-
dowie oraz AGD ). Ładny i zadbany ogród. Garaż 
wolnostojący - Tel. 0 502 769 096

Ładne 3 pok. 160000zł - Mieszkanie w 
świetnej dzielnicy Jeleniej Góry, po remoncie, 
wszystkie okna wymienione, instalacje wymie-
nione, ściany w gładziach, łazienka i wc osobno 
wyremontowane, na podłogach panele i kafle, 
ogródek i 2 piwnice. Mieszkanie trzypokojowe 
rozkładowe. - 0 507 758 456 

Ładne działki w Cieplicach - Sprzedam dział-
ki w Cieplicach ok. 1000 m2. Dobra lokalizacja, 
widok na góry – Tel. 0 691 210 677 

Ładny dom - Sprzedam ładny dom - 4 poko-
je ( w tym jeden z łazienką i kuchnią ), salon z 
kominkiem, kuchnia, 2 łazienki, Ładny strych z 
możliwością adaptacji. Duża działka z basenem 
i stawem. Centralne koksowo - węglowe oraz 
elektryczne – Tel. 0 790 432 315

3 pokoje J.G - 160000zł- mieszkanie w 
świetnej dzielnicy Jeleniej Góry, po remoncie, 
wszystkie okna wymienione, instalacje wymie-
nione, ściany w gładziach, łazienka i wc osobno 
wyremontowane, na podłogach panele i kafle, 
ogródek i 2 piwnice. Mieszkanie trzypokojowe 
rozkładowe - Tel. 0 507 758 456

2 - pokojowe komfortowe w dobrej dzielni-
cy, 40m2 - właściciel - Tel. 0 601 628 155

2 - pokojowe zadbane, przytulne i bezpiecz-
ne mieszkanie na wysokim parterze przy ul. 
Mickiewicza – Tel. 0 601 628 155 

2 - pokojowe w centrum - Mam do sprze-
dania mieszkanie o pow. 46m2 po kapitalnym 
remoncie 2 lata temu.1 piętro, ciepłe, ciche. 
2 pokoje duża kuchnia, łazienka. Bezczyn-
szowe. cena 166 tys. Tel. 0 668 321 – bez 
pośredników

2 - pokojowe w spokojnej okolicy - Mieszka-
nie bezczynszowe o pow. 41,7 m2 położone na 
parterze w 2-piętrowym budynku 4 - rodzinnym. 
Lokal składa się z: 2 pokoi, przedpokoju, kuchni 
i łazienki z wc. Do mieszkania przynależy piwni-
ca, część strychu, komórka, ogródek z altanką. 
Cena: 140 000 – Tel. 0 502 100 547

2 - pokojowe willowe - Komfortowe miesz-
kanie o pow. 50 m2 położone na parterze w 
kamienicy w Cieplicach. Do lokalu przynależy 

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

piwnica, część strychu, ogród 400 m2. 
Mieszkanie po kapitalnym remoncie, insta-
lacja kanalizacyjna, elektryczna (2-fazowa), 
nowe tynki, gładzie. Na podłogach: kafle i 
panele. Nowe okna PCV. Kuchnia i łazienka w 
glazurze. Łazienka z natryskiem razem z wc. 
Wszystkie media: ciepła woda i ogrzewanie 
lokalne gazowe. Przy budynku miejsce na 
garaż. Posesja ogrodzona. Cena: 244 000 
– Tel. 0 502 100 547

2 - pokojowe okolice Małej Poczty - przytul-
ne 2 pokojowe mieszkanie w trakcie remontu. 
Własne gazowe ogrzewanie, balkon, mały 
ogródek. Możliwość uzgodnień dot. wykończe-
nia wnętrza. Niski czynsz, fundusz remontowy. 
cena 137000 Polecam Remigiusz Rychlewski 
Tel. 0 792 736 644

3 - pokojowe mieszkanie o pow. 50,8 m2 
położone na I piętrze w 4-piętrowym bloku 
na Zabobrzu II. Lokal składa się z: 3 pokoi, 
kuchni, przedpokoju, łazienki i wc. Mieszkanie 
środkowe z balkonem. Kuchnia widna. Łazienka 
i wc osobno. W łazience wanna. Wszystkie 
media. Ocieplony budynek. Cena: 187 000 
Tel. 0 502 100 547

3-pokojowe mieszkanie, bardzo ładne 
- 3-pokojowe mieszkanie o pow. 64 m2 na 
Zabobrzu III. Lokal z balkonem środkowy. 
Składa się z 3 pokoi (obecnie jeden połączony 
z kuchnią w formie aneksu kuchennego), 
kuchni, przedpokoju, łazienki i wc. Cena: 
207 000 Kontakt: Agnieszka Kruk – Tel. 0 
502 100 547

4 - pokoje na Zabobrzu II - 60m po remoncie 
na podłogach deska barlinecka, wymienione 
okna drewniane, drzwi bukowe kuchnia 
w zabudowie otwarta na salon szafa typu 
comandor na przedpokoju 233000 – Tel. 0 
663 259 092 

95000ZŁ Kawalerka - Ładna kawalerka 
w świetnej lokalizacji, na parterze w bloku po 
termomodernizacji. 0507 758 456

Adaptacja strychu atrakcyjna okolica, cena, 
miejsce do parkowania samochodu, ogród 
kontakt Tel. 0 600 052 204

Atrakcyjne mieszkanie blisko centrum 
o powierzchni 51 m, położone na 1 piętrze 
w kamienicy. Mieszkanie oferuje 2 pokoje, 
dużą kuchnie, przedpokój oraz łazienkę z wc. 
Mieszkanie posiada ekonomiczne ogrzewanie 
gazowe, nowe okna PCV, na ścianach gładzie, 
na podłogach panele, łazienka w kaflach, nie 
wymaga nakładów finansowych, stan tech-
niczny bardzo dobry. W mieszkaniu na życzenie 
kupującego pozostaną 2 szafy KOMANDOR oraz 
meble kuchenne. Do mieszkania przynależy 
strych oraz piwnica. Cena 250 000. Pośred-
nikom dziękujemy- Tel. 0600 853 079

Biurowiec w centrum - pow. 250 m2 
położony na działce 650 m2 w centrum 
miasta. Na parterze: 3 pomieszczenia, korytarz, 
łazienka, schody na piętro. I piętro: 2 pojedyncze 
pokoje, 2 studia (1 pokój + drugi mały). Strych 
ocieplony, istnieje możliwość stworzenia np. sali 
konferencyjnej. Wszystkie media. Ogrzewanie 
lokalne gazowe: piec 2-funkcyjny. Okna PCV. W 
łazienkach na podłogach kafle w pozostałych 
pomieszczeniach do wykończenia. Nowe 
instalacje wodna i gazowa (miedź). Budynek z 
ogrodzeniem metalowym. Dużym atutem jest 
spory parking na 30 samochodów. Możliwość 
dokupienia garażu na 2 auta. Cena: 726 000 
– Tel. 0 502 100 547

Czteropokojowe – Sobieskiego - tanio - Bez 
pośredników. Duże, 4-pokojowe, całe 1-pietro, 
solidnej 3-rodzinnej kamienicy. Dodatkowo 
garaż, ogródek, 3 - piwnice, bezczynszowe. 
Niska cena - tylko 273 tys. zł. za 114 m2. – Tel. 
0 507 932 248 - Bez pośredników

Dom Cieplice - 200m ogród, garaż, spokoj-
na okolica – Tel. 0 600 052 204

Działki budowlane – okolice w rejonie 
Jeleniej Góry. Tel. 0 507 932 248 - bez 
pośredników

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

Działka w Janowicach Wlk. - działka 
budowlana o pow.960 m2, cena 39 tys. zł. 
Nieruchomości – 508 240 825
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Garaż - Garaż na ul. Sudeckiej. Odmalowany, 

kanał, prąd, wentylacja. Atrakcyjna cena. Tel. 0 
517 804 046

Garaż w Cieplicach - na os. Barlickiego przy 
wałach. Odmalowany, kanał, prąd, 5 zamków, 
okno z kratą, wentylacja. Atrakcyjna cena - Tel. 
0 509 907 119

Karpacz nieruchomość pensjonatowa 
- bez pośredników Tel. 0 507 932 248 lub 
075 7619762

Karpacz pensjonat 2200000 - prospe-
rujący pensjonat w Karpaczu po remoncie 
na ładnej działce w dobrym miejscu - Tel. 0 
790 432 315 

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

Kowary dom+ warsztat - Duży dom,7 pokoi, 
kuchnia, łazienka, duży strych. W cenie dodat-
kowo warsztat murowany,3 - garaże. Całość 
posadowiona na działce o pow.1800 m2.Bardzo 
niska cena, tylko - 265 tys.zł. Tel. 0 507 932 
248 - Joachim. Bez pośredników

Lokal do sprzedaży bądź wydzierżawienia 
- Lokal użytkowy o pow. 360 m2 na parterze 
na Zabobrzu III. Przeznaczenie: handel, usługi, 
biura. Ściany w gładziach, na podłogach 
wykładziny oraz kafle. Nowe okna wystawowe. 
Wszystkie media. Istnieje również możliwość 
wydzierżawienia lokalu. Cena: 1 545 000 zł 
lub 5 600 zł miesięcznie (dzierżawa) Tel. 0 
502 100 547

Mieszkanie dwupokojowe - sprzedam 
mieszkanie dwupokojowe w cieplicach, 48 
m2 osiedle orle, mieszkanie wymaga lekkiego 
remontu, 144000 zł. Tel. 0 500 074 050

Mieszkanie w Jeleniej Górze – Tel. 0 600 
052 204

Mieszkanie w stanie deweloperskim 
- dwupoziomowe – 3 pokojowe mieszkanie 
o pow. 98 m2 wraz z antresolą położone w 
bloku w Cieplicach. Lokal składa się z: pokoju 
dziennego wraz z aneksem kuchennym (33,63 
m2), pokoi (17,55 i 13,53 m2), antresoli 
(26,44 m2), przedpokoju (7,29 m2), łazienki 
(4,35 m2) i wc (1,97 m2). Mieszkanie jest 
obecnie w stanie deweloperskim. Media 
wszystkie. Ogrzewanie i ciepła woda: lokalna 
- kotłownia w piwnicy. Cena: 326 000 Tel.0 
502 100 547

Miłków - wyremontowane 2pok. - Ładne, 
po remoncie, dwupokojowe w kamienicy 
przedwojennej. Cena 160 tys. do negocjacji. 
Centrum Miłkowa - Pośrednikom dziękuję – Tel. 
0 508 209 649

Pensjonat Karpacz Tanio - Sprzedam 
pensjonat W Karpaczu. Po remoncie ( nowe 
elewacje , stolarka okienna i drzwiowa , itp 
). Węzeł kuchenny , jadalnia , pomieszczenia 
gospodarcze , biura , pokoje z łazienkami na 
40 osób, pomieszczenia dodatkowe. Całość 
z pełnym wyposażeniem. teren zagospodaro-
wany z wjazdem i parkingiem dla autokarów. 
Całość do sprzedania za jedyne 1.200.000 zł 
– Tel. 0 790 432 315

Pensjonat Szklarska Poręba - pensjonat 
bardzo blisko wyciągu, kawałek ogródka, 
pensjonat na około 40 osób, duża sala bankie-
towa, pokoje z łazienkami 1770000 zł – Tel. 
0 500 074 050 

Rozpoczęta budowa restauracji - Rozpoczę-
ta budowa obiektu mieszkalno - usługowego. 
Obecnie wylane fundamenty, wykonany poziom 
- 1: 4 pomieszczenia połączone przejściami, 
w pierwotnych zamierzeniach właściciela 
przeznaczone na pomieszczenia gospodarcze. 
Na parterze przewidziano restaurację a nad nią 
pokoje dla gości. Obiekt znajduje się na działce 
o pow. 140 m2, przy której znajdują się media. 
Istnieję możliwość dokupienia sąsiedniego 
gruntu z przeznaczeniem na parking. Cena: 
124 000 – Tel. 0 502 100 547 

89. Siedlęcin - Duży - 500 m2 pow. 
użytkowej dom 12 - pokoi, duża kuchnia, 
3 - łazienki, szklarnia. Działka - 5800 m2. 
Bardzo niska cena tylko - 330 tys. zł. – Tel. 0 
507 932 248

Sprzedam 2 - pokojowe – 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, 2 piwnice 47m2 
pierwsze piętro, bezczynszowe 145 tys. Tel. 0 
608 736 426 Jelenia Góra – centrum

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Sprzedam 3 pokojowe - Sprzedam miesz-
kanie 3 pokojowe w Jeleniej Górze, bardzo 
ładne, po kapitalnym remoncie, 52m2 – Tel. 
0 515 285 786

Sprzedam pionowego bliźniaka w Stani-
szowie, 160 m2. działka 5 arów, do remontu 
400000 zł do negocjacji – Tel. 0 500 074 
050

Nowy dom parterowy na przedmieściach 
Jeleniej Góry. Powierzchnia 140/1900 m2. 
Ogrodzony drewnianym płotem na podmu-
rówce. Przestronny o ciekawej konstrukcji 
architektonicznej. 4 pokoje. Przy budynku 
znajduje się garaż wolnostojący na 1 samochód 
z pomieszczeniem gospodarczym. Z uwagi na 
wielkość działki i rozmieszczenie pomieszczeń 
nieruchomość polecana dla osób ceniących 
przestrzeń – Tel. 0 502 100 547

sprzedam dom jednorodzinny - Sprzedam 
dom jednorodzinny w okolicach Jeleniej Góry 
o powierzchni 350 m2 wybudowany w 2002r., 
częściowo podpiwniczony, powierzchnia działki 
19 arów, 7 pokoi, 2 łazienki, 2 kuchnie z wypo-
sażeniem, garderoba. Cena 900.000 - PLN. Tel. 
0 509 663 206, 075 78 98 509 

Sprzedam piękny dom w Cieplicach, w 
spokojnej dzielnicy, 6 pokoi, 3 łazienki, garaż 
na dwa samochody, piękny widok na panoramę 
Karkonoszy – Tel. 0 515 285 786 

Sprzedam działkę budowlana - sprzedam 
1700m2 w Dziwiszowie koło Jeleniej Góry, 
Osiedle "Leśne Zacisze" -  Kontakt: mail@
k-media.pl lub - Tel. 0 698 729 543 

Szklarska Poręba po kapitalcze 150000 
- Piękne mieszkanie po kapitalnym remoncie 
w Szklarskiej Porębie za atrakcyjną cenę - Tel. 
0 781 847 930

Ładne 2 pokojowe - koło Stadionu Miej-
skiego. Okna nowe od strony podwórza. Ciche 
i jasne. Mieszkanie przytulne, ładne, po grun-
townym remoncie. Kuchnia z oknem otwarta na 
pokój dzienny. Niskie koszty utrzymania, dobra 
cena 170000 – Tel. 0 792 736 644

2 pokojowe w Cieplicach - na parterze w 
Cieplicach. Atrakcyjna lokalizacja, blisko park i 
rynek. Mieszkanie 45,5m, własnościowy strych 
11m, pomieszczenie gospodarcze, piwnica, ko-
mórka + kawałek zielonego pod oknami około 
50m2. Mieszkanie po kapitalnym remoncie, 
wymienione okna, ogrzewanie gazowe, kuchnia 
w zabudowie, na przedpokoju szafa \"koman-
dor\", podwieszane sufity. Niski czynsz 92 zł. 
- 155 tys. Tel. 0 512 473 626

160000zł 3 pokoje J.G - Mieszkanie w 
świetnej dzielnicy Jeleniej Góry, po remoncie, 
wszystkie okna wymienione, instalacje wymie-
nione, ściany w gładziach, łazienka i wc osobno 
wyremontowane, na podłogach panele i kafle, 
ogródek i 2 piwnice. Mieszkanie trzypokojowe 
rozkładowe. - 0 507 758 456 – Sprzedam

3 pokojowe mieszkanie 3 pokojowe w 
okolicy ulicy Morcinka, mieszkanie w super 
stanie za atrakcyjną cenę 160000 pln. Tel. 
0 500 074 050

3 pokojowe w J.G - Sprzedam piękne 
mieszkanie 3 pokojowe w centrum Jeleniej 
Góry, w bardzo dobrym stanie, 101m2 – Tel. 
0 515 285 786 

3-pokojowe Zabobrze II 186 000 zł. –Tel. 
0  691210677

3pok, Zabobrze II, 63m - 3pok,63m, na 
Zabobrzu, nowe okna, po remoncie, w cenę 
wliczone meble kuchenne, szafa komandor, 
duży balkon, kafle, panele, parkiet – Tel. 0 
500 751 700

4 pokojowe w Szklarskiej Porębie 130tys 
- Mieszkanie bezczynszowe o pow. 80m2 Szkl. 
Por. Górna. Tel. 0 694 172 156 

54m2 na Zabobrzu III na ul. Kiepury, 2 
pokojowe na 1 piętrze środkowe, z balkonem, 
niski czynsz. Tel. 0 693 056 760

Bardzo ładne na Kiepury - Bardzo ładne 
mieszkanie na Kiepury, mieszkanie trzy 
pokojowe, przerobione na dwa pokoje i 
kuchnie otwarta na jadalnie, można powrócić 
do wcześniejszego stanu. 64m2, mieszkanie 
po remoncie. cena 215000zł – Tel. 0 507 
758 456

Dom do remontu - w Wojcieszycach cena 
165tys. Tel. 0 511 277 326 

Dom 13 m2 - Nowy dom w zabudowie 
szeregowej o pow. 122 m2 + Garaż: 15,86m. 
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Parter: salon, przedsionek, wc, kuchnia oraz 
schody wewn. Poddasze: przedpokój, łazienka 
oraz 3 sypialnie. Pow. działki 160 m2. Dom 
oddany do użytku w 2000 roku. –Tel.  0 
792 167 494

Dom Cieplice 950000 - sprzedam piękny 
dom w spokojnej dzielnicy Cieplic, 6 pokoi, 
3 łazienki, 2 garaże, 600 metrów działki. 
950000 pln. - Tel. 0 500 074 050

Dom w Lubaniu - 5-pokojowy dom na 
działce ok. 1000 m2, garaż, na osiedlu domków 
jednorodzinnych w Lubaniu -sprzedam. Kontakt 
tel. 508290939

Dom - Cieplice - sprzedam dom 200m cie-
plice spokojna okolica – Tel. 0 600 052 204

Dom w Wojcieszycach 410000 - dom na 
działce 4500 m bardzo ładnie położony przy le-
sie ze stawem z widokiem na góry. Dom 180m 
pow. użytkowej 3 kondygnacje budowany z 
cegły wymienione wszystkie okna. Woda ze 
studni głębinowej – Tel. 0 663 25 90 92 

Dwupoziomowe Cieplice - Bez pośredników 
sprzedam mieszkanie dwupoziomowe 69 m2 
(3-pokojowe) w Cieplicach koło Jeleniej Góry. 
Dwie okafelkowane łazienki (wanna z jacccuzi, 
prysznic), zabudowana kuchnia, taras na 
pierwszym poziomie, balkon na poziomie 
drugim. Okolica bardzo spokojna, łatwy dojazd 
do Jeleniej Góry, bliskość Pragi i Drezna. Cena: 
350 tys. zł Tel. 0 693 330 106

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

Działka budowlana 39 tys. zł - działka 
budowlana w Janowicach Wielkich przy ul. Za-
mkowej. pow. 960m2 – Tel. 0 508240825

Działka budowlana w Dziwiszowie 
- sprzedam działkę budowlaną 1500 m 
- Tel.512428692

Działka w Wojcieszycach - sprzedam 
działkę w Wojcieszycach 3000m2 73000 zł 
– Tel. 0 691 210 677

Działki w Trzcińsku - cena 3,20gr.m/2 - bez 
pośredników - Tel. 0 511 277 326

Mieszkanie 2 pokojowe na Zabobrzu 
I, Jelenia Góra - 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 w Jeleniej Górze, 
Zabobrze III - Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
w Jeleniej Górze, Zabobrze III. I piętro, pow. 
51 m2, rozkładowe. Cena 165 000 zł. Tel. 0 
504 891 144

Mieszkanie 3 pokojowe - Lokalizacja :
Zabobrze III Powierzchnia : 64 m2 Cena : 
200000zł. do negocjacji – Tel. 075 61 37 
111 – 0 602 727 242 

Mieszkanie bezczynszowe w Janowicach 
Wlk. - Mieszkanie znajduje się na parterze w 
kamienicy 10 rodzinnej. Powierzchnia wynosi 
73m2. Są to trzy pokoje, kuchnia, łazienka 
i przedpokój. Wysokość stropów wynosi 
3,50m. Atutem mieszkania jest duża kuchnia 
i obszerna łazienka. W kamienicy podłączone 
jest centralne ogrzewanie, mieszkanie jest bez-
czynszowe. Do mieszkania przynależy ogródek 
wraz z murowaną altaną -  jest to dzierżawa od 
gminy - Tel.0 693 056 760

Mieszkanie centrum Szklarskiej - Cztero-
pokojowe mieszkanie w centrum Szklarskiej 
Poręby o pow. 80 m2. Mieszkanie w bardzo 
dobrym stanie, ładnie utrzymane. W skład 
mieszkania wchodzą: cztery pokoje, łazienka, 
osobno wc, kuchnia, a także pomieszczenie 
gospodarcze oraz duży balkon o pow. 30 m2. 
Mieszkanie jest na wysokim parterze. Ogrze-
wanie gazowe własne. Czynsz: 250 zł. Cena: 
258 000 zł – Tel. 0 792 167 494 

Mieszkanie na poddaszu - Ładne mieszka-
nie w Cieplicach o pow. 107m2, duży salon 
z kominkiem połączony z kuchnią i jadalnią, 
balkon, 2 sypialnie, garderoba, przestronna 
łazienka. Blisko park, przystanek komunikacji 
miejskiej, sklepy. Cena 290.000zł – Tel. 0 
501 181 875

Mieszkanie okolice akademii - Mieszkanie 
na wysokim parterze o pow. ok 80 m2, w skład 
mieszkania wchodzą trzy pokoje, duża kuchnia 
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i łazienka z wc. Mieszkanie po kapitalnym 
remoncie, w pokojach na podłodze panele w 
kuchni, łazience i przdpokoju kafle. Ogrzewanie 
własne miałowe. Czynsz 50 zł. – Tel. 0 792 
167 494

Mieszkanie w centrum - Tanie mieszkanie 
na pierwszym piętrze w centrum Jeleniej Góry 
o pow. 75 m2, w skład mieszkanie wchodzą: 
3 pokoje, salon z aneksem kuchennym, 
łazienka z wc, przedpokój, pomieszczenie 
gospodarcze oraz balkon. Czynsz 90 zł. – Tel. 
0 792 167 494 

Mieszkanie w Lubomierzu - 63 m2, 3 
pokoje, ładny rozkład, wysoki parter, budynek z 
lat 90. Cena 63.000 Tel.  0 501 104 534

Mieszkanie w Miłkowie - 56m2 po remon-
cie z ogrodem i garażem. cena 165tys. Tel. 0 
511 277 326 

Mieszkanie w Szklarskiej - 80m2.w cen-
trum. Bloki. Cena 255tys. Tel. 0 511 277 
326

Mieszkanie willowe - Willowe mieszkanie 
w Szklarskiej Porębie o pow. 140 m2. Na 
mieszkanie składa się salon, 5 pokoi, kuchnia, 
łazienka z wc, przedpokój oraz pomieszczenie 
gospodarcze. Stan mieszkania dobry, nie-
które pokoje po kapitalnym remoncie. Nowa 
instalacja z miedzi. Ogromnym atutem tej 
nieruchomości jest lokalizacja w spokojnej 
okolicy Szklarskiej Poręby, a z okien mieszkania 
jest piękny widok na całe pasmo Karkonoszy 
oraz Góry Izerskie – Tel. 0 792 167 494 

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

Pensjonat Karpacz 2.200.000 - Pensjonat 
w Karpaczy Bardzo dobrze położony po kapi-
talnym remoncie w 2004 roku. Powierzchnia 
obiektu : 600 m2 ( 18 pokoi - większość z 
łazienkami i z każdego wyjście na taras lub 
balkon), duża sala kominkowa, kuchnia, itp. 
ładnie wyposażony, łącznie na 40 osób. Działka 
około 1100 m2 - Tel. 0 790 432 315

Piękne m na Zabobrzu III - Bardzo ładne 
mieszkanie na Kiepury, trzy pokoje pomysło-
wo i elegancko przerobione na dwa pokoje 
i kuchnie otwartą na jadalnie, mieszkanie 
po kapitalnym remoncie, bardzo gustownie 
zrobione, w mieszkaniu zostają bardzo ładne 
meble kuchenne razem ze sprzętem agd. Ciepła 
woda i ogrzewanie z sieci. Na podłogach panele, 
i płytki - bardzo ładne dobrze komponują się z 
meblami. 215000zł - 0 507 758 456

Piękne mieszkanie 6 pok - Piękne duże, 
stylowe mieszkanie po kapitalnym remoncie, 
nowe: tynki, okna, instalacje, drzwi drewnia-
ne 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 

Piękne mieszkanie w centrum - Piękne 3 
- pokojowe mieszkanie w kamienicy, wypo-
sażone w secesyjne piece. Mieszkanie to w 
przeszłości należało do właściciela kamienicy, 
o czym świadczą wspomniane piece oraz 
liczne sztukaterie. Mieszkanie po kapitalnym 
remoncie. Bardzo atrakcyjna cena – Tel. 0 
507 758 456

Piękny dom w Cieplicach - Przestronny 
dom 330m2, działka 890m2 6 pok. + salon 
50m2. Kuchnia z jadalnią 35m2 otwarta na 
salon. 3 łazienki, ogrzewanie gazowe, materiały 
wysokiej jakosci, budynek dobrze docieplony, 
kominek, niskie koszty utrzymania. Bardzo 
dobra dzielnica Cieplic – Tel. 0 507 758 456

Pół domu w Sobieszowie. - 180m2. cena 
275 tys. – Tel. 0 511 277 326

Dom w Wojcieszycach na działce 45arów.
cena 450tys.do negocjacji Tel. 0 511 277 
326 

Mieszkanie w Cieplicach 130m2 + ogród 
i domek gospodarczy - Cena 270000 do 
negocjacji - 07 56 137 111  - Tel. 0 660 
397 789 

Mieszkanie w Zachełmiu - 105m, 4 po-
koje - ogródek, do częściowego remontu w 
Zachełmiu 160tys zł, w domu dwurodzinnym 
-  698 416 337
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Lub zamienię - sprzedam nowy dom 
wolnostojący 100m2 7km od Lubania Śl 
lub zamienię na mieszkanie z garażem Tel.0 
503 484 806 

Tanio dwie działki budowlane - Sprzedam 
dwie działki budowlane, jedna w Kostrzycy 
1150m2 cena 50tys, druga w Jeżowie Sude-
ckim 850m2 za 48tys - Tel. 0 693 056 760

Zabobrze III - Ładne mieszkanie trzypoko-
jowe o pow. użytkowej 63 m2. Dwa średniej 
wielkości pokoje, kuchnia, łazienka z wanną, 
wc, duży przestronny pokój z balkonem za-
budowanym. Kuchnia umeblowana meble w 
zabudowie w cenie mieszkania. Na podłodze 
nowe płytki w ciepłym beżowym kolorze. Na 
podłogach panele. Okna nowe PCV. Przedpokój 
z szafą typu komandor. Mieszkanie bardzo 
zadbane – Tel. 0 691 210 677

NIERUCHOMŚCI
WYNAJEM

Szukam mieszkania w Cieplicach – Tel. 0 
502 108 290

Poszukuję współlokatorki do pokoju studen-
ckiego w Cieplicach – Tel. 0 669 849 284

Pokoje z Internetem dla studentów, 
turystów, 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 centrum 
Cieplic (Jelenia Góra)Tel. 0 503 160 474

Spokojna para szuka pokoju lub mieszkania 
w Piechowicach – okolice – Tel. 0 603 
948 779

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

Kowary - wynajmę - Szukam kawalerki do 
wynajęcia w Kowarach lub okolicy za rozsądną 
cenę – Tel. 0 600 834 910

250 zł+ rachunki - Poszukiwana współ-
lokatorka do mieszkania 2 pokojowego przy 
ul. Złotniczej Oferta obejmuje mieszkanie z 
jeszcze jedną osobą w pokoju. Bliższe infor-
macje : 606 690 448, najlepiej wieczorem 
-– Poszukująca

3 pokoje na Kiepury do wynajęcia - 3 pokoje 
(25m2z balkonem + 15m2 + 10m2 + łazienka 
+ wc + kuchnia)na Kiepury do wynajęcia. 
Umeblowanie.800 + czynsz + liczniki. –Tel. 
0 503 328 364

Lubań mieszkanie do wynajęcia - Do wyna-
jęcia w Lubaniu kawalerka umeblowana cena 
600zl.plus liczniki. Tel. 0 512 110 084

Mieszkanie 65m2 do wynajęcia - dla 
studentów lub młodych pracujących, 2 pokoje 
2 - osobowe, duża kuchnia, umeblowane, 
świeżo pomalowane. Centrum Jeleniej Góry. 
cena promocyjna – 800 zł + liczniki - Tel. 0 
502 538 113

Poszukuję mieszkania lub pokoju - Dwoje 
młodych , pracujących poszukuje mieszkania 
lub pokoju do wynajęcia w celach mieszkanio-
wych (min. 6mc-y) w Karpaczu, Ścięgnach, 
Miłkowie lub Kowarach. (do kwoty 600zł) 
Madzia i Rafał Tel. 0 509 263 733

Poszukuję kawalerki w Cieplicach - młoda 
para poszukuje nie drogiej kawalerki do wyna-
jęcia w Cieplicach lub Jeleniej Górze. kontakt 
pod numerem Tel. 0 603 970 319

Szukam współlokatora - Pilnie poszukuję 
osoby do pokoju na stancji. Blisko centrum (nie-
daleko Akademii Ekonomicznej), tanio (280 zł). 
Miła atmosfera - Tel. 0 506 330 706

2 pok. luksusowe do wynajęcia - Do 
wynajęcia w pełni wyposażone mieszkanie 2 
pokojowe, telewizor plazmowy, nowy wysokiej 
klasy sprzęt AGD, skórzana sofa w salonie, 
alarm, 2 pok.38m2, parter, bliskie centrum 
Jeleniej Góry dostępne od listopada br. Tel. 
500 454 940

4 dziewczyny poszukują mieszkania, 
okolice AE - mile widziana niska cena – Tel. 
0 693 257 742

Garaż poszukuje w Jg - Poszukuję garażu lub 
małego magazynu w Jg - 665 456 475 
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Lokal 120m2 na każdą działalność - do 
wynajęcia lokal 120 m2 blisko centrum 2500 
zł – Tel. 0 604 358 155

Mieszkanie do wynajęcia - Do wynajęcia 
mieszkanie 30m (pokój, kuchnia umeblowana, 
łazienka i przedpokój  w Cieplicach przy osiedlu 
XX-lecia w domu trzyrodzinnym - cena 480 + 
prąd i woda - ogrzewanie kominkowe – Tel. 0 
885 248 235

Szukam pokoju lub 1 miejsca w pokoju 
w okolicy akademii ekonomicznej – Tel. 0 
691 135 800

Mieszkanie 80 m2 ul. Drzymały parter Tel. 
0 501 543 117 lub 075 75 22 504

Wynajmę dom – tanio  w Kromnowie 
gm. Stara Kamienica, bardzo tanio, więcej 
informacji Tel. 0 603 053 804 lub Tel. 075 
718 28 21

2 pok. luksusowe do wynajęcia - Do 
wynajęcia w pełni wyposażone mieszkanie 2 
pokojowe, telewizor plazmowy, nowy wysokiej 
klasy sprzęt AGD, skórzana sofa w salonie, 
alarm - 2 pok.38m2, parter, bliskie centrum 
Jeleniej Góry dostępne od listopada br. Tel. 0 
500 454 940

Mieszkanie do wynajęcia - Wynajmę 
mieszkanie 2 pokojowe 65 m2 dla 3-4 osób 
studentów lub rodziny, nowe umeblowane, 
pełne wyposażenie koło kolegium karkono-
skiego 100 m I piętro, mogą być pary - Tel. 0 
888 764 147

Pokój - tanio - Miłej studentce przytulny 
pokoik tanio wynajmę – Tel. 0 697 978 878

136. Pokoje do wynajęcia - Pokoje do 
wynajęcia w cieplicach wzgórze strzeleckie 
Tel. 0 694 258 713

Pokoje Kolegium Karkonoskie - Pokoje 
2 i 3 osobowe w domku jednorodzinnym na 
parterze i piętrze + część niezależna (pokój 
2 osobowy i pokój 3 osobowy) Również dla 
studentów zaocznych 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. 
500 454 940

Poszukuję kawalerki do wynajęcia w 
Jeleniej Górze – Tel. 0 664 499 226 

Młoda pracująca para poszukuje kawalerki 
lub małego mieszkania 2 pokojowego w rozsąd-
nej cenie. Tel.0 695 430 134

Szukam garażu do wynajęcia okolice 
Wojska Polskiego - Tel. 0 781 677 520

Szukam mieszkania 2 pokojowego lub ka-
walerki w miarę nie drogo dla pary z dzieckiem 
- Tel. 0 787 540 392

Do wynajęcia dwupokojowe - niedaleko 
centrum. Blisko KK i PUP. Najchętniej na dłuższy 
okres czasu. Najlepiej rodzinie. Mieszkanko 
urządzone, nowe. Balkon i miejsce parkingowe. 
Cena 1200zł + liczniki (prąd, woda, ogrzewa-
nie). Polecam. Tel. 0 662 009 200 

Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy 30 
mkw. przy ul. W. Polskiego 48. Duża witryna, 
alarm, roleta, WC, zaplecze, telefon, Internet. 
1100 netto/ miesiąc - Tel. 0693 100000 
- Andy 0693 100000 - Wynajem

162. Dwa pokoje dla studentek w JG - Do 
wynajęcia dwa pokoje dla studentek w centrum 
Jeleniej Góry. Bliższe Tel. 0 665 079 795. Nie 
odpowiadam na sms

Kawalerkę do wynajęcia - Dwie studentki 
szukają kawalerki do wynajęcia od listopada, 
najchętniej na Zabobrzu lub blisko centrum 
- Tel. 0 695 525 511

Lokal na fryzjerstwo - 120 m2 na fryzjer-
stwo - solarium - kosmetykę przy głównej ulicy 
Jeżowa - Tel. 0 693 100 000 

Lokal użytkowy Szklarska Poręba - Do 
wynajęcia lokal użytkowy w Szklarskiej Porębie. 
Lokal położony przy głównej ulicy miasta – Tel. 
0 661 887 456 

Oddam w dzierżawę restaurację - Oddam 
w dzierżawę restaurację położoną w samym 
centrum Cieplic koło pawilonów sanatoryjnych. 
Restauracja posiada 50 miejsc konsumpcyj-
nych. Wysokość czynszu 3 200 PLN + media. 
Strona internetowa Zajazdu Pod Złotym Łukiem 
– Tel. 0 506 742 009

Poszukuję kawalerki - Poszukuję umeb-
lowanej kawalerki do wynajęcia od grudnia. 
matra7@wpl.pl 
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Chce wynająć pokój w JG, cena do 550zł z 

Internetem i nie na stancji. Jestem niepalący 
- Tel. 0 792 429 003

Poszukuje stancji - Poszukuje taniego 
pokoju do wynajęcia od listopada studentka III 
roku filologii polskiej Tel. 0 501 237 824

Poszukuje taniego mieszkania jedno lub 
dwu- pokojowego Jelenia Góra lub okolice 
(Cieplice, Sobieszów, Piechowice - od zaraz 
– Tel. 0 511 160 204 

Poszukujemy mieszkanie - Poszukujemy 
do wynajęcia mieszkanie o pow. do 60m2. 
Każda lokalizacja oprócz Zabobrza – Tel. 0 
508 439 665

Poszukujemy od listopada - Młoda, spo-
kojna - para studentów poszukuje mieszkania 
najlepiej kawalerki w rozsądnej cenie, ewentu-
alnie malutkiego 2 pokojowego mieszkanka 
lub też w ostateczności pokoju w mieszkaniu 
2 pokojowym zlokalizowanym w niedalekiej 
odległości od kolegium lub centrum JG. 
Wszelkie propozycje proszę przesyłać na 
adres: effffffelina18@wp.pl lub numer Tel. 0  
665 961 566

Poszukujemy współlokatorki - 2 studentki 
poszukują współlokatorki do samodzielnego 
mieszkania na Zabobrzu. Oferujemy osobny 
pokój i miłe towarzystwo:) Koszt wynosi 250 
zł za miesiąc + rachunki. Kontakt pod numerem 
Tel. 0 695 671 277 lub 0 695 525 511 

Wynajmę pokój dla 2 studentów w samo-
dzielnym mieszkaniu cena 250 zł od osoby 
blisko Kolegium ul. Działkowicza Tel. 075 752 
2273 lub 66 446 53 33

Wynajmę 3 pok. mieszkanie - duże w 
samym centrum Jeleniej Góry. Mieszkanie jest 
umeblowane. Jest podłączenie do Internetu. 
Zainteresowane osoby proszę o Tel. 0 606 
380 523

Wynajmę kawalerkę w Piechowicach 
-  ogrzewanie kominkowe , mieszkanie od-
nowione , meble kuchenne , niskie opłaty 
komunalne - Tel. 0 500 030 677 

Wynajmę mieszkanie - Jeleniej Górze 
lub w okolicy. Cena do 400 zł – Tel. 0 667 
130 571

2 pok. luksusowe do wynajęcia - Do 
wynajęcia w pełni wyposażone mieszkanie 2 
pokojowe, telewizor plazmowy, nowy wysokiej 
klasy sprzęt AGD, skórzana sofa w salonie, 
alarm ..... 2 pok.38m2, parter, bliskie centrum 
Jeleniej Góry dostępne od listopada br. Tel. 0 
500 45 49 40

Do wynajęcia mieszkanie - Lokalizacja 
- Cieplice – pow. 56m2 3-pokoje - Jeldom 075 
61 37 111  - Tel. 0 660 397 789 

Do wynajęcia kawalerka- blisko centrum 
- Do wynajęcia duża, ładna kawalerka blisko 
centrum. Kontakt 0609039985

Do wynajęcia mieszkanie - mieszkanie 2 
pokojowe na zabobrzu i piętro do wynajęcia od 
zaraz wszelkie informacje pod nr 607541310

Do wynajęcia w Cieplicach - Do wynajęcia 
umeblowane mieszkanie 3-pokoje, kuchnia, 
łazienka, WC, przedpokój w Cieplicach. Dla 
trzech studentek. Cena 250zł, już z opłatami 
– Tel. 0 790 432 320

Garaż - Pilnie poszukuje garażu do wyna-
jęcia w Szklarskiej Porębie Górnej w okolicach 
Marysina – Tel. 0 693 232 835

Kawalerka - 35M, blisko centrum Tel. 0 
609 039 985

Miejsce w pokoju - wynajmę miejsce 
w pokoju dwuosobowym dla studentki, (w 
pokoju mieszka już studentka 2 roku anglistyki 
z KK) 250zl miesięcznie + opłaty, komfortowe 
mieszkanie 3 pokojowe w willi na zabobrzu, 
osobne wejście, do dyspozycji: pralka, telewizja 
kablowa do wynajęcia od zaraz - Tel. 0 506 
092 349

Mieszkanie w Lubomierzu - Do wynajęcia 
(także na dłuższy okres czasu) mieszkanie w 
Lubomierzu 63 m2, 3 pokoje, ładny rozkład, 
wysoki parter, budynek z lat 90. Tel. 501 
104 534

Pilnie wynajmę - Młoda para pilnie wynajmie 
mieszkanie 2 lub 3 pokojowe najlepiej w 
okolicach Zabobrza w cenie do 700zl+licz. 
Obydwie osoby pracujące - posiadające własną 
firmę budowlana Tel.075 64 51 998 lub 0 
880 759 343
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Poszukuję mieszkanie, umeblowane na 
terenie Jeleniej Góry w celu wynajęcia – Tel. 
0 609 324 393

Poszukuje pokoju itp.- bez nałogów, spokoj-
ny - poszukuję pokoju z dostępem do łazienki, 
kuchni. Mężczyzna pracujący w średnim wieku 
bez nałogów ceniący sobie spokój, porządek. 
Mile widziana oferta w domku itp. Mogę zaopie-
kować się mieszkaniem, domem w zamian za 
pokój – Tel. 0 507 458 382

Poszukujemy do wynajęcia - Poszukujemy 
do wynajęcia mieszkania z balkonem w 
okolicach centrum Jeleniej Góry. Min. 60 m2 
i min 2 pokoje. Kontakt: Agnieszka Kruk WGN 
502 100 547

Poszukujemy mieszkania - 2 dziewczyny 
szukają kawalerki lub mieszkania dwu pokojo-
wego w okolicy Akademii Ekonomicznej. Mile 
widziana niska cena Tel. 0 693 257 742

Student szuka pokoju - Poszukuje pokoju 
do wynajęcia bardzo pilnie od listopada Tel. 
0 603 729 217

Szukam domu do wynajęcia - Szukam 
wygodnego domu do wynajęcia od grudnia 
z możliwością prowadzenia działalności 
gospodarczej,min.5 pokoi, 200-300 m2, 
umeblowany lub nie, umowa na co najmniej 12 
m-cy, lokalizacja dowolna (do 50 km od Jeleniej 
Góry) wallop@world.pl - Tel. 0 885 166 617 

Szukamy mieszkania - 3 pokoje w Jeleniej 
Górze – Tel. 0 693 028 547

Wynajmę Biuro + magazyn - 400m2 
łącznie z łazienką i kuchnią na ul. Warszawskiej 
Tel. 0 663 548 891

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIANA

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

Mieszkanie 60m na domek - Ładne, 
słoneczne mieszkanie 60m, 4p. Zabobrze 3 
zamienię na mały domek -  może być na obrze-
żach Jeleniej Góry - Tel. 0 604 939 309

4 pokoje w Jeleniej Górze na Wrocław 
- Zamienię duże, 4-pokojowe mieszkanie z 
balkonem (81m2 + piwnica) na Zabobrzu 
III w Jeleniej Górze na mniejsze we Wrocła-
wiu (może być do remontu), najchętniej w 
Śródmieściu. Bez pośredników – Tel. 0 503 
328 364 

Mieszkanie komunalne Jelenia Góra - So-
bieszów po remoncie powierzchnia użytkowa 
45 m2 (kuchnia, łazienka, 2 pokoje, osobne 
wejście, ganek, ogród, całość ogrodzona) 
zamienię na większe 3 - 4 pokoje o powierzchni 
70 - 100 m2, może być zadłużone lub do re-
montu. Wiadomość pod numerami telefonów: 
605 133 015 lub 693 653 627

Mieszkanie 50m na domek - własnościowe 
w Miłkowie 50m 2 pokoje kuchnia, przedpokój, 
łazienka, słoneczne po kapitalnym remoncie 
zamienię na większe, bądź mały domek w 
Miłkowie lub okolicy. Dodatkowo dwa ogrody, 
piwnica, komórka oraz miejsce pod garaż. 
Wysoki parter. Tel. 075 76 10 157

Mieszkanie na większe - Zamienię bezpiecz-
ne mieszkanie w dobrej i spokojnej dzielnicy Je-
leniej Góry na pół domu, domek. Pośrednikom 
dziękuję - Tel. 0 601 628 155 

Zamienię na większe - Mieszkanie czyn-
szowe 48m,po remoncie, okna PCV, ogrz. 
gaz. Strych, piwnica, ogród - zamienię na 
trzypokojowe może być zadłużone lub do 
remontu. Kontakt po godz.19 Tel. 075 64 184 
20 - Jelenia Góra

Mieszkanie własnościowe 35m Zabobrze II 
- 2 pokoje, łazienka, kuchnia ( jasna z oknem 
), balkon, drewniana stolarka okienna, nowe 
drzwi wejściowe, panele, kafelki, gładzie na 
ścianach, wysoki parter, słoneczne, ciepłe, 
niski czynsz -160zł w nim opłata za centralne 
ogrzewanie z sieci - czekam na oferty może być 
mieszkanie nie własnościowe i do remontu - Tel. 
075 64 183 11 lub 0 510 432 310

Mieszkanie 60m na domek - Ładne, 
słoneczne 3-pokojowe mieszkanie 60m na 
Zabobrzu 3 zamienię na mały domek, może 
być na obrzeżach Jeleniej Góry do remontu 
- Tel.0 664 939 309

Mieszkanie w Łodzi na Jelenią Górę - Zamie-
nię Łódź, bloki 63 m, wszystkie wygody, świetne 
położenie - na Jelenią Górę ok. 40 m, wygody, 
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cegła, najchętniej centrum (Plac Ratuszowy 
- okolice). Szczegóły, zdjęcia bav@gazeta.pl 

Na większe - zamienię własnościową 
kawalerkę 24m, na drugim piętrze, ul. 1 Maja, 
na większe za dopłatą lub do remontu - Tel. 0 
695 093 701

Zamiana dwóch mieszkań na jedno - 
zamienię dwa mieszkania kwaterunkowe w 
Cieplicach na jedno 3-4 pokojowe lub domek do 
remontu w Cieplicach albo w bliskiej odległości 
od Cieplic – Tel. 0 601 365 503

Zamienię 3-pok komunalne - Zamienię 
mieszkanie kwaterunkowe w spokojnej dziel-
nicy Cieplic z widokiem na góry, wysoki parter, 
taras, ogród, miejsce pod garaż, 2 strychy, dużą 
piwnica po generalnym remoncie - niski czynsz 
/50m2/, najchętniej na Zabobrze Tel.075 755 
89 19, 0 507 746 559,email:suelaz@wp.pl

W Głogowie na mieszkanie w JG - Zamienię 
ładne mieszkanie 44m2 po remoncie w 
centrum Głogowa na mieszkanie ok.50m2 w 
Jeleniej Górze. Tel. 0 697 885 353

Zamienię dwa mieszkania - dwa mieszkania 
dwupokojowe o pow. 39 m każde - parter i IV p. 
zamienię na min. 3 pokojowe na parterze – Tel. 
0 507 107 823

Zamienię mieszkanie własnościowe 4 
pokojowe 84 m2 na Zabobrzu (X piętro z 2 
windami ) na mieszkanie 2 pokojowe własnoś-
ciowe na Zabobrzu. Mieszkanie duże, słoneczne 
z balkonem. Zamiana z dopłatą. Proszę dzwonić 
w godzinach 13-20 Tel. 075 76 73 172

Zamienię własnościową kawalerkę na 
większe - zamienię własnościowa kawalerkę 
24m na drugim piętrze, na większe. miesz-
kanie znajduje się na ulicy 1 Maja – Tel. 0 
695 093 701

Ładne mieszkanie w spokojnej okolicy - na 
dom. Może być do remontu w okolicach Jeleniej 
Góry - Tel. 0 511 277 326

ELEKTRONIKA
KUPIĘ

Laptopa marki TOSHIBA QOSMIO czarno 
- srebrnego. Dobrze zapłacę – Tel. 0 661 
025 942

Atrapę SE W800i lub uszkodzonego W800i 
- GG157890 

Router - sprawny i tani router – Tel. 0 
661 546 045 

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

Drukarki Lexmark 3200 - 2 drukarki cena 
zestawu 20 zł kontakt 0 606 301 919

Monitor 15" - 40 zł - Sprzedam monitor 15 
cali CRT za 40 zł Tel.  0 606 301 919

Nokia 6300 okazja pilnie - ma 3 tygodnie, 
gwarancja. Obudowa delikatnie porysowana 
(ślady użytkowania)  - pudełko + karta 
gwarancyjna + słuchawki + ładowarka sam. 
cena 500 zł bez negocjacji, pilnie – Tel. 0 
693 035 689

Nokia N93i - w idealnym stanie, polskim 
menu, bez simlocka, karta 1GB, kabel USB, 
kabel tv. Cena 1850 zł Tel. 075 64 34 188

Play Station 2 w idealnym stanie, nie 
przerobiony, oryginalny pad, cena 350zł Tel. 0 
507 736 382, e-mail hummer4@onet.eu 

Sonyericson k500i - cena 230 Tel. 0 782 
388 795

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

Nokie E50 - na gwarancji z simlockiem 
na plusgsm, cały komplet, stan bdb, folia 

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

na wyświetlaczu, cena 450 zł . Kontakt: 
lukaszzz255@wp.pl lub gg: 958 05 35 

Telefon Komórkowy Sagem my501x w 
stanie dostatecznym. Obudowa jest dosyć 
porysowana, lecz poza tym wszystko jest 
ok.  Cena jaka mnie interesuje to ok. 220zł 
- GG:8254268

Telewizor 21 cali hitachi - kolorowy - cena 
60 zł Tel. 0 607 747 557

Do 250 zł - bez peryferiów - Procesor 
650MHz - 1GHz, minimum: 256MB RAM, 
20GB HDD. Tel. 0 607 553 727

Duży flex 2000W firmy BLACK&DECKER 
szlifierkę za 280zł stan idealny - super maszyna 
renomowanej firmy – Tel. 0 512 212 950

Komputer Super Zestaw - niedrogo – okazja 
Procesor AMD Duron 750 Mhz RAM 256 Mb 
Karta graficzna ATI Radeon 7200 karta siecio-
wa Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet 
NIC Dyski twarde 40 GB + 10 GB Monitor 17" 
Kompletny działający sprzęt z zainstalowanym 
systemem Windows Xp, Masa dodatków 
gratis 2 myszki optyczne jedna na ps2 druga 
USB, drugi monitor 15" Optimus hub usb z 
przedłużaczem listwa zasilająca Okazja 450 zł 
Tel. 0 503 310 800 gg: 3301304

Sprzęt komputerowy nowy i używany Kom-
putery PC, laptopy, monitory LCD i CRT, drukarki, 
serwery nowe i używane. Atrakcyjne ceny. Na 
podstawie przesłanego zapytania ofertowego 
opracujemy ofertę. kontakt w.adamczyk@hot.
pl Tel. 0 606 946 517

Młotowiertarka AEG / SDS / ITD - stan bar-
dzo dobry – Tel. 0 512 212 950 cena 250zł 

Napęd LG dvd/cd kolor srebrny cena 40pln 
do uzgodnienia – Tel. 0 691 976 150 

Piła elektryczna Bosch 1200W - stan bdb. 
+ prowadnica łańcuch - 200zł. okazja – Tel. 0 
512 212 950 

Sony Black Panel + joystic. Odkodowane, 
działa bez pilota. Atrakcyjna Cena. Tel. 0 509 
907 119

Komputer tanio - sprzedam zestaw: amd 
sempron 2500+, płyta msi k8n neo v 2.0,dysk 
40gb baracuda, karta asus fx 5200,dvd asus, 
nagrywarka asus, drukarka hp 3650,monitor 
Hyundai 17", mysz optyczna, głośniki. Stan 
idealny. Cena 650zł Tel. 0 668 321 943

Sprzedam NOKIE 6020 (Używana) stan 
bardo dobry simlock idea cena do uzgodnienia. 
Proszę o kontakt pod numerem Gadu-Gadu: 
3523731 lub Email: michalsims@o2.pl 
- FredAsterr

Tani extra komputer - Procesor INTEL CEL 
663MHz, pł.główna MAINBOARD P6VAP-6+, 
pamięć ram 128, 2 karty graf GeForce 
2MX/MX400 i GeForce 4 MX44o, CD LG , 
nagrywarka NEC, stacja dysków, twardy dysk 
20 GB CAVLAR, karta sieciowa, 2 modemy, 
zasilacz ATX 200 V dodatkowo 300V, obudowa 
ATX - Tel. 0 509 546 099

Alarmy - kamery - videodomofony - 075 
644 48 34; jg@bpalarm.pl

Laptop 800 MHz - Laptop: procesor 
800MHz DVD stacja dyskietek HDD 40GB 
porty: com usb LPT oraz IRdA +mysz i torba 
zasilacz cena 650 zł stan dobry – Tel. 0 603 
941 051 

Nokia E50 - sprzedam Nokie E50 na 
gwarancji do maja 2009 z simlockiem na 
plusgsm, cały komplet, stan bdb., folia na 
wyświetlaczu. cena 450zl. lukaszzz255@wp.pl 
lub gg: 958 05 35

Nokia 2626 - nową, stan bdb. z ładowarką, 
słuchawkami oraz pudelkiem - wszystko spraw-
ne w 100%. Polecam cena 200zł - Mój numer 
Tel. 0 661 281 702 Monitor 17 - używany, 
stan dobry, za symboliczna kwotę 50 zł – Tel. 
0 691 895 562

Telewizor Grundig 29`pilnie - pilnie roczny, 
srebrna obudowa, kineskop plaski, cena nowe-
go 1400zl, sprzedam za 800zl do uzgodnienia 
Tel. 0 664 663 815

Mam do sprzedania kartę graficzną ge-
force2 64mb/128bit jest to karta w dobrym 
stanie działa bezproblemowo cena zadowala-
jąca mnie to kwota w wysokości 30zł - Proszę 
o kontakt Tel. 0 505 336 270

Monitor DELL (SONY) 21" CRT - Kineskopo-
wiec 21" 1600 x 1200@85Hz, 1280 x 1024 
powyżej 100Hz, stan techniczny BDB, brak rys 
na kineskopie, 250zł – Tel. 0 502 761 048
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Sony DSC F505V aparat - stan idealny z 
filtrem UV – Tel. 0 781 173 500 

Sony Playstation 2, przerobiona - 320zł 
- Tel. 0 502 799 570 

Modem ED77 W sieci Orange - Mam do 
sprzedania Modem w sieci Orange umowa do 
04.08 Koszt to 60zł /m-c przez 24h/dobę. 
Modem za 100zł + przepisanie umowy ok. 20zł 
w salonie Tel. 0 661 763 146 po 18 

Sony PlayStation Portable w stanie bardzo 
dobrym. W komplecie jest konsola, oryginalna 
bateria w idealnym stanie, ładowarka sieciowa, 
ładowarka samochodowa, kabel usb, karta 
pamięci 32 mb, ściereczka do wyświetlacza, 
pokrowiec na konsole, pudełeczko oraz 5 gier 
(GTA Vice city Stories, Smackdown vs Raw 
2007, Teken Dark Resurrection, Fired Up, 
WRC) gry są w oryginalnych pudełeczkach i 
do zestawu dorzucam przenośne głośniki firmy 
Sony zasilane na baterie - pasują do konsoli 
- Cena 720 zł do negocjacji - gg: 8701387 
Tel. 0 790 510 850

Zestaw satelitarny Fergusona - mam go od 
nowości kupiony w Polsce. sprzedaje bo kupuje 
Cyfre+ - Tel. 0  661 763 146 po 18

Telewizorek 15C. Thomson srebrny, 15c 
wraz z oryginalnym pilotem telegazetą - stan 
idealny – Tel. 0 781 173 500 - gwar. rok 
czasu - 300zł

Nokie 6020 - Sprzedam Nokie 6020 
(Używana) stan bardo dobry simlock idea 
cena do uzgodnienia. Proszę o kontakt pod 
numerem Gadu-Gadu: 3523731 lub Email: 
michalsims@o2.pl

Sony Ericsson k700 i - zestaw słuchawko-
wy, pudełko, instrukcja, słuchawki, stan bardzo 
dobry - 220 zł – Tel. 0 790 215 333

RÓŻNE
Ziemniaki - 50 groszy za kg - dowóz GRATIS 

- Tel. 078 22 44 991 i Tel. 0 697 026 268
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, woskowane 
do pensjonatów, sypialni, kuchni, pokoi - produ-
cent 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 przymiar-
ka 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, regulowa-
na 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 abonament. 
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

Sprzedam stare sprawne radia Aga, Pionier 
– Tel. 075 76 72 773

Lodówkę „Elektrolux” – wym 60x60x150 
– cena190zł – Tel. 075 642 62 90

Kuchenkę gazową „Ewa” – cena 100zł 
– Tel. 075 642 62 90
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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 przy-
wiezioną 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

Łóżeczko, nowe zapakowane nie tylko dla 
małego dzieciaczka, ale tez dla starszego 
- można zdjąć szczebelki i mamy łóżeczko cena 
190 w sklepie więcej Tel. 0 604 417 203

Sprzedam łóżko piętrowe sosnowe z 
szufladami wym. 78.181.175. Cena 400zl. 
Tel. 0 888 537 086

Przyjmę gruz – Tel. 0 513 138 689
Sprzedam aparat– Tel. 0 513 138 689
Sprzedam alarm – Tel. 0 513 138 689
Książki – j. Niemiecki, j. rosyjski, geografia, 

matematyka do szkoły średniej i podstawowej 
– Niektóre używane, cena za sztukę symbolicz-
ne 5 zł – Tel. 0 505 534 442

EDUKACJA
Niemiecki – konwersacje, matura, wszyst-

kie poziomy, profesjonalnie – Tel. 0 501 726 
467 oraz 075 754 29 82

Korepetycje - tanie korepetycje z języka 
niemieckiego, dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
- Tel. 0 692 561 171 – germanistka

Korepetycje j. Niemiecki - tanio i solidnie, 
różne poziomy, ciekawe materiały gratis 
- Zapraszam – Tel. 0 697 855 670

Chemia - korepetycje - Korepetycje z chemii 
dla gimnazjalistów, licealistów i uczniów tech-
nikum. 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 matematyki. 
Tanio i solidnie - udziela studentka 4 roku AE. 
Tel. 0 663 661 700

Matematyka chemia korepetycje. Wielolet-
nie doświadczenie. Tanio , szybko i skutecznie 
– Tel. 0 790 432 315

Matematyka korepetycje - Profesjonalne 
korepetycje, z matematyki - 30 lat w zawodzie, 
skutecznie i tanio Tel. 075 76 47 023 proszę 
dzwonić po 16:00

Matematyka - korepetycje u matematyka 
– 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 - Ko-
repetycje 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 ciekawym. Jestem nauczycielem 
w dwóch jeleniogórskich szkołach, specjalizuję 
się w nauczaniu maturzystów i dorosłych. 
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OG£OSZENIA
Zajęcia na Zabobrzu III Tel. 0 501 726 467, 
075 7542 982, tobal@o2.pl

Korepetycje - poszukujemy korepetytora z 
przedmiotów ścisłych dla uczennicy drugiej lasy 
liceum. Wymagany dojazd do Janowic Wielkich 
- Tel.0 607 302 291

Korepetycje angielski - Studentka filologii 
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. Moż-
liwość 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 - Korepe-
tycje - niemiecki - mgr; tanio i solidnie, różne 
poziomy, ciekawe materiały gratis - Zapraszam 
Tel. 0 697 855 670

Angielski - Udzielam korepetycji z języka an-
gielskiego. Wszystkie poziomy zaawansowania. 
Cena 30 zł/h. Tel. 660 224 770 - nauczycielka 
angielskiego

Angielski - korepetycje - tanio - Możliwy 
dojazd – Tel. 0 606 678 258

USŁUGI
Najtańsze usługi księgowe - księgi han-

dlowe, podatkowe, VAT, kadry, płace, ZUS. 
Prowadzenie wszystkich rodzajów księgowości. 
Rzetelnie prowadzone księgi rachunkowe to 
niezbędny element funkcjonowania każdej 
firmy – Tel. 0 601 837 677

Wykonamy roboty ogólno-budowlane re-
monty, przebudowy, wykończenia, docieplenia, 
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 londyń-
skiej branży rekrutacyjnej – Tel. 0 608 705 
634 – cv4u@hotmail.com

Fundusz Mikro o/Jel. Góra – ul. Bankowa 
13 – Tel. 075 75 330 65 – udzielamy 
pożyczek dla małych i średnich firm – proste 
zasady, bez zaświadczeń z ZUS i US

Karcher – podciśnieniowe pranie i szczot-
kowanie wykładzin i tapicerki  samochodowej 
– Tel. 0 609 600 807 i 075 642 03 15

Karcher - podciśnieniowe pranie dywanów 
i tapicerki meblowej, faktury Vat – Tel. 075 
76 72 773

Renowacja i układanie parkietów, pod-
łóg, paneli, schodów, wysoka jakość prac. 
Bezpyłowo, zachodnie maszyny. Tel. 075 
764 79 90

Profesjonalne usługi fotograficzne: zdjęcia 
ślubne (plener, kościół, przyjęcia weselne) oraz 
okolicznościowe - Konkurencyjne ceny i wysoka 
jakość usług - Tel. 0 500 183 197 - 075 64 
127 21 mail: artfotomedia@gierus.pl

Tanie domowe obiady 5 zł na abonament. 
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 - Profesjonalna 
obsługa księgowa podmiotów gospodarczych 
i osób fizycznych Certyfikat Ministerstwa 
Finansów pełna księgowość, książka przycho-
dów i rozchodów, ryczałt, rozliczenia roczne, 
ZUS, kadry. Jelenia Góra - ul. W. Polskiego 
54 - obok sądu Tel. 0 601 837 677 mail: 
alakow@onet.eu

Ośrodek Interwencji kryzysowej w Jeleniej 
Górze oferuje pomoc psychologiczną, tera-
peutyczną, pedagogiczną, prawną osobom 
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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 dokumentów - 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

Restauracja Galery – organizuje najtaniej 
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 sejfów 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

Czyszczenie i odnawianie nagrobków Tel. 
0 696 279 734

Tanie domowe obiady 5 zł na abonament. 
Cieplice ul Cieplicka 74 szkoła nr 6 - Tel. 0 
502 108 290

Pożyczki dla małych i średnich firm. Proste 
zasady minimum formalności. Poszukujemy 
również osób prowadzących działalność 
gospodarczą do współpracy w charakterze 
przedstawicieli – Tel. 075 75 330 65 
– Fundusz Mikro

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 solarium 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. Infor-
macja 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 powypadko-
wa 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 - Ukła-
danie 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 przeglądy 
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 tłumaczenie 
CV na język angielski. Mamy doświadczenie w 
tworzeniu CV według formatu brytyjskiego w 
londyńskiej branży rekrutacyjnej. Opracujemy 
dla Ciebie idealne CV, które zachwyci każdego 
pracodawcę! Termin realizacji 24h! Cena 
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tylko 50PLN! cv_4u@hotmail.com Tel. 0 
608 705 634

Cyklinowanie Podłogi Parkiety - Cyklinowa-
nie 220V Bezpyłowe Profesjonalne układanie 
podłóg parkietów Tel. 075 75 547 94 kom 0 
509 478 482

Czeski, angielski - tłumaczenia - Tłumacze-
nia zwykle - słowne i pisemne z czeskiego i an-
gielskiego. Możliwość dojazdu do klienta. Szyb-
ko, profesjonalnie, tanio. ASA 075 7898464/ 
694317164 sebanci@neostrada.pl

Detektyw - Usługi detektywistyczne w 
pełnym zakresie z wykorzystaniem najnowszej 
techniki operacyjnej. Ustalenia majątkowe, 
sprawy rozwodowe, poszukiwania 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

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 średnich przedsiębiorstw, do współpracy w 
charakterze przedstawicieli

Do wynajęcia Bus 8 osobowy do wynajęcia 
z Kierowcą Tel. 0 505 092 579

Ocieplenia kompleksowo - Firma świadczą-
ca usługi w zakresie remontowo - budowlanym, 
chętnie podejmie się prac związanych z: - docie-
planiem elewacji oraz poddasz - wykonywaniem 
tynków strukturalnych -malowaniem elewacji 
-oraz innych prac związanych z branżą rem-bud 
Tel. 0 661 334 123, 0 603 494 074 zapra-
szam do współpracy- Tomasz - FU "ARMIN"

Domowe Ciasta - Czy pamiętasz jak smaku-
je 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, jabłecznik 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 for-
mie 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 
- Instalacje 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 - Prywatne 
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. 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

Miejsce na Twoją reklamę w atrakcyjnym 
miejscu w centrum Jeleniej Góry Tel. 0 506 
114 060 x_seros_x@o2.pl

Naprawa maszyn i modernizacja urządzeń 
przemysłowych, wdrażanie nowych systemów 
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sterowania z zastosowaniem sterowników PLC. 
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Kontakt: 
mail- golmar1967@wp.pl Tel. 0 696 177 541 
602 659 842 

Obrazy olejne - portrety, pejzaże - Posiadam 
szeroką ofertę wykonywanych prac plastycz-
nych na specjalne zamówienie. Również 
fotografie. Zainteresowanych sztuką zapraszam 
na swoją stronę galeryjną: 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 zawodowego 
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 insty-
tucji prawnych, samorządowych i administracji 
publicznej. Tanio –Tel. 0 695 299 284

Pomoc prawna - Pomogę w uzyskaniu 
najwyższego odszkodowania osobom poszko-
dowanym w wypadkach komunikacyjnych. 
Pomoc prawna bezpłatna. Rejon Jelenia Góra 
– okolice - Tel. 0 504 200 259

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania - Mia-
łeś wypadek? Zgłoś się do nas. Specjalizujemy 
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 chęt-
nie 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 Tel. 
0 517 803 840

Pranie dywanów, tapicerek - Pranie dywa-
nów, wykładzin, tapicerek meblowych i samo-
chodowych. Tanio, dokładnie-profesjonalnie. 
Maszyny i środki chemiczne firmy KARCHER 
- Tel. 0 601 56 65 08

Prostowanie Felg - Prostowanie felg, 
serwis opon, pierścienie centrujące, mechanika 
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 - Rekon-
strukcja starych fotografii Możliwa naprawa 
naddartych, popękanych zdjęć, dorabianie 
brakujących szczegółów w starych zniszczo-
nych fotografiach rodzinnych. Efekt - zdjęcie 
jak nienaruszone przez patynę czasu. Byś na 
nowo mógł się cieszyć wspaniałymi długo-
trwałymi zdjęciami. Wykonuję 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 in-
stalacji 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 specja-
lizacja to: -tynki ozdobne -gładzie -sufity pod-
wieszane -wymiana drzwi i okien -malowanie 
-panele podłogowe -hydraulika -kanalizacja 
-oświetlenie -ścianki dziełowe 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 emerytalny? Roz-
począłeś pracę musisz wybrać Otwarty Fundusz 
Emerytalny? Nie wiesz który? Zadzwoń Tel. 0 
509 893 023
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Specjaliści od wesel Merkury - Profesjonal-
na obsługa pod względem muzycznym i prowa-
dzenia 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 E - mail: 
renata.43@onet.eu 

Stolarstwo - okna, schody z różnych rodza-
jów 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

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 autami 
typu BUS do 1,6 t. Również przeprowadzki i 
inne zlecenia. Posiadam również lawetę. Tanio 
i solidnie – Tel. 0 600 852 514

Transport towarowy - bus - Usługi transpor-
towe 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 & Swebodziński - kom-
pleksowo. 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. Ocena ryzyka 
zawodowego; szkolenia wstępne, okresowe i 
inne. Tel. 792 614 755

Usługi dekarskie - wszelkie usługi dekarskie, 
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, malowanie, 
regipsy, kafle, biały montaż, ocieplenie wewnętrz-
ne – Tel. 0 513 322 612

Profesjonalne wideofilmowanie i fotografo-
wanie uroczystości okolicznościowych: śluby, 
wesela, komunie, chrzciny, studniówki. Nagrywa-
my 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 zagra-
nica, 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 
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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 - cała głowa od 100 zł 
lub pojedyncze dready od 7 do 10 zł (Zależy od 
Długości Włosów) Tel. 0 605 677 039

Wesela - 605 210 566 - profesjonalny zespól 
muzyczny zajmujący się obsługą muzyczną wesel 
wraz z prowadzenie. Gramy na keyboardzie, 
saksofonie tenorowym, gitarze elektrycznej, akor-
deonie. Posiadamy wysokiej klasy nagłośnienie 
estradowe i oświetlenie. Vokal męski i żeński. 
Możliwość poszerzenia składu o dodatkową 
wokalistkę. Bogaty repertuar dla każdej grupy 
wiekowej. Zabawy i konkursy "na poziomie". 
Szczegóły na naszej stronie internetowej : www.
family.jgora.pl Tel. 605 210 566 (075) 75 
18 272 okwisiorek@op.pl Działamy na terenie 
województwa dolnośląskiego

Zespół Muzyczny "FART" Oferujemy Oprawę 
Muzyczną: 1.Zabawy Sylwestrowej 2.Zabawy 
Andrzejkowej 3.Dancingu 4.Wesela 5.Imprezy 
Plenerowej 6.Ogniska: Akordeon - Gitara 7.Re-
pertuar Grup Niemieckich Skład Dwuosobowy 
Damsko-Męski Możliwość Wystawienia Rachun-
ku Profesjonalnie - Duże Doświadczenie Anna 
509 374 298 ( ania_nutka@tenbit.pl ) Rafał 
609 272 704 / 075 64 39 505

Zespół muzyczny - Zespół muzyczny na bale, 
zabawy, wesela,biesiady.  W składzie trzy osoby; 
żeński wokal Instrumenty: klawisze, akordeon, 
gitara, saksofon. Różnorodny repertuar, duże 
doświadczenie. Tel. 606 778 341 mariuszp@
elear.pl

Zespół Muzyczny "Topaz" - Zespół Muzyczny 
"TOPAZ" - to opraw muzyczna na najwyższym 
poziomie. Skład dwu lub trzy osobowy, bogate 
instramentarium.Świetne głosy. Posiadamy duże 
doświadczenie w oprawianiu: wesel, dancingów, 
przyjęć okolicznościowych, biesiad oraz karaoke. 
Posiadamy wysokiej klasy nagłośnienie i oświet-
lenie. Gramy utwory dla każdego - Napisz lub 
zadzwoń a się przekonasz - Tel. 0 75 717 42 98 
Tel. 0 602 585 754 e-mail: zlukasiak@op.pl

Zespół muzyczny *Contrast* - oferuje oprawę 
muzyczną wszelkich imprez tanecznych - wesela, 
bankiety, bale sylwestrowe, studniówki, zabawy, 
festyny. Bogate doświadczenie w organizowaniu 
i prowadzeniu imprez dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych, profesjonalne nagłośnienie . Bogaty 
repertuar, dopasowany do wszystkich grup wie-
kowych gości. Na życzenie klienta dostarczamy 
płytę demo zespołu, indywidualnie ustalamy 
przebieg imprezy i repertuar. posiadamy własny 
transport. Konkurencyjne ceny. Zapraszamy do 
współpracy. Tel. 0 698 647 918

Zespół Muzyczny BARTHEZ - wesela, zabawy, 
studniówki... Dla Firm imprezy promocyjne, 
festyny rodzinne - rachunki. Zapraszamy na www.
barthez.pl - barthez.pl

Zespół muzyczny Prestiż. Naszą specjalizacją 
są WESELA. Duże doświadczenie. Stare i nowe 
przeboje, mamy w repertuarze wiele przerobek 
starych nagran na wersje dance. Skład dwu lub 
trzyosobowy Bardzo dobre nagłośnienie i własne 
oświetlenie. Obycie sceniczne. Uzgadniamy 
scenariusz zabaw i konkursów weselnych ze 
zleceniodawcą. Ceny konkurencyjne, przy 
poprawinach extra znizki. Poza weselami obsługu-
jemy inne imprezy muzyczne i okolicznościowe, 
również plenerowe  - Tel. 502 731 859, 517 
900 425 lub 075 764 93 16 e-mail jackie5@
interia.pl 

Zespół Pieszczochy - Szukasz eleganckiej 
oprawy muzycznej Twojego wesela? Poszuku-
jesz Zespołu Twoich marzeń? Ty mówisz - my 
słuchamy. Chętnie oprawimy muzycznie: - Wesela 
- Zabawy - Dancingi - Bankiety - Festyny - Imprezy 
okolicznościowe Sprawiamy, że muzyka na 
Państwa uroczystości (imprezie), usatysfakcjo-
nuje najbardziej wybrednych, o wyrafinowanych 
gustach muzycznych. Wystawiamy również 
faktury. Poszukujesz orkiestry na wesele? Spiesz 
się. Podpisujemy już umowy na rok 2008 – Tel. 
0 604 186 987

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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Historia wykolejona
JELENIA GÓRA    Od rozkwitu do upadku jednego z najbardziej atrakcyjnych połączeń lokalnych (II)

Styczeń 1923. Przy torowisku 
do Schreiberhau i dalej do Czech 
już wisi sieć trakcyjna. Lada 
dzień nowoczesny jeszcze na 
początku XX wieku parowóz 
okaże się w lokomotywowni w 
Hirschbergu pojazdem przesta-
rzałym. Na linię do Polaun (Ko-
renov) wjeżdżają potężne elek-
trowozy, ówczesny cud techniki. 
Sześcioosiowe maszyny, które 
z powodzeniem pociągnęłyby 
tasiemcowaty skład towarowy, 
wloką za sobą kilka lekkich 
w porównaniu do własnych 
gabarytów wagoników.

Do tego dochodzą kłopotliwe 
manewry w Szklarskiej Porębie. 
Do Polaun nie dojeżdża bowiem 
cały skład – nie opłaca się, bo 
większość pasażerów wysia-
da w Schreiberhau – dlatego 
tamże wagony są odczepiane i 
nadzisiejszą czeską stronę jedzie 
tylko lokomotywa z jednym lub 
dwoma wagonami. Te, które 
zostają na bocznicy po niemie-
ckiej stronie, są doczepiane do 
składu, kiedy ten wraca w stronę 
Jeleniej Góry.

– Pasażerowie tracą czas, 
a kolej – pieniądze. Manewry 
zajmują w sumie ponad godzinę 
– te głosy krytyki są bodźcem do 
kolejnych zmian.

Rewolucję przynoszą wagony 
motorowe – protoplasta później-
szych żółtków, które na polskich 
torach zadomawiają się już od 
lat przedwojennych – z oznacze-
niem ET 89. Wagon silnikowy 
ma stanowiska maszynisty 
po obydwu oraz kilkadziesiąt 
miejsc dla pasażerów. Nowo-
czesnym wyglądem – jak na rok 
1927, kiedy to po raz pierwszy 
wyrusza w trasę – budzi podziw 
i uznanie pasażerów.

I jest to konstrukcja zbudo-
wana na specjalne zamówienie 
Śląskiej Kolei Górskiej.

Kolejarze rozwiązują kłopot z 
manewrami zestawiając składy 
z dwóch wagonów motorowych, 
pomiędzy którymi doczepiają 
nawet cztery (w sezonie przy 
największym ruchu) wagony 
zwykłe. Te w Szklarskiej Porę-
bie Górnej są odczepiane. Sam 
wagon motorowy jedzie dalej do 
Polaun bez żadnych manewrów. 
Podobnie jest z powrotem: ma-
szynista po prostu zmienia 
stanowisko „dowodzenia”.

Kremowo-bordowe pociągi 
szybko wpisują się w kolejowy 
krajobraz karkonoskich miej-
scowości.

– Latem w grze kontrastów z 
ciemną zielenią lasów stanowią 
niesamowity barwny akcent, 
który pobliskim miejscowościom 
dodaje niemal szwajcarskiej at-
mosfery. A sunący i stukoczący o 
szyny pociąg miło ożywia okolice, 
które bez niego byłyby prawie sza-
leńczym pustkowiem – pisze nija-
ki Herbert Flieger na pocztówce z 
lat 30-tych minionego wieku.

Takie właśnie składy jeszcze 
do 1944 roku „pracują” peł-
ną mocą spajając Hirschberg 
z górskim światem. Kursują 
także przez jakiś czas na linii 
do Krummhuebla (Karpacz) 
niczym polska przedwojenna 
„lukstorpeda” wtapiając się w 
otoczenie najwyższego karko-
noskiego szczytu Schneekope 
(Śnieżki).

Do końca nie wiadomo, 
kiedy dokładnie wjeżdżają w 
swój ostatni rozdział w histo-
rii lokalnego kolejnictwa. W 
1945 roku pociągi jeżdżą już 
nieregularnie, choć niemiecki 
personel kolejarzy wciąż pracuje 
normalnie. Danych z tamtego 
czasu brakuje. Nie wydruko-
wano już zapewne rozkładów 
jazdy. Ostatni, który jeszcze z 
niemieckimi napisami wisi na 
dworcu Jelenia Góra Główna, 
pochodzi z 1944 roku.

Barbarzyństwo 
i gapiostwo ze wschodu

Niemieccy kolejarze są na 
tyle solidni, że w 1945 roku po 
wysadzeniu w powietrze przez 
ich rodaków kolejowego mostu 
na Bobrze, pomagają Polakom 
(wśród osadników praktycznie 
nie ma wówczas fachowców 
od kolejnictwa) w szybkim 
podłączeniu do zerwanej trakcji 
odcinka linii od dworca Jelenia 
Góra Zachodnia.

Ta stacja do niedawna przy 
Banhof-Rosenaustrasse (uli-
ca Dworcowa na Różanych 
Błoniach), a od 7 lipca 1945 
– Karola Miarki, stanie się na 
kilka lat węzłowym dworcem 
dla połączeń do Szklarskiej 
Poręby.

Dzień później w Moskwie 
polscy i sowieccy dygnitarze 
podpisują porozumienie doty-
czące zaboru przez radzieckich 
przyjaciół jako łupów wojen-
nych poniemieckiej insfra-
struktury technicznej.

Tak oto pomoc niemieckich 
jeleniogórzan przy podłączeniu 
trakcji nie okazuje się trwała: 
wkroczenie sowieckich wojsk 
do Jeleniej Góry oznacza złu-
pienie przez krasnoarmiejców 
wszystkiego, co można było 
potraktować jako wojenne 
trofeum.

Rosjanie zabierają wszystkie 
elektryczne lokomotywy oraz 
spalinowe drezyny oraz trakcję 
elektryczną wraz ze słupami z 
mocnego żeliwa.

W bandycki sposób sowieci 
tną gazowymi palnikami to, 
na co cesarskie jeszcze władze 
w 1911 roku dały potężne kre-
dyty: całe dzieło nowoczesności 
kolejnictwa. Ślady działania 
barbarzyńców widać do dziś w 
postaci pokrytych rdzą żeliw-
nych kikutów dawnych słupów 
trakcyjnych, które uchowały się 
przy torowiskach.

Co ciekawe, w ferworze zło-
dziejskiego procederu, bracia 
z czerwoną gwiazdą pomijają 
linię do Szklarskiej Poręby! 
Trudno przesądzać, dlaczego. 
Najbardziej prawdopodobne 
wydaje się, że przeszkodą są 
trudne górskie warunki i kłopot 
z transportem ciężkich łupów.

Pozostawiają więc Polakom 
„prezent” w postaci nienaru-
szonej prawie sieci trakcyjnej, 
tyle że bez możliwości zasilania 
i bez lokomotyw, które mogłyby 
na tej linii jeździć.

Nasi mają dylemat: po co im 
niesprawna trakcja? Wówczas 
wciąż w Jeleniej Górze nie myśli 
się o przyszłości, a mieszkanie 
oraz administrowanie miastem 
i okolicami traktowane jest jako 
swego rodzaju tymczasowość. 
Nikomu więc nawet na myśl nie 
przychodzi, że przecież kiedyś 
będzie można sieć trakcyjną 
jakoś zasilić a elektrowozy, prę-
dzej czy później, do Jeleniej 
Góry też dojadą. Decyzja jest 
prosta: trakcja niepotrzebna, to 
ją należy zniszczyć.

Kopanie leżącego
Tak oto pociągowe koło for-

tuny obraca się w ironiczny 
dość sposób: na linię wracają 
parowozy po awangardowym 
niemieckim skoku w nowo-
czesność, która po 1945 roku 
szybko przerodziła się w niemal 
kilkudziesięcioletnie zacofanie. 
To kolejny element, który lokal-
ne kolejnictwo w perspektywie 
mknących do przodu lat dobije.

Z mapy z powodów mniej 
lub bardziej politycznych znika 
odcinek od Szklarskiej Poręby 
Huty do czeskiego Harrachova. 
Połączenia nie chcą bracia z 
południa, którzy tuż po wojnie 
obawiają się nie tyle powrotu 
Niemców, co zbyt łasej na zie-
mię ręki polskich sąsiadów. W 
Czechach wciąż jeszcze żywa 
jest historia podboju Zaolzia z 
1938 roku przez armię polską 
i przedstawiciele bratniego 
kraju demokracji ludowej mają 
przez to opinię potencjalnych 
zaborców.

Potem dochodzą względy 
ideologiczne i strategiczne, 
które każą zapomnieć o tym, 
że między Szklarską Porębą 
a Korenovem (dawniejszym 
Polaun) kiedykolwiek była linia 
kolejowa. Notabene po czeskiej 
stronie rozwija się ona w najlep-
sze a przejazd przez most nad 
Izerką do dziś zapiera w piersi 
dech pasażerom.

Stacza się stan techniczny 
torowiska z Jeleniej Góry do 
Szklarskiej Poręby. Mimo po-
nownej elektryfikacji w latach 
80-tych minionego wieku, linia 
pozostaje tylko cieniem dawnej 
świetności. Do przepięknych 
niegdyś stacji, zbudowanych 
w szwajcarskim stylu górskich 

kolei wkracza bieda z nędzą.  
Z roku na rok pustoszeją, pleś-
nieją, gniją niszczone przez czas 
i wandali.

W końcu systematycznie 
ograniczana liczba składów 
kursujących po pamiętających 
początek XX wieku torach przy-
czynia się do powolnego zgonu 
niemieckiego cudu techniki.

Krajobraz
na otarcie łez

Czerwiec 1992. Leszek Ku-
mor trafia do Jakuszyc. Pisze o 
malowniczych szlakach kolejo-
wych odnotowuje:

– Stary drewniany dworzec 
na podmurówce z początki 
wieku jeszcze opiera się siłom 
przyrody, choć belki stropowe 
już przegnite i połamane. Dziura 
w dachu powiększa swoją śred-
nicę. Posadzka już nie istnieje. 
Pozostały jeszcze na zewnątrz 
piękne, profilowane listwy przy-
ościeżnicowe. Widoczne resztki 
zielonej farby. Skrzydeł okien-
nych i drzwiowych już nie ma.

L. Kumor właśnie wrócił z 
Jakuszyc, dawnego Jakobsthalu. 
Jest świadkiem konania drew-
nianej architektury tamtejszego 
dworca. I kresu wytrzymałości 
dawnej Górskiej Kolei Śląskiej. 
Mimo prób ożywienia przez 
zawiązane w 1991 roku Towarzy-
stwo Kolei Izerskiej, które do dziś 
ma ambitne plany odbudowy 
linii i uruchomienia połączeń z 
Jeleniej Góry do… Pragi.

Właśnie po szynach, połata-
nych specjalnie na tę okazję, 
ślimaczy się pokazowy pociąg z 
Korzenowa w Czechach, przez 
Jakuszyce do Szklarskiej Poręby 
Górnej.

Wielka to chwila, bo jedzie 
tamtędy po raz pierwszy od 
dziesięcioleci.

Chwila zatrzymana w kadrze 
aparatu przez Jacka Jaśkę, który 
robi pamiątkowe zdjęcie pasaże-
rom historycznego pociągu, z 
burmistrzem Szklarskiej Poręby 
Andrzejem Kusztalem.

Ale jednocześnie to tylko otar-
cie łez pasjonatom dawnych 
kolei, bo przejazd składu ciągnię-
tego przez sapiący parowóz to je-
dynie próba reanimacji wielkiej 
przeszłości tego szlaku.

Zniszczonego nie tylko przez 
ludzką bezmyślność, ale i zawi-
rowania dziejów – wyjątkowo 
niekorzystnie obeszła się historia 
z tym połączeniem, zostawiając 
po swoich wichrach jedynie 
resztki przegniłych podkładów, 
rozkradzione i podżerane rdzą 
torowisko.

I wspomnienia na starych 
fotografiach. Tam wciąż jeszcze 
gwiżdżą parowozy, a wagony z 
niemiecką punktualnością ru-
szają w stronę Hirschbergu.

Ciąg dalszy cyklu za ty-
dzień...

(tejo)

Pierwsze elektrowozy na linii 
Jelenia Góra - Szklarska Poręba

Odśnieżanie torowiska. O zbliżającym się 
pociągu ostrzegają sygnaliści

Zima stulecia 1979/80. Parowóz na stacji 
Szklarska Poręba Górna
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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



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

32

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

Poznaj inne atuty naszych kredytów

Kredytem hipotecznym 
GE Money Banku możesz sfinansować

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

REKLAMA

Imię Nazwisko
Adres

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