
W NUMERZE

WYDARZENIE

Jeleniogórski Tygodnik
Walka o głosy
W niedzielę jeleniogó-
rzanie wybierali nowy 
Parlament.

82
6  

OGŁ
OSZEŃ DROBNYCH 

REKLAMA

Tynkiem po głowie
Na mieszkańców walą się 
zmurszałe gzymsy.

str. 5

Ciężarowcy 
z podstawówki
Uczniowskie kręgosłupy 
krzywią się pod ważącymi 
za dużo tornistrami.

str. 7
Ktoś złamał prawo
Zdaniem prawników wójt 
Zdzisław Pietrowski mógł 
doprowadzić do nieprze-
dłużania koncesji kopalni 
skalenia.

str. 10

Stuknęła sześćdziesiątka Wielki jubileusz II LO im. Norwida: 
nostalgia, wspomnienia i mnóstwo zdjęć – str. 12 - 13 501_

zł

str. 4

SPORT

Idą jak burza
Piąte z rzędu zwycięstwo 
Sudetów Jelenia  Góra  
w II lidze koszykówki.

Str. 20

str. 21

Nr 43 (54)    22 października 2007 r.    Rok II    ISSN 1896-5164      Indeks 224065        CENA: 1,50 zł (w tym VAT 7%)

Nowo otwarty sklep
JG. ul. 1 MAJA 42
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SZKOŁA SŁUŻB OCHRONY „KOBRA”
OKAZJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY W POLICJI

Prowadzi zapisy na szkolenie:
PRZYGOTOWUJACE DO EGZAMINÓW WSTĘPNYCH DLA KANDYDATÓW 
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRACĘ W POLICJI      Rozpoczęcie zajęć: listopad 2007
Szkolenie organizowane jest w oparciu o obowiązujące zasady rekrutacji. 
Prowadzimy również nabór na kurs: LICENCJI DETEKTYWA

Miejsce odbywania szkoleń: Jelenia Góra, Lubań , Zgorzelec
Informacje i zapisy:

Jelenia Góra, ul. Nowowiejska 43 (teren Komendy Miejskiej Policji)
Tel./ fax. 0757526839      www.szkolakobra.webpark.pl

Nie
zapomnij
dać ogłoszenia

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

Gwałtowna zmiana pogody i samochody w rowach: 
ciężko ranni piesi oraz kierowcy, stłuczki co dziesięć 
minut. Tak wyglądał koniec minionego tygodnia 
w Kotlinie Jeleniogórskiej. Dramatyczny przebieg 
miał sobotni Rajd Śnieżki, w którym po uderzeniu 
w drzewo auta, z ciężkimi obrażeniami do szpitala 
przewieziono jednego z zawodników. Może być tylko 
gorzej, bo pogoda nie poprawi się w ciągu najbliższych 
dni, a zima za pasem.

Więcej: strona 3 i 20
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FELIETON Z DRUGIEJ STRONY

Przemeblowanie
W c z o r a j 

próbowaliśmy 
przemeblować 
Polskę, bo wy-

posażenie warszawskiej ulicy 
Wiejskiej wymagało – podobno 
– wymiany. Jakie będą teraz style 
obowiązujące w najważniejszym 
pomieszczeniu kraju? Antyczne 
ideały na solidnych bibliotecz-
kach, peerelowskie meblościanki 
wpasowujące się w każde wnętrze, 
lub kiczowate bibeloty, którym 

nie przeszkadza przestawianie z 
kąta w kąt? 

I wiele na wskazuje, że wszyst-
kie te style na nowo zagoszczą w z 
lekka przemeblowanym wnętrzu 
przy słynnej stołecznej ulicy. Może 
trochę odmłodzone, odkurzone, 
pomalowane nowiutkim lakierem, 
pod którym wciąż toczą substancję 
złośliwe kołatki, wyschliki grzyby-
kożerne oraz miazgowce maści 
wszelkiej. Zmienią się tabliczki z 
nazwami owych dostojnych ru-

pieci lub zobaczymy całkiem nowe 
na pachnących jeszcze kampanią 
wyborczą nabytkach, na których 
błyszczeć będzie lista obietnic (nie) 
do spełnienia.

Pozostaną też opakowania, 
które handlarze owymi rucho-
mościami porozrzucali po całym 
kraju, poprzyklejali na murach, 
drzewach, dodatkowo szpecąc i 
tak już brzydkie otoczenie. Kto to 
wszystko posprząta? 

I tak do następnego przemeb-
lowania.

W dniu 18 października w 
autoryzowanym salonie Renault 
nastąpiła uroczysta prezentacja 
samochodu Renault Laguna. Na 
premierę przybyło liczne grono 
gości zarówno z Polski jak i z 
zagranicy. Podano francuski 
szampan, kawę oraz przekąski. 

Swoją wiedzą na temat Nowej 
Laguny podzielił się znany w 
branży motoryzacyjnej dzienni-
karz Zbyszek Biały, który obecnie 
pracuje w Wielkiej Brytanii. Długo 
chwalił możliwości nowego pro-
duktu z linii Renault.

Prezentacji towarzyszyło mnó-
stwo atrakcji. Szczególnie podobał 
się występ iluzjonisty Nikodema, 
który pokazywał magiczne sztucz-
ki bawiąc wszystkich do łez.

Wyczarował w końcu oczeki-
wany z niecierpliwością przez 
wszystkich pojazd. Jak na gwiazdę 
popołudnia przystało pojawiła 
się w zupełnej ciemności Nowa 
Laguna. 

Zachwytom nie było końca. 
Błyski fleszy uwieczniały auto 
o modernistycznej i miłej dla 
oka linii, które wzbudziło duże 

zainteresowanie licznych przy-
byłych.

Od dnia 19 do 21 października 
trwały dni otwarte nowej Laguny 
w salonie Renault Dzięciołowski. 
Można ją obejrzeć, zasiąść za 
kierownicą i zdecydować się na 
zakup, którego nikt nie pożałuje. 
Poradzą eksperci, którzy chętnie 
pomogą w wyborze odpowied-
niego auta i odpowiedzą na 
każde pytanie.

TS

Magiczna Laguna
Sztukmistrz wyczarował nowość Renault

Dzięciołowski Sp z o.o.
58-506 Jelenia Góra
ul. Paderewskiego 20
tel. 75-434-20, 76-45-000 

Sny termalne

Łatwiej wymienić, której ze 
znanej twarzy nie było, niż pisać 
listę obecności VIP-ów, którzy pod-
jadali ciasteczka, kanapki, owoce 
i niezły obiad podczas wtorkowej 
uroczystości oddania do użytku 
wyremontowanego pawilonu Jaś 
w Uzdrowisku Cieplice. Lśniące 
nowości podziwiali wszyscy: od 

radnych i przedstawicieli Mini-
sterstwa Zdrowia z Warszawy po 
prezydenta Marka Obrębalskiego. 
Wszyscy usłyszeli też radosną 
nowinę: w Zdroju będzie wreszcie 
basen termalny z prawdziwego 
zdarzenia w budowanym od ponad 
20 lat i wciąż niegotowym obiek-
cie w uzdrowiskowym centrum. 

Wprawdzie nie będzie można tam 
popływać, ale na pewno odzyska 
się siły w gorącej Marysieńce, 
której pod Cieplicami nie brakuje. 
Będzie też piasek z bałtyckiej plaży 
i sztuczne słońce. 

– I to wszystko już za trzy, cztery 
lata – zapewnia prezes uzdrowiska 
Roman Jałako. Pieniądze częściowo 

pochodzić będą z funduszy Unii Eu-
ropejskiej. Obecni na uroczystości 
kandydaci do Parlamentu zapew-
nili, że to na pewno nie kiełbasa 
wyborcza, ale wizja opuszczonego 
zakątka Cieplic, która już nieba-
wem stanie się rzeczywistością. 

(tejo)
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Jak będzie wyglądał 
nowy basen? 

zobacz na stronie 5.
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AFERA BEATY SAWICKIEJ

Poselskie łzy
Polały się łzy rzęsiste (ale czy 

czyste?) z oczu posłanki Beaty 
Sawickiej, którą Prawo i Spra-
wiedliwość na trzy dni przed 
zakończeniem kampanii wy-
borczej i ponad dwa tygodnie po 
skandalu korupcyjnym uraczyły 
upowszechnieniem filmu ope-
racyjnego, dokumentującego 
postawę parlamentarzystki, którą 
przyłapano na braniu 100 złotych 
łapówki po prowokacji Centralne-
go Biura Antykorupcyjnego. Przy 
okazji okazało się, że agent CBA, 
przystojny amant z przydługimi 
włosami i obcisłym odzieniu, 
wcześniej uwiódł jeleniogórską 
posłankę czułościami, kwiatkami 
i SMS-ami, a potem bezwzględnie 
jej naiwność wykorzystał. 

Beata Sawicka rozpłakała się na 
oczach całej Polski łkając prośbę o 
litość do Mariusza Kamińskiego, 

szefa CBA, aby 
jej nie lin-

czował. 

Przeprosiła też wyborców i kole-
gów za swoje zachowanie. 

Dla niektórych emisja filmu 
operacyjnego była brutalnym 
uderzeniem w Platformę Oby-
watelską, dla innych – bezspor-
nym dowodem na mentalność 
jej członków. Prawda jak zwykle 
leży po środku. Za jednym tylko 
wyjątkiem: pewne jest, że Beacie 
Sawickiej grozi kara do ośmiu lat 
więzienia. 

Jej mąż Zbigniew całej sytuacji 
nie chce komentować, sugerując, 
że w ten sposób mógłby tylko swo-
jej żonie zaszkodzić. W dodatku w 
rozmowie z dziennikarzem Super 
Expressu dodał, że nie może skon-
taktować się ze swoją połowicą, bo 
wyłączyła telefon komórkowy. Nie 
wiadomo także, kiedy państwo 
Sawiccy przeprowadzą się z cias-
nawego mieszkania na Zabobrzu 
do domku, który powstaje w 
Piechowicach.

(tejo)

NA JÊZYKACH

Gliniarz jak z bajki
Posterunkowy Marcin Bajek nie 
tylko łapie przestępców, lecz tak-
że łowi ryby, boksuje, świetnie 
zna niemiecki, uwielbia szybkie 
motocykle, robi świetne zdjęcia. 
Co jeszcze? O tym 
przeczytasz na 
stronie 8.

Z autobusu do zdroju
Długoletni specjalista w Miej-

skim Zakładzie Komunikacyjnym 
Robert Moskwa zmienił pracę. 
Jest teraz specem od marketingu 
w Uzdrowisku Cieplice i dba 
zdrowy wizerunek 
tej części miasta. 
Miejmy nadzieję, że 
swoje komunikacyj-
ne doświadczenie 
wykorzysta rów-
nież na nowym, 
„zdrowszym” 
stanowisku.
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A to pan Piotr właśnie
Piotr Grosman niestrudze-

nie zaszczepia dzieciom pasję 
do literatury i poezji w Szkole 
Podstawowej nr 7. Tym razem 
zachęcił wszystkich młodych 
jeleniogórzan, aby polubili dzieła 

Stanisława Wyspiańskiego. Listę 
nagrodzonych 
i informacje 
o konkursie 
przeczytasz 

na stronie 
6.
(tejo)
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TEMAT TYGODNIA 

Pędem do tragedii

To nie scenariusz reklamówki 
ostrzegającej kierowców i pieszych 
przed tragicznymi skutkami brawu-
ry na drogach, która w połączeniu 
z raptownymi zmianami pogo-
dy i coraz szybciej zapadającym 
zmierzchem zbiera krwawe żniwo, 
ale rzeczywistość. Tak w skrócie 
wyglądał koniec minionego tygo-
dnia na jezdniach Jeleniej Góry i 
pobliskich miejscowości. Policjanci 
nie nadążali z interwencjami przy 
stłuczkach i wypadkach.

Czy co roku wraz z nadejściem 
jesieni ten czarny scenopis musi 
się powtarzać? Samochodów coraz 
więcej, drogi coraz gorsze, to nie 
tylko się powtarza, lecz także za-
wiera coraz bardziej przerażające 
sceny. Aktorami są kierowcy i co-
raz częściej piesi, którzy zwłaszcza 
w jesienne szarugi narażeni są na 
śmiertelne niebezpieczeństwo. 
Są niewidoczni, bo noszą ciemne 
stroje. Z kolei kierowcy jeszcze 
nie przyzwyczaili się do śliskiej 
nawierzchni i bez opamię-
tania wciskają pedał 
gazu.

– 62-letnia kobieta, którą po-
trącił kierowca volkswagena pas-
sata, przechodziła przez jezdnię 
prawidłowo – wyjaśnia nadkom. 
Edyta Bagrowska z Komendy 
Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. 
Do dramatu doszło na ruchliwej 
ulicy Ogińskiego. Obok ryneczek 

i nowy pawilon Biedronki, blisko 
Jubilat i Lidl. Handlowe i tłumne 
zagłębie Zabobrza.

Dzień po wypadku w trakcie 
policyjnej akcji „Niechronieni 
uczestnicy ruchu drogowego” 
wsiadamy do radiowozu z sierż. 
Kacprem Krauze i udajemy się na 
pobliską ulicę Różyckiego. Przed-

południowy szczyt. Przez pół 
godziny policyjne auto 

stało w widocznym 
miejscu naprze-

ciwko ryneczku. 
Piesi, jak gdyby 

nigdy nic, przebie-
gali przez ulicę po-

między samochodami. 

Tuż przed policyjnym wozem.  
W tym starsza pani podpierająca 
się kulą, której niestraszne masyw-
ne ciężarówki i autobusy jeżdżące 
raz po raz główną ulicą tego rejonu 
osiedla.

Przyłapani na gorącym uczynku 
tłumaczą, że zawsze tędy chodzili i 
chodzić będą. 

– Ciężko karać kogoś takiego 
– mówi st. sierż. Kacper Krauze.

 Na widok policji i aparatu foto-
graficznego uciekło trzech nasto-
latków, którzy próbowali przejść 
w niedozwolonym miejscu do 
hipermarketu Carrefour. Mniej 

szczęścia miał inny chłopak – prze-
chodząc przez ulicę i pas zieleni na 
Jana Pawła II wyszedł wprost na 
policyjny samochód. – Otrzymał 
pouczenie. Mam nadzieję, że to go 
czegoś nauczy. Bo niestety często 
bywa tak, że na ludzi działają tylko 
surowe kary – dodaje st. sierż. 
Krauze. 

Prawie połowa ogólnej liczby 
zabitych w wypadkach drogowych 
to piesi, rowerzyści i motorowerzy-
ści. Ta grupa, w przeciwieństwie 

do kierowców, pozbawiona jest 
jakiejkolwiek ochrony przed ude-
rzeniami przez pojazdy. Na lekko-
myślnych starszych i młodszych to 
ostrzeżenie nie działa.

Niesforni piesi to tylko jedna 
strona czarnego scenariusza je-
siennych wypadków. Druga to 
nieostrożni kierowcy i bezna-
dziejny stan dróg: dziurawych, 
źle oznaczonych, gdzie niebezpie-
czeństwo – zwłaszcza dla mniej 
doświadczonego kierującego – czai 
się na niemal każdym zakręcie. 
Doświadczył tego kursant nauki 
jazdy, który niezbyt nowym starem 
przejeżdżał ulicą Wolności. Blisko 
Marcinkowskiego wystarczył jeden 
nieostrożny manewr i kolos stanął 
w poprzek drogi uszkadzając przy-
drożny słup. Szczęście, że nikogo w 
pobliżu nie było.

Ale o szczęściu nie mogą mówić 
dwie panie, które w miniony 
piątek rano jechały rano do pracy 
z Wojcieszowa w kierunku Jeleniej 
Góry. Przed Dziwiszowem, na 
krętej drodze na wzgórzu Kapela, 
prowadząca straciła panowanie 
nad pojazdem i wpadła do rowu. 
Jedną z kobiet odwieziono do szpi-
tala. Tego samego dnia wieczorem 
podobną „przygodę” miał kierowca 
opla blisko Radomierza. Nie zwrócił 
uwagi na słabo oznakowany zakręt 
i stoczył się z nasypu jezdni.

Agnieszka Gierus

Pieszej przechodzącej po pasach omal nie zabił kierow-
ca passata, który wciskając gaz do dechy mknął ulicą 
Ogińskiego. Poważnie ranną kobietę przewieziono do 
szpitala. Później - lawina stłuczek. Kilka przykładów: 
star nauki jazdy uderza w słup i blokuje ulicę Wolności. 
Fiat ląduje w rowie za Dziwiszowem. W centrum miasta 
zderzenie autobusu z audi.

Pechowy star zablokował ulicę Wolności. Na szczęście nikomu nic się nie stało

Na drogach rocznie ginie około 6 tys. osób, a 60 tys. 
zostaje rannych. Do większości potrąceń dochodzi na 

wyznaczonych przejściach dla pieszych, w obrębie 
skrzyżowań, na chodnikach i poboczach

Dowody w obiektywie

Pedałował z promilami

Na początku minionego tygodnia przy ulicy Wolności na 
rogu ul. Powstańców Śląskich 12-letni cyklista stracił rów-
nowagę i przewrócił się wraz z rowerem. Wezwano policję 
i pogotowie. Okazało się, że chłopak był kompletnie pijany. 
Na szczęście nie upadł przed przejeżdżającym samocho-
dem, ale na chodniku. Policja wyjaśnia, skąd nastolatek 
wziął alkohol i w czyim towarzystwie go pił. Chłopaka 
czeka rozprawa przed sądem dla nieletnich.

Każda ze złapanych migawką aparatu osób powinna 
zapłacić mandat za przejście w niedozwolonym miejscu.
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przewinienie i kara
Wtargnięciem prosto pod koła samo-
chodu pieszy ryzykuje nie tylko utratą 
zdrowia lub życia. Grozi za to mandat 
w wysokości 100 złotych. 250 
złotych można zapłacić przechodząc 
przez jezdnię na czerwonym świetle.

Czarne przejścia
ulica Wojska Polskiego 
– 1 śmiertelny wypadek.
aleja Jana Pawła II 
– 3 śmiertelne wypadki
ulica Wolności ze szczególnym 
uwzględnieniem skrzyżowania przy 
małej poczcie - potrącenia
ulica Cieplicka - potrącenia

Sierżant Kacper Krauze z upominanym nieletnim
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Z JELENIOGóRSKIEGO NA WIEJSK¥

WYDARZENIA / WYBORY 2007

Walka o głosy
Wczoraj (niedziela) zakoń-

czyły się wybory parlamentar-
ne. Wstępne wyniki podano już 
po oddaniu Jelonki do druku. 
My przeprowadziliśmy sondaż 
wśród 100 losowo wybranych 
jeleniogórzan, których popro-
siliśmy o wskazanie zwycięzcy. 
Jeśli ufać intuicji mieszkań-
ców naszego miasta, wybory 
minimalnie wygrała właśnie 
Platforma Obywatelska, która 
o cztery punkty procentowe 
wyprzedziła Prawo i Sprawied-
liwość (33 do 29). 25 z naszych 
respondentów poparło Lewicę 
i Demokratów. Tylko te trzy 
ugrupowania znalazłby się w 
Sejmie i Senacie według pro-
gnoz mieszkańców naszego 
miasta. Pozostałe ugrupowa-
nia nie zdobyły wystarczają-
cego poparcia.

Nasz sondaż jest zbieżny z 
wynikami prawyborów, które 
w minionym tygodniu przepro-
wadzono w szkołach średnich i 
wyższych, choćby na Wydziale 
Gospodarki Regionalnej i Tury-
styki Akademii Ekonomicznej 
we Wroc ł aw iu.  Ta m t a k ż e 
triumfowała Platforma Obywa-
telska, wyprzedzając znacznie 
konkurentów. Tyle że studenci 
AE dali większy kredyt zaufa-
nia Lewicy i Demokratom a 

Prawo i Sprawiedliwość zajęło 
trzecie miejsce.

Celem prawyborów nie było 
jedyn ie w ysondowa n ie po -
l itycznych preferencji ludzi, 
którzy w głosowaniu wzięl i 
udział po raz pierwszy, lecz 
także zachęta, aby iść do urn 
niezależnie od deklarowanych 
sympatii.

 – Nie bądź durny, idź do 
urny – było hasłem imprezy 
zorganizowanej przez Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej, 
m ięd z y i n ny m i,  w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących nr 
1 im. Stefana Żeromskiego, 
który praw ybory organizuje 
już od 12 lat. Do głosowania 
na przerwach zachęcali lice-
aliści, między innymi, Marta 
Bokiej i Marta Kasprzyk. Robili 
to skutecznie, bo frekwencja 
wyborcza wyniosła 72 procent. 
Podobny wynik odnotowaliśmy 
w naszym sondażu, w którym 
68 osób na 100 zapytanych 
zadeklarowało, że na wybory 
pójdzie. 

Bieżące informacje o wyni-
kach niedzielnego głosowania 
znajdziecie na www.jelonka.
com

(Angela/ROB/tejo)

Marcin Zawiła 
(PO) – 25

Paweł Domagała
(LiD) – 20

Marzena 
Machałek 
(PiS) – 19

Tadeusz 
Lewandowski
(PiS) – 21 

Jerzy Łaskawiec 
(LiD) – 15

Józef Kusiak 
(LiD) – 10
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Poparcie dla kandydatów deklarowane podczas naszego 
minisondażu przedwyborczego

KRÓTKO Z MIASTA
Były minister 
w akademii

Podyplomowe studia dzien-
nikarstwa gospodarczego to 
kolejna możliwość poszerzenia 
wykształcenia w jeleniogór-
skim Wydziale Gospodarki Re-
gionalnej i Turystyki Akademii 
Ekonomicznej we Wrocławiu. 
Dziś (poniedziałek) gościem AE 
będzie były minister finansów 
prof. Jerzy Osiatyński, który 
wygłosi wykład zatytułowany 
„Gospodarka w mediach”. 
Początek o godz. 11.

Zmiany 
w komunikacji

Najpewniej w środy, 24 paź-
dziernika, zakończy się asfal-
towanie ulicy Karkonoskiej. 
Wówczas autobusy numer linii 
15 będą jeździły normalnie i 
pasażerowie nie będą musieli 
korzystać z przesiadek. W tym 
rejonie Sobieszowa kończą się 
prace drogowe związane z po-
łożeniem nowej sieci gazowej.  
Z kolei linia nr 25 na osiedle 
Czarne wciąż ma skrócony 
przebieg trasy z powodu robót 
ziemnych. Autobusy kończą i 
zaczynają bieg pod nr 27 na 
ulicy Czarnoleskiej.

(tejo)

Pierwszymi „uczniami”, którzy 
zasiedli w nowoczesnych ławach, 

byli zaproszeni na otwarcie goście.
Wielki ekran telewizyjny, am-

fiteatralne wygodne siedziska i 
nowoczesne metody nauczania 
– tak wygląda zmodernizowana 
za 250 tysięcy złotych sala multi-
medialna w Szkole Podstawowej nr 
13 w Jeleniej Górze. Od minionego 
tygodnia cieszą się z nie nauczycie-
le, a najbardziej – uczniowie. – Nie 
mogę się doczekać pierwszych za-
jęć. Może obejrzymy jakiś ciekawy 
film? – mówił nam Tomek z piątej 
klasy. – Nasza sala wygląda jak małe 
kino – śmiała się jego o rok starsza 
koleżanka Kasia.

Salę otworzył prezydent Jeleniej 
Góry Marek Obrębalski z zastępcą 
Zbigniewem Szereniukiem. Sa-
morządowców powitali chlebem i 

solą najmłodsi ze świetlicy „Maciu-
siowo”. – Sponsorem jest Krzysztof 
Zaborski, dyrektor Prywatnego 
Liceum Ogólnokształcącego dla 
Dorosłych – podkreśla Barbara 
Jaśniewicz, dyrektorka „trzynastki”. 
W sali, w której kiedyś wyświetlano 
stare filmy na terkoczącym projekto-
rze, wykonano niezbędny 
remont. Zainstalowano 
klimatyzację i nowo-
czesną aparaturę 
audio-wizualną. 
Z pomieszczenia 
mogą korzystać nie tylko 
uczniowie SP nr 13, lecz także 
słuchacze szkoły „Amicus”.

(AGA)

Prawie multikino
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Chciała się zabić
16-letnia mieszkanka Ka-

miennej Góry groziła samo-
bójstwem i uciekła z domu. 
Rodzice zgłosili jej zaginięcie 
policji. Stróże prawa namierzyli 
dziewczynę w Jeleniej Górze. 
Szukali jej prawie całą noc z 
środy na czwartek. Desperatkę 
udało się zatrzymać i przekazać 
rodzicom. 

Płonący telewizor
Lepiej nie oglądać telewizji 

do późna. Przekonali się o tym 
lokatorzy jednego z mieszkań 
przy ulicy Tkackiej, w którym w 
środę w nocy zapalił się odbior-
nik telewizyjny. Od ognia zajęła 
się szafka. Interweniowała straż 
pożarna, która zdusiła ogień w 
zarodku. Zadymienia nie udało 
się uniknąć. Dwie podtrute dy-
mem osoby trafiły do szpitala.

Plantacja przy łóżku
Piętnastolatek z  gminy 

Karpacz we własnym poko-
ju hodował krzaczki konopi 
indyjskich. Plantację nakryli 
policjanci dzięki operacyjnym 
informacjom. Chłopak upra-
wiał halucynogenne rośliny 
na własny użytek, ponieważ 
chciał spróbować, jak działa 
marihuana. 

(tejo) 

K

Gdyby skład Parlamentu mieli wybierać licealiści 
i studenci, Polską rządziłaby Platforma Obywatelska. 
Kto będzie rządził rzeczywiście? Okaże się w najbliż-
szych dniach.

Podczas prawyborów w „Żeromie” 
młodzież poparła PO
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Wczoraj w Cieplicach głosował Andrzej Raj, 
dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego
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St a r y,  k r uszą c y się t y n k 
spada z dachu prosto do bal-
konu mieszkanki, która już 
kilka razy przepłaciła wyjście 
na balkon niejedną raną na 
głowie.

- Nie oczekuje tu jakiś cudów, 
a le przecież zbic ie gz y msu 
na długości sześciu metrów o 
grubości dziesięciu centyme-
trów to przecież nie jest wielka 
sprawa – skarży się Danuta 
Rumińska. - Mnie znacznie uła-
twiłoby to życie, a budowlań-
com zajęłoby co najwyżej parę 
godzin. Niestety mimo próśb i 

gróźb nikt nie chce 
mi pomóc. Tynk 
jak spadał kilka 
lat temu tak w 
da lsz ym cią gu 

s p a d a  n a 
m ó j  b a l -
kon .  P r z e z 
g r u z  n i e 

mogę nawet 
go ot worz yć, 

b o  w s z y s t ko 
w pada m i do 
m i e s z k a n i a . 
Wy j ś c ie  t a m 
to prawdziwe 
ryzyko.

L o k a t o r -
ka już kilka 

razy pisała do firmy Domicus, 
która zarządza kamienicą. 

– Co najmniej dwa razy od-
bijaliśmy już tam tynk – mówi 
Ryszard Rawski z Domicusa. 
To, że odpada w dalszym ciągu 
to wina starej elewacji nie na-
sza. Czekamy teraz na zrobie-
nie ocieplenia. Wówczas zrobi 
się wszystko razem, a tak to 
przecież nikt nie będzie zakła-
dał specjalnie rusztowań, żeby 
gzyms obijać, bo to są koszta. Z 
założeniem rusztowania będzie 
to kosztowało wspólnotę około 
półtora tysiąca złotych. 

Założenie rusztowania być 
może jest kosztowne, odpowia-
da mieszkanka, ale czyja wina, 
że firma, która remontowała 
dach zamiast wymienić gzyms, 
tylko go pobieliła – ripostuje 
Danuta Rumińska. 

Tynk leci już od ponad czte-
rech lat. Jednak w 2004 roku, 
k iedy zmieni ł się zarządca, 
pani Danucie wróciła nadzieja 
na odzyskanie bezpieczeństwa 
na balkonie. – Niestety było 
to tylko złudzenie – mówi D. 
Rumińska. 

Co najmniej dziesięć razy 
prosi ła f i r mę Dom ic us,  by 
zbiła ten stary gzyms i zrobiła 
now y. Kiedy nie było odze -

w u post a now i ła c ier pl iw ie 
poczekać do remontu dachu, 
który przeprowadzony był w 
ubiegłym roku. 

Powiedziano jej, że będzie 
to kosztowało cztery tys. zł. 
- Wzięłam kredyt, bo obiecano 
mi, że wymieniony zostanie rów-
nież ten stary tynk i uzupełnią 
go pod dachówką. W ubiegłym 
roku taki remont dachu został 
zrobiony. Pomijam już fakt, że 
przy remoncie zawyżono koszty 
podając nieprawidłowe wymiary 
dachu. Przede wszystkim nie 
zabezpieczono i nie wymieniono 
tego tynku. To jest dosłownie 
wiadro cementu. Uważam, że 
koszty takiej pracy są naprawdę 
niewielkie, potrzebna jest tylko 
dobra wola zarządcy.

Takiej wersji zaprzecza Ryszard 
Rawski. Jak mówi, prace nad re-
montem dachu zostały przepro-
wadzone zgodnie z planem.

- Decyzję, na co przeznaczyć 
pieniądze, podjęła wspólnota 
lokatorów – mówi Rawski. - Nie 
mogę sam decydować, że poza 
ustalonym planem przeprowa-
dzone zostaną dodatkowe prace, 
które są zachciankami poszcze-
gólnych lokatorów.

Twierdzi, że gzyms z odpadają-
cym tynkiem został naprawiony, 

a tynk spada niżej z balkonu 
Danuty Rumińskiej i zagraża jej 
sąsiadom.

- Na kolejne prace potrzebne 
jest około półtora tysiąca, których 
wspólnota po prostu nie ma. Już 
teraz dłużna jest trzy tys. firmie, 
która prowadziła remont dachu. 
Każdy z lokatorów chciałby żeby 
zrobić w budynku co innego. Dla 
nas jest to po prostu niewykonal-
ne przede wszystkim ze wzglę-
dów finansowych – wyjaśnia, nie 
bez racji, nasz rozmówca.

 Nic nie tłumaczy jednak nie-
kompetencji pracowników, któ-
rzy wykonywali remont dachu. 
Pieniądzy z pewnością wystarczy-
łoby na zbicie i zalepienie  sześciu 
metrów spornego gzymsu. Stały 
kosztowne rusztowania, a do 
wykonania tych prac wystarczyła 
dobra wola, której jak widać 
zabrakło. 

Z rozmowy z Ryszardem Raw-
skim wynika, że jeśli okazałoby 
się, że gzyms w dalszym ciągu 
spada na balkon Danuty Rumiń-
skiej i stwarza to zagrożenie dla jej 

życia, zarządca z pewnością 
zająłby się tym nie czekając na 
ocieplanie budynku. Mamy 
nadzieję, że Domiscus nie 
dopuści do najgorszego sce-
nariusza i pomoże lokatorce. 
Do sprawy wrócimy.

Angelika Grzywacz

Tynkiem po głowie
JELENIA GÓRA Kawałki zniszczonego dachu zagrażają bezpieczeństwu lokatorki 

zagrożenie z góry
Odpadające tynki z gzymsów to powszechny problem dla lokatorów 
kamienic w Jeleniej Górze. Przy ul. 1 Maja z jednego z budynków (na 
zdjęciu) należącego do wspólnoty lokatorskiej, nowej elewacji nie udaje 
się położyć od lat. Powód: lokatorzy nie mogą dogadać się co do wyko-
rzystania funduszu remontowego, którego zasoby mogą nie wystarczyć 
na kosztowną renowację facjaty zabytkowej kamieniczki.

Danuta Rumińska od kilku lat nie może doprosić się zabezpieczenia gzymsu  
budynku, w którym mieszka. Wychodząc na balkon ryzykuje życiem.

Pani Danuta nie może doprosić się 
naprawienia gzymsu
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Za narkotyki do celi
JELENIA GÓRA Zabobrze bez dealera

300 porcji marihuany i 150 amfetaminy u 22-latka.

Czterech mężczyzn siedzą-
cych w fiacie seicento przy 
ulicy Ogińskiego zwróci ło 
uwagę policjantów patrolu-
jących osiedle Zabobrze w 
nocy z czwartku na piątek. 
Wiedziel i , że na parkingu 
miało dochodzić do kupowa-
nia i sprzedawania narkoty-
ków. Intuicja nie zawiodła. 
Na widok funkcjonariuszy 
kierowca i pasażerowie wy-
ra źn ie się zdener wowa l i , 
c o w zbud z i ło dod at kowe 
podejrzen ie st różów pra -
wa. Wylegitymowali osoby 
znajdujące się w pojeździe i 
sprawdzili, czy nie ma w nim 

narkotyków. Pod siedzeniem 
kierowcy oraz w plecaku na 
siedzeniu znaleziono worecz-
ki z marihuaną. Zatrzymali 
22-letniego pasażera, któ -
ry okazał się właścicielem 
środków odurzających. Przy 
przeszukaniu jego mieszka-
nia policja znalazła 150 dzia-
łek amfetaminy ukrytych w 
kuchni. Mężczyzna odpowie 
za posiadanie znacznej ilości 
narkotyków i – być może – za 
handel nimi. Grozi mu kara 
do ośmiu lat więzienia.

(tejo)

Rośnie bandyta
JELENIA GÓRA Zastraszał i okradał rówieśników

Niesforny czternastolatek pobił o dwa lata młodszego 
chłopca i zabrał mu telefon komórkowy.

Wyrostek uciekł z jednej z 
placówek wychowawczych 
ponad dwa tygodnie temu. 
Nie próżnował: kradł telefony 
komórkowe i dokonał rozbo-
ju. Na ulicy zaczepiał młod-
szych od siebie chłopców. 
Groził im i zabierał komórki. 
Gdy ich nie mieli, chciał pie-
niędzy. Ma na swoim koncie 

co najmniej pięć wymuszeń. 
Najdrastyczniejsze to pobicie 
12-letniego chłopca, któremu 
młody przestępca wyr wał 
telefon komórkowy wart y 
około 800 złotych. Wyros-
tek odpowie za swoje czyny 
przed sądem rodzinnym i 
nieletnich.

(tejo)

Cieplice dziś i jutro 
JELENIA GÓRA Gorące wizje przyszłości uzdrowiskowej dzielnicy

Za czter y lata kuracjusze odzyskają zdrowie  
w termach.

Zapuszczony i zrujnowany 
obiekt budowanego od 1984 roku 
basenu termalnego odżyje na 
nowo dzięki architektom, którzy 
tchną w niego nowe życie i nową 
formę. Środki na realizację pocho-
dzić będą z funduszy unijnych. To 
niemal 15 milionów złotych.

 – Strefy rehabilitacji wodnej, 
relaksu, łaźnie parowe i sauny, 
plaża z nadmorskim piaskiem, sale 
rehabilitacyjne, pijalnia wody oraz 
inhalatorium – to znajdzie się pod 
dachem w cieplickim kompleksie 
uzdrowiskowym (dolne zdjęcie). 
Odważny projekt, który łączy 
nowoczesność linii z tradycyjną 
zabudową uzdrowiska z począt-
ku XX wieku to dzieło zespołu 
architektów Grażyny i Roberta 
Futerhendler, Lecha Barańskie-
go oraz Bartłomieja Zachara z 
Karpacza. 

Koncepcję przebudowy base-
nów termalnych przedstawiono w 
ubiegły wtorek podczas przekaza-
nia do użytku zmodernizowanego 
Pawilonu Uzdrowiskowego „Jaś”. 
Sanatorium, niegdyś szpital uzdro-
wiskowy dla dzieci, dziś spełnia 
najwyższe standardy i gotowe 
jest do przyjęcia wymagających 
kuracjuszy ze wszystkich zakąt-
ków świata. 

Jak dotąd Cieplice odwiedzają 
głównie Niemcy, ale nie brako-
wało w niedalekiej przeszłości 
Amerykanów, a nawet Izrael-

czyków. Kuracjusze ci płacą za 
leczenie. W gronie komercyj-
nych rehabilitantów jest także 
coraz więcej Polaków. 

To częściowo dzięki zyskom 
pozyskanym z takiej działalno-
ści Cieplice dźwigają się z wie-

loletniego zaniedbania i mogą 
śmiało konkurować z innymi 
ośrodkami uzdrowiskowymi.

Niestety, niskie kontrakty z 
Narodowym Funduszem Zdro-
wia nie pozwalają uzdrowisku 
w pełni udostępnić swojej oferty 

wszystkim zainteresowanym. 
Ci, którzy by chcieli podleczyć 
się u gorących wód w tym roku, 
nie mają na to szans. Terminy 
rezerwowane są od stycznia 
2008.

(tejo)

Cieplicka rzeczywistość oraz realna futurologia
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I po stypendiach
REGION Unijne pieniądze dla nielicznych

Koniec z pomocą dla uczniów szkół średnich z 
terenów wiejskich i małych miast. Tak wynika z 
informacji przekazanej nam przez Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego.

Uczniowie, którzy czekają na 
unijne stypendia, mogą czuć się 
rozczarowani. W tym roku do-
staną je tylko nieliczni: ci, którzy 
mają najlepsze wyniki w nauce. 
Jak szacuje Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, rocznie będzie 
to zaledwie 3 tysiące uczniów z 
całej Polski.

Skąd taka zmiana? – Dotych-
czas środki na unijne stypendia 
pochodziły ze Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Roz-
woju Regionalnego, którego 
realizacja dobiega końca – czyta-
my w informacji przesłanej nam 
przez Departament Informacji i 
Promocji MRR. – Teraz pieniądze 
będą pochodziły z programu 
Kapitał Ludzki.

Problem w tym, że Komisja 
Europejska nie zgodziła się na 
pomoc o powszechnym zasięgu, 
tak jak miało to miejsce dotych-
czas. Zaproponowała rezygnację 

z socjalnego podejścia do wyrów-
nywania szans edukacyjnych na 
rzecz podejścia edukacyjnego. 
Dlatego właśnie promowani będą 
jedynie zdolni uczniowie.

W resorcie trwają ustalenia 
dotyczące ustalenia procedur 
udzielania pomocy.

Tymczasem samorządy i 
uczniowie nic nie wiedzą, że 
pieniędzy nie będzie. – Czekamy 
na ogłoszenie konkursów – mó-
wiła nam w ubiegłym tygodniu 
Barbara Latosińska, koordynator 
stypendiów w Jeleniej Górze.

Do tej pory ze stypendiów 
korzystało ponad 500 uczniów 
jeleniogórskich szkół. Przy no-
wych zasadach może je otrzymać 
najwyżej kilkunastu.

Dlaczego ministerstwo nie 
powiadomiło szkół i samorządów 
o zmianach? Na to pytanie nie 
uzyskaliśmy odpowiedzi.

(ROB)

Miasto włączyło do kamiennogór-
skiej strefy ekonomicznej 2 działki 
o łącznej powierzchni prawie 10 
hektarów.

– Jestem przekonany, że wkrótce 
powstaną tam nowe zakłady pracy 
– mówi Marek Obrębalski, prezydent 
Jeleniej Góry. Jak szacują szefowie 
strefy, nowe firmy mogą zatrudnić 
przynajmniej 200 osób. Marek Obrę-
balski twierdzi, że pracę może znaleźć 
tam nawet i tysiąc osób. – Wszystko 
zależy od tego, jakie to będą zakłady 
– mówi.

Dlaczego inwestowanie w strefie 
się opłaca? – Przedsiębiorcy mogą 
liczyć na spore ulgi w podatku docho-
dowym – mówi prezes strefy ekono-
micznej Szymon Madera. – Wynoszą 
one od 40-60 procent poniesionych 
nakładów inwestycyjnych.

Jeleniogórska strefa mieści się 
przy ul. Spółdzielczej. Jedna działka 
jest za halą Jelenia Plast, druga – za 
zakładem Draexlmaier. Jest do nich 
dogodny dojazd od Trasy Czeskiej. 
W przyszłym roku władze miasta 
planują przedłużenie ul. Spółdzielczej 
do ul. Objazdowej. – Docelowo ma 
ona być połączona z ul. Lubańską, w 
okolicach stadionu – mówi zastępca 
prezydenta Jerzy Łużniak.

Problem tylko, czy nowi inwesto-
rzy znajdą pracowników? W urzędzie 
pracy aż roi się od ofert. Niemal 
stale przedstawiają je Draexlmaier, 
Dr. Schneider czy Tesco. Kierowcy, 
kucharze czy kasjerzy mogą podpisać 
umowy od zaraz.

Mimo tego, niektóre jeleniogór-
skie zakłady muszą dowozić ludzi 
autobusami z miast odległych kilka-

dziesiąt kilometrów od Jeleniej Góry. 
Dlaczego? – Płacą mało – mówi pani 
Jadwiga, która szuka pracy. – W Tesco 
zaproponowali mi płacę poniżej tysią-
ca złotych na rękę. Mam dwoje dzieci. 
Z tego nie utrzymam rodziny.

Inna sprawa, że w mieście jest co-
raz mniej wykwalifikowanych osób. 
Większość z tych, którzy są dobrzy, 
mają już pracę, albo wyjechali do 

Europy. Wygląda na to, że wkrótce 
szkoły będą musiały wrócić do tak 
popularnego jeszcze w latach 90-tych 
szkolnictwa zawodowego. – Zrobimy 
rozeznanie, jakich fachowców potrze-
ba. Oczywiście, szkoły będą musiały 
dostosować swoją ofertę – mówi 
Marek Obrębalski.

Szymon Madera jest dobrej myśli. 
– Jeśli szefowie zakładów będą chcieli 
mieć lojalnych i dobrych pracowni-
ków, muszą liczyć się z tym, że trzeba 
im godnie zapłacić – mówi Szymon 
Madera.

(ROB)

Koniec 
bezrobocia?

JELENIA GÓRA Wkrótce w mieście przybędzie miejsc pracy

Powstanie nowych zakładów produkcyjnych to tylko 
kwestia czasu – twierdzą władze miasta. Ciekawe tylko, 
skąd inwestorzy znajdą pracowników, skoro bezrobo-
cie w mieście jest znikome.

Strefy nie zginą
Strefy ekonomiczne założono w latach 90-tych na terenach o dużym bezrobociu. 
W Polsce działa ich 14. Ich zadaniem jest ściąganie inwestorów, co w konsekwen-
cji ma skutkować zmniejszeniem liczby osób bez pracy. Z czasem strefy rozrastały 
się po regionie. W Jeleniej Górze wprawdzie bezrobocie jest znikome (7,8 procent 
na koniec sierpnia 2007), ale nowe zakłady są mile widziane.
Według przepisów, strefy mają działać do 2017 roku. Co stanie się potem? – Być 
może ich żywotność zostanie przedłużona, a nawet jeśli nie, to tereny po strefach 
zostaną zamienione w tzw. parki przemysłowe – mówi Szymon Madera.

pracy nie brakuje
Jelenia Góra jest na trzecim miejscu w klasyfikacji najniższego bezrobocia na Dolnym 
Śląsku. Niższe jest jedynie we Wrocławiu (5,9 %) oraz w powiecie wrocławskim 
(7,6%). W stolicy Karkonoszy bezrobocie wynosi 7,8%. Za Jelenią Górą jest region 
lubiński (8,1%), polkowicki (8,8%) oraz miasto Legnica (9%). Średnie bezrobocie 
w Polsce jest na poziomie 12%. Dane pochodzą z końca sierpnia 2007 roku.

Recytowali Wyspiańskiego Uczniowie z Jeleniej Góry 
w z ięl i  ud z i a ł  w pr zeg l ą -
dzie literackim „Chcę, żeby 
w letni dzień…”. Pomysło -
dawcami przedsięwzięcia 
zorganizowanego w Roku 
Stanisława Wyspiańskiego 
byli Muzeum Karkonoskie, 
Jeleniogórski Ośrodek Do-
radztwa Metodycznego oraz 
ent uzja sta propa gowania 
sz t u k i  l i t e r a c k ie j  w ś r ó d 
młodzieży Piotr Grosman, 
nauczyciel ze Szkoł y Pod-
st awowej n r 7 w Jelen iej 
Górze. Zadaniem uczestni-
ków było przygotowanie po 
jednym wybranym utworze 
Wyspiańskiego. Komisja po-
stanowiła wyróżnić osiem-
nastu laureatów przeglądu. 
Oto on i :  Ma r t yna Dach z 
Gimnazjum w Kowarach, 
Daria Dymerska z Gimna-
zjum nr 3, Marzena Gadzina 
ze Szkoł y Podstawowej w 
Kostrzycy, Zuzanna Grzelak 

z Gimnazjum w Mysłakowi-
cach, Dominika Górska z 
Gimnazjum w LO 1, Monika 
Jurkowska z Gimnazjum w 
Szpitalu "Uzdrowisko Cie -
pl ic e ",  Da r i a  K l i mc za k z 
Gimnazjum nr 1, Eliza Ku-
rowska z Gimnazjum nr 2, 
Nikola Łastowiecka z Zespół 
Sz kol no - P r z e d sz kol ny w 
Mi łkowie, Beata Mięgoć z 
Gimnazjum nr 1, Filip Plewa 
ze Szkoł y Podstawowej nr 
7, Ewa Polan z Gimnazjum 
w Zespole Szkół Rzemiosł 
Artystycznych, Aleksandra 
Rak ze Szkoły Podstawowej 
w Kostrzycy, Mateusz Siecz-
kowski ze Szkoły Podstawo-
wej nr 11, Natalia Urbańska 
z Gimnazjum w Kowarach, 
Maja Wiśniowska z Gimna-
zjum nr 1 i Kornel ia Zoń 
ze Szkoł y Podstawowej w 
Mysłakowicach. 

Angela
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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 

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)

Powstanie 
obwodnica

Są pieniądze na budowę 
obwodnicy południowej. Inwe-
stycja zostanie wpisana na listę 
indykatywną unijnego progra-
mu RPO. To oznacza, że długo 
oczekiwana obwodnica Jeleniej 
Góry stanie się jednym z naj-
ważniejszych zadań dla Dolnego 
Śląska na lata 2007-2013.

Chodzi oczywiście o pierwszy 
etap budowy obwodnicy.

– Ta droga ma dla nas 
szczególne znaczenie – mówi 
Marek Obrębalski, prezydent 
Jeleniej Góry, który zabiegał o 
umieszczenie zadania w planie 
indykatywnym. – Pozwoli na od-
ciążenie ruchu w mieście, ułatwi 
turystom dojazd do Karpacza.

Łącznie budowa pierwszego 
etapu obwodnicy będzie koszto-
wała 106 mln. złotych. Połowę 
miasto dostanie z RPO.

Droga ma prowadzić od ul. 
Wincentego Pola, estakadą nad 
torami i ul. Łomnicką, do ul. 
Sudeckiej. Z drogą na Karpacz 
nowa trasa połączy się w okoli-
cach byłej jednostki wojskowej.

(ROB)
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6895

3753 2872
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(31 XII)
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(31 V)

2006 r. 
(31 VIII)
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(31 VIII)

Liczba zarejestrowanych 
bezrobotnych w Jeleniej Górze
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Płonąca „ósemka”

Ciężarowcy z podstawówek
JELENIA GÓRA Niepotrzebnie dźwigają torby i narażają się na poważne schorzenia kręgosłupa

Zadymione klasy, wyjące sy-
reny pożarniczych wozów bojo-
wych, nieprzytomny nauczyciel i 
ewakuacja – taka dawka emocji 
czekała w minioną środę na 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 
8 w Jeleniej Górze. Na szczęście 
pożar był tylko scenariuszem 
ćwiczeń, jakie pożarnicy raz na 
jakiś czas muszą odbyć w jednej z 

placówek oświaty, aby sprawdzić 
skuteczność swojego działania w 
razie rzeczywistego zagrożenia. 
Dzieciom najbardziej podobała 
się podniebna „podróż” pożar-
niczym wysięgnikiem, którym 
opuściły przez okno pełne dymu 
pomieszczenie lekcyjne.

(Angela)
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Państwowa Inspekcja Sani-
tarna przyjęła masę 3 kg jako 
dopuszczalny ciężar tornistrów 
noszonych przez uczniów klas 
I-III szkoły podstawowej. 

Tak jest w teorii. W praktyce 
uczniowie często dźwigają dwa 
razy tyle. 

Dominika i Daria Paszkowskie, 
uczennice klasy III Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Jeleniej Górze, niosą 
na plecach wielkie tornistry. 
W rękach trzymają jeszcze 
worek ze strojem i ręcz-
nikiem na basen. – Kilka 
zeszytów, podręczniki, 
ćwiczenia, piórnik z peł-
nym wyposażeniem, 
dr ugie śniada-
nie – wylicza-
j ą  z a wa r t o ś ć 

plecaków. Tornistry drobnych 
dziewczynek ważą ponad cztery 
kilogramy. – Całe szczęście, że do 
szkoły przywozi nas mama. Ale i 
tak często od dźwigania bolą nas 
plecy, a czasami brzuch – mówią 
siostry. – Musimy nosić te wszyst-
kie rzeczy. Nie mamy w tornistrze 
nic niepotrzebnego – dodają. 

Oprócz książek i zeszytów, 
ciężar tornistrów zwiększają 

albumy, pamiętniki, se-
gregatory, notesy, ka-

lendarze czy napoje 
w szklanych butel-
kach. Ciężkie są 
również same ple-
caki. Nauczyciele 
i dyrektorzy szkół 
p o d s t a w o w yc h 

tłumaczą, że zdają 

sobie sprawę z wagi problemu i 
starają się podejmować konkret-
ne działania. 

– W starszych klasach raczej 
sterujemy tym, co uczniowie 
mają przynieść na zajęcia, tak 
aby dzieci nie musiały codziennie 
nosić całego kompletu książek. 
W miarę możliwości staramy się, 
aby na ławce leżała tylko jedna 
książka – mówi Grażyna Golisz, 
wicedyrektorka „jedenastki”. Do-
daje, że w klasach I-III uczniowie 
mają podręcznik i ćwiczenia w 

jednym zestawie, a w klasie do 
techniki mogą zostawić przybory 
plastyczne. – Dzięki temu tor-
nister jest zdecydowanie lżejszy 
– wyjaśnia. 

– Jesteśmy na ten problem bar-
dzo uwrażliwieni. Zawsze proszę 
nauczycieli, aby sprawdzali, ile 
będą ważyły książki i czy wszyst-
kie podręczniki, które proponują 
są rzeczywiście potrzebne. Cza-
sami sama też podnoszę plecaki 
uczniów, aby sprawdzić, czy nie 
są za ciężkie – dodaje Marzena 
Hryniewicka, dyrektor SP nr 8. 
– Dzięki temu, że młodsze klasy 
mają podręcznik połączony z 
ćwiczeniami, tornistry uczniów 
nie są już tak ciężkie jak kiedyś 
– dodaje. 

W „ósemce” – z uwagi na brak 
szatni – każdy ma swoją szafkę 
zamykaną na kluczyk. – Jeżeli 
uczeń chce, może zostawić w 
niej cięższe rzeczy – wyjaśnia 

dyrektor Hryniewicka. Dodaje, 
że pojawiły się też specjal-
ne plecaki z kółeczkami i 

wyciąganym uchwy-
tem, podobne do 

toreb podróżnych. 
– Widziałam, że 
kilkoro naszych 
uczniów już ta-

kie posiada. 
Dzięki temu 
nie trzeba 
nosić ksią-
żek na ple-

cach. 
Dyrektorzy 

uważają, że 
również rodzi-
ce powinni, od 

czasu do czasu, 
sprawdzać, co 

dziecko ma w tor-

nistrze i w razie potrzeby pomóc 
w racjonalnym pakowaniu, z 
czym mogą mieć problem naj-
młodsze dzieci. 

Do skali problemu dokładają 
się także wydawcy książek, któ-
rzy preferują twarde i przy tym 
ciężkie oprawy. – Wiadomo, że 
takie podręczniki są trwalsze 
– usłyszeliśmy w jednej z jele-
niogórskich księgarń. – Ale na 
pewno nie są odpowiednie dla 
mniejszych dzieci, zwłaszcza z 
pierwszych klas szkoły podsta-
wowej. – Nie mamy wpływu na 
nowości wydawnicze – tłuma-
czą nauczyciele, którzy spośród 
wielu tytułów muszą wybrać 
pozycję, z której uczniowie 
będą korzystali przez cały rok 
szkolny.

W Jeleniej Górze nie są także 
przeprowadzane badania wagi 
tornistrów u dzieci. Wnioski z 
takiego ważenia na pewno nie 
byłyby optymistyczne.

Każdemu dziecku, które cho-
dzi do szkoły z przeładowanym 
tornistrem, grożą wady posta-
wy, skrzywienia kręgosłupa i 
uszkodzenie dysku. Przeciążone 
plecaki powodują nadmierne 
obciążenia kręgosłupa, który 
u dzieci jest bardzo plastyczny. 

W rezultacie prowadzi to do 
wad postawy. Najczęstszym 
skutkiem jest skolioza, czyli 
skrzywienie boczne kręgosłupa, 
cofnięta klatka piersiowa i asy-
metria łopatek. Pod wpływem 
zbyt dużego ciężaru dziecko 
także wolniej rośnie. 

Agnieszka Gierus

Norma a życie
W Polsce nie ma żadnych przepisów, które określałyby maksymalną wagę 
uczniowskich plecaków. Zaniepokoiło to Janusza Kochanowskiego, rzecznika 
praw obywatelskich, który w liście otwartym zaapelował do Ryszarda Legutki 
(ministra edukacji) i Zbigniewa Religi (ministra zdrowia) o wprowadzenie 
regulacji, określających dopuszczalną wagę tornistrów, uwzględniając wiek 
oraz płeć dziecka. 
Powołał się na rozporządzenie Rady Ministrów z 1990 r. w sprawie wykazu prac 
wzbronionych młodocianym, zgodnie z którym, dopuszcza się przenoszenie przez 
chłopców w wieku poniżej 16 lat ciężarów o masie do 5 kg, a dziewczynkom 
do 3 kg. 

O tym, ile może ważyć wiedza, codziennie przekonują 
się uczniowie jeleniogórskich szkół. Tornistry, które 
dźwigają, nierzadko ważą ponad pięć kilogramów. 

Jak to się robi 
nad Sekwaną?

We Francji wyeliminowano całkowi-
cie kłopot z ciężkimi torbami. Zajęcia 
w szkołach organizowane są w ten 
sposób, że każdy uczeń wszystkie 
przybory, zeszyty i podręczniki prze-
chowuje w szkole. Zadane zadania 
odrabia w czasie, kiedy przebywa 
w placówce. Przez to dzieci nieco 
później wracają do domów, ale mają 
wolne do końca dnia i nie muszą 
martwić się o nieskończone lekcje, 
ani o ciężkie torby. Dodatkowo, aby 
zrekompensować uczniom czas 
poświęcony na odrabianie lekcji w 
szkole, nad Sekwaną od nauczania 
są wolne środy.

Dominika i Daria Paszkowskie zapewniają, 
że nie mają nic niepotrzebnego w swoich plecakach.
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Glina jak z bajki
Pod mundurem policyjnym dusza sportowca, artysty  
i miłośnika mocnych wrażeń oraz eskapad na szybkim 
motocyklu.

Jaki powinien być policjant 
idealny? Wysportowany, szyb-
ki, sprawny, przystojny, w y-
gadany, obyty, znający się na 
sztuce, a jednocześnie potra-
fiący stosować obezwładnia-
jące chwyty, biegle władający 
jęz yk a m i obc y m i .  Do t ego 
wyobrażenia posterunkowemu 
Marcinowi Bajkowi z Jeleniej 
Góry niewiele brakuje.

Obecnie kształci się na kursie 
podstawowym w Szkole Policji 
w Pi le, podbi ł serca przeło -
żonych swoją nietuzinkową 
osobowością i uporem, z któ-
rym dąży do realizacji swoich 
marzeń.

Jelen iogórsk i f un kc jona -
riusz łamie stereot ypy, któ -
re określają policjanta jako 
człowieka stosunkowo mało 
otwartego na otaczający go 
świat. Swoim zachowaniem 
pan Marcin pokazuje, że wcale 
tak nie jest. – Mundurowy też 
człowiek i może osiągać wiele, 
niekoniecznie w komisariacie 
– to zdaje się być jego dewizą. 
Choć świetnie zna się także na 
policyjnym fachu i swoją wie-
dzę oraz umiejętności wciąż 
udoskonala

- Już w szkole podstawowej 
zaczęła się pasja do wędkar-
stwa, które w ymaga ogrom-
nej cierpliwości, której post. 
Marcinowi, jako zodiakalnej 
Pannie, z pewnością nie braku-
je. Wędkarstwo dało Mu możli-
wości spędzenia czasu na łonie 
natury i podziwiania jej piękna 
w naturalnej postaci – podała 
Anna Fons, animator kultury 
w Szkole Policji w Pile.

Później zafa sc ynowa ł się 
boksem i kickboxingiem, która 
trwa do dnia dzisiejszego, a 
nabyte dzięki temu umiejęt-
ności oraz respekt i szacunek 
do przeciwnika z pewnością 
przydadzą się w pracy.

Po maturze w czasie pierw-
szej sezonowej pracy zagranicą 
post. Bajek doskonale opano-
wał język niemiecki. Wtedy 
przyszła też fascynacja moto-
cyklami i spełnienie kolejnego 
marzenia, kupno pierwszego 
własnego jednośladu - Kawa-
saki GPZ 500S. 

Na dwóch kółkach pan Mar-
cin przemierzył Polskę wzdłuż i 
wszerz. Swoje podróże uwiecz-
nił na zdjęciach, bo kolejną 
jego pasją jest fotografowanie 
otaczającego go świata. Po -
znawał też wielu ludzi, w tym 
niepełnosprawnych. Wyznał 
później:

-  Po raz pier wsz y nawią -
za łem znajomości z tak imi 
osobami i muszę przyznać, że 
mimo swoich problemów zdro-
wotnych są bardziej przyjaźni 
niż ludzie zdrowi. Kontakt z 
takimi ludźmi pokazał mi, że 
nie pogoń za dobrem material-
nym jest ważna, lecz wzajemny 
szacunek i miłość do innego 
człowieka.

Kolejnym marzeniem, które 
właśnie się realizuje jest praca 
w policji. Praca, która podob-
nie jak spełnianie marzeń, 
wymaga wyzwań, poświęcenia 
i pasji.

- Bo jak pisał Paulo Coelho 
w „Alchemiku”: „To możliwość 
spełnienia marzeń sprawia, 

że życie jest tak fascynujące 
– podkreśla Anna Fons.

Z a ł oga j e len iogór sk ie go 
ga r n i zonu pol ic y jnego ju ż 
nie może się doczekać, kiedy 
funkcjonariusz po szkoleniu w 
Pile wróci, aby strzec porządku 
w stolicy Karkonoszy. Wielu 
w róż y mu uda ną ka r ierę i 
osiągnięcie wysokich progów 
w policyjnej hierarchii.

(tejo)

Przez granicę 
kradzionymi

Pochodzące z kradzieży auta 
zatrzymali strażnicy granicz-
ni w Jędrzychowicach oraz w 
Zawidowie. W pierwszej z miej-
scowości pogranicznicy ustali-
li, że mężczyzna podróżujący 
volkswagenem passatem, jedzie 
samochodem, który pochodzi z 
kradzieży. Policja poszukiwała 
go od sierpnia, kiedy został skra-
dziony w Świdnicy. „Turysta” 
najpewniej jest złodziejem tego 
auta, którego wartość ustalono 
na około 40 tysięcy złotych. Grozi 
mu kara do pięciu lat więzienia. 
Z kolei w Zawidowie jadąc do 
naszych południowych sąsiadów 
usiłował przekroczyć granicę 
posiadacz terenowej toyoty RAV 
4. Strażnicy graniczni ustalili, 
że pojazd jest poszukiwany w 
Niemczech, skąd został skradzio-
ny. Właściciel auta utrzymuje, 
że kupił je po okazyjnej cenie w 
jednym z przygranicznych ko-
misów. Policja wyjaśni, jak było 
naprawdę. Wartość terenówki 
to 14 tys zł.

Mundurowi apelują do bywal-
ców komisów samochodowych, 
zwłaszcza tych położonym w 
regionie nadgranicznym, aby 
uważali na podejrzenie niskie 
ceny pojazdów oraz na przypad-
kowe okazje. Najczęściej ofero-
wane w ten sposób samochody 
pochodzą z przestępstwa.

(tejo)

Szkolą speców
Szkoła realizuje 6-miesięczny kurs 
podstawowy zawodowy, przygo-
towujący do pełnienia służby na 
dwóch podstawowych stanowiskach 
wykonawczych, tj. w służbie patrolo-
wo-interwencyjnej oraz w oddziałach 
prewencji policji. Kurs rozpoczyna 
szkolenie policjanta i jako jedyny 
jest obowiązkowy. Kolejnym etapem 
szkolenia są kursy specjalizacyjne w 
ramach doskonalenia zawodowego dla 
policjantów o specjalizacji operacyjno-
dochodzeniowej. Przygotowują one do 
realizacji zadań na stanowiskach wy-
magających bardziej zaawansowanej 
wiedzy i umiejętności zawodowych. 
Szkolenie trwa ok. 4 miesięcy.

Nie będzie wstępu dla turystów na gloriettę (bal-
konik z kolumienkami) wieży kościoła świętych 
Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze. O remoncie 
dachu świątyni informowaliśmy tydzień temu. Po 
naszym artykule wielu Czytelników pytało, czy 
naprawdę nie można udostępnić tego zabytku 
turystom.

– Nie można ze względów bezpieczeństwa 
– podkreśla Kazimierz Piotrowski, inspektor nad-
zoru budowlanego remontu. Schody są wąskie i 
w fatalnym stanie. Na jednym z przejść mieści się 
tylko jedna osoba. W dodatku krajobrazy widziane 
z komory dzwonnicy są przysłonięte. W kościele 
parafialnym nie ma możliwości dobudowania 
nowych schodów lub zainstalowania windy. Tak 
więc wnętrze najwyższej miejskiej wieży (sześć 
kondygnacji) pozostanie dostępne tylko dla 
nielicznych.

(AGA)

Widok zakazany
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Niemcy poza prawkiem

JELENIA GÓRA Cudzoziemcy w ośrodkach ruchu 
drogowego pod lupą

Prawie codziennie egzamin na prawno jazdy zdawał 
co najmniej jeden sąsiad zza Odry i Nysy. Teraz będzie 
ich znacznie mniej.

N i e m c ó w  p r z y c i ą g a ł y 
konkurencyjne ceny kursu. 
Łatwo też szło im zdawanie 
egzaminu, co nie zawsze uda-
wało się polskim kursantom. 
Ci często krzy w ym okiem 
patrzyli się na zagranicznych 
gości, którzy w towarzystwie 
tłumacza z uśmiechem wy-
chodzili a samochodów eg-
zaminacyjnych ze prawkiem 
w kieszeni.

Okazuje się jednak, że nie 
tylko Polacy potrafią kom-
bi nowa ć. Obejść przepisy 
próbowali również przybysze 
zza zachodniej granicy. Jak? 
Lekceważyli zapis, że aby zda-
wać egzamin na prawo jazdy 
w Polsce, trzeba tu przebywać 

co najmniej sześć miesięcy 
w roku. Niemcy zaś przyjeż-
dżali tylko na kilka tygodni, 
które były im potrzebne do 
zaliczenia kursu i przystąpie-
nia do egzaminu. Wykryli to 
urzędnicy starostwa jelenio-
górskiego, którzy postano-
wili bardziej rygorystycznie 
podejść do przestrzegania 
przepisów. Dotyczą one nie 
tylko Niemców, lecz wszyst-
kich cudzoziemców, którzy 
planują zdobyć dokument w 
naszym kraju.

Z pewnością ubytek klien-
tów będzie oznaczał straty 
dla Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego.

(tejo)

przyspieszyć egzamin
WORD zatrudnił dwóch egzaminatorów, którzy zastąpili pozbawionych prawa do 
wykonywania tego zawodu panów, którzy zamieszani są w aferę łapówkarską 
i toczy się przeciwko nim postępowanie karne. Brak pracowników utrudniał 
pracę ośrodka i powodował wydłużenie kolejki oczekujących na egzamin na 
prawo jazdy. To ma się zmienić, tylko jeszcze nie wiadomo, o ile.
Przepisy stanowią, że egzamin musi się odbyć nie dłużej niż miesiąc po 
zgłoszeniu. W praktyce niektórzy kursanci Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego zapisani są już na styczeń przyszłego roku. 

Marcin Bajek przed 
bramą pilskiej szkoły 
policyjnej

Z albumu stróża prawa
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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

Awantura 
przez podział

Jakże chciałem, żeby był to ostat-
ni mój polityczny felieton w Jelonce 
w tym roku. Wolałbym zająć się 
sprawami naprawdę ważnymi, 
jak to: hodowaniem kota, myciem 
naczyń, wiązaniem krawata albo i 
muszki, konwersacją towarzyską, 
etc. Niestety rzeczywistość wikła 
nas w politykę. Więc trudno, jeszcze 
tylko ten raz. 

Wybory, które odbyły się wczo-
raj, podzieliły nie tylko polityków, 
ale i tych, co na nich głosują. Po-
litycy sobie z tym poradzą, jeśli 
zajdzie potrzeba, szybko zapomną 
o podziałach, podadzą sobie ręce i 
będą zgodnie rządzić. Aż do czasu, 
kiedy uznają, że znów się trzeba 
podzielić. 

Ze zwykłymi obywatelami bę-
dzie gorzej, wybory miną powsta-
nie nowy rząd, a oni wciąż rozpa-
miętywać będą polityczne kłótnie 
ze znajomymi i przyjaciółmi i nadal 
będą unikać kontaktów z tymi, z 
którymi znajomość zerwali z po-
wodu różnic w wyborze. Podziały 
kształtowane przez ostatnie dwa 
lata i umocnione przez kampanię 
wyborcza nie zostaną tak łatwo 
zapomniane.

Dzielenie się to ogólnie ulubiona 
zabawa wszelkich ludów, nie tylko 
naszego. Podziały bywają różne 
na przykład na Polaków i durnych 
cudzoziemców, na warszawiaków 
i resztę, na gejów oraz lesbijki i 
płciowych szowinistów, na kole-
jarzy i pasażerów. Ogólna zasada 
jest zawsze jednaka: jedni to my, 
drudzy to oni. Myśmy wspaniali, 
pełni cnót i zalet, oni to głupcy, 
łajdacy i ogólnie świnie zdolne do 
największych podłości.   

Na dnie duszy Polaka czai się 
niejasne podejrzenie, że może 
niepolacy jednak takimi idiotami 
nie są. Warszawiak z trudem tłumi 
obawę, że niewarszawiacy to może 
jednak niekoniecznie banda bura-
ków. Nawet gejem albo lesbijką co 
jakiś czas targa niepokój, czy aby 
seksualny szowinizm nie jest roz-

dzielony równo, a może i częściej 
się zdarza po gejowsko-lesbijskiej 
stronie. Tylko kolejarzy nie trapią 
wątpliwości, bo ich podział jest 
całkowicie jednoznaczny, potwier-
dzony legitymacją uprawniającą 
do zniżki przy nabywaniu biletu 
oraz służbowym uniformem.

Brak ostatecznej pewności na-
rusza same fundamenty miłego 
poczucia wyższości, dla którego 
przecież cale to dzielenie sie od-
bywa. Dlatego ci, co sie podzielili, 
jak najszybciej się łączą, żeby się 
upewnić, że naszych jest wielu, a 
innych mniej, więc tym samym 
podział jest słuszny. I z jeszcze 
większym zapałem słownie i nie 
tylko atakują tych innych, żeby 
sobie dodać pewności, że są pod 
każdym względem gorsi.

   Do tych wszystkich starych 
podziałów teraz doszedł teraz 
nowy, szczególnie silny, bo świeżo 
ukształtowany i karmiony świeży-
mi wspomnieniami z politycznych 
walk i bijatyk w telewizji. Na zwo-
lenników tej albo innej partii. I mąż 
wciąż warczy na żonę, niedawny 
przyjaciel nie chce dać się zaprosić 
na piwo, sąsiedzi przestali się sobie 
kłaniać.       

Podział na zwolenników tej czy 
innej partii ma dokładnie tyle samo 
sensu, co wszelkie inne podziały, w 
które od zarania bawi się ludzkość. 
To znaczy znacznie mniej niż się 
podzielonym i dzielącym wydaje. 

Wśród tych naszych jest przecież 
mniej więcej tyle samo głupków 
albo łajdaków co wśród tych, któ-
rych uznajemy za przeciwników 
i w przybliżeniu tyle samo u nas, 
co u tamtych ludzi uczciwych albo 
mądrych. Nikt nie jest lepszy od ni-
kogo przez to, z jaką się identyfikuje 
grupą czy partią.

Cieszmy sie, ze wybory za nami, 
jeśli dobrze pójdzie następna kam-
pania za cztery lata. Można się 
wreszcie zająć naprawdę ważnymi 
sprawami.      

Wojciech Jankowski

ROZMAITOŒCI / OPINIE
Migawk¹ i piórem Jelonki.com
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OKIEM NACZELNEGO   Studenci opuszczają uczelnie z bagażem doświadczeń, wiedzy – niekoniecznie

Zakuć, zdać, zapić i zapomnieć 
– to podstawowa studencka zasa-
da egzaminacyjna. Niezmienna od 
lat. Przetrwała próby obalenia siłą 
ustroju socjalistycznego, okrągły 
stół, przewrót czerwcowy, aferę 
Rywina i poczatek IV Rzeczpospo-
litej. Przetrwa zapewne sprawę 
Sawickiej.

Trudno się żakom dziwić, że 
owa metoda na przyswajanie 
wiedzy cieszy się od lat niezmien-
ną popularnością, której mogła-
by pozazdrościć niejedna partia 
polityczna. 

Od lat wkuwają z tych samych 
coraz bardziej zażółtconych i 
podartych skryptów te same re-
gułki, powtarzane przez często 
tych samych profesorów lub nowe 

pokolenia niedowartościowanych 
magistrów, aspirujących do wiel-
kiej kariery. Zasypiają na tych 
samych nudnych wykładach, 
czytanych z tych samych kartek 
znużonym głosem zmęczonej 
kadry naukowej. 

W Polsce lat ostatnich zmieniło 
się wiele, ale niektóre uczelnie 
wciąż tkwią w marazmie. Choć są 
coraz liczniejsze i zakresu różnego. 
I nie zdziwi pojawienie się na edu-
kacyjnym rynku wyższej szkoły 
umiejętnego brania, jako że czyn-
ność ta wymaga ostatnio zdobycia 
odpowiedniego certyfikatu mini-
sterialnie uwierzytelnionego. 

Gdybym dziś jeszcze raz musiał 
zdecydować, dokąd udać się na 
studia, wolałbym zapisać się po-

nownie do szkoły podstawowej. 
Tam przynajmniej jest rejoniza-
cja i jednolitość programowa. W 
szkołach podstawowych uczą 
ciekawiej niż, na przykład, w 
wyższych szkołach zawodowych. 
A o sprawach podstawowych były 
uczeń najczęściej zapomina. No i 
za naukę płacić nie trzeba.

Wyższe uczelnie mają tak bogatą 
ofertę, że od przybytku głowa boli 
jak na ciężkim kacu. I za bardzo 
nie wiadomo, w czym wybierać. 
Ci, którzy wyborów dokonywać 
nie lubią, zatęsknią za czasami 
PRL. Wtedy brak wyboru nie był 
towarem deficytowym.

Choć jestem wrogiem ludowej 
wersji ojczyzny, błogosławię czasy, 
w których przyszło mi studiować. 
Nie szło się na prawo, bo było 
państwo bezprawia i mało kto prze-
widywał, że się ono skończy.

Można było też iść na lewo, co 
świetnie szło zwłaszcza działaczom 
Zrzeszenia Studentów Polskich. Na 

topie były filologie obce, zachodnie 
głównie, bo dawało to jedyną z nie-
licznych możliwości legalnego wy-
jazdu z szarzyzny ludowej ojczyzny 
do Edenu za żelazną kurtyną. 

Studia można było skończyć 
w niekoniecznie terminowym 
czasie, tym samym przedłużając 
sobie młodość. Przykład szedł z 
góry. Skoro podtatusiali panowie 
byli działaczami Związku Socja-
listycznej Młodzieży Polskiej, to 
dlaczego ludzie nieco młodsi nie 
mogliby nacieszyć się trochę dłużej 
żywotem żaka?

Kiedyś dla kandydatów na studia 
były punkty za pochodzenie i opła-
cało się być synem rolnika, teraz 
opłaca się – nie tylko zresztą przed 
przestąpieniem wyższych progów 
edukacji – być bogatym. Sakiewka 
w rękach żaka przed bramami dzie-
kanatów wyższych uczelni podziała 
na ich władze jak obietnica agenta 
CBA na posłankę Beatę Sawicką. I 
tutaj jest pewna zbieżność, bo ani 

przyszły student, ani parlamenta-
rzystka, nie bardzo na początku 
wiedzą, w co się pakują. O ile pani 
Beata już wie, to pierwszoroczniak 
– jeszcze nie.

Cenniki mają nie tylko uczelnie 
niepubliczne, gdzie płaci się za 
przyciśnięcie klamki drzwi wej-
ściowych, lecz także wyższe szkoły 
państwowe, które ustaliły sobie tary-
fikator za usługi edukacyjne, które 
nie są przewidziane w programie 
studiów. Dostało się po kieszeniach i 
życiowych planach, między innymi, 
tym studentom, którzy zrezygno-
wali z przejścia do akademickiej 
wieczności, bo za powtarzanie roku 
– za PRL zupełnie gratisowe – teraz 
trzeba zapłacić. 

Większość nowych szkół wyż-
szych wzięła się przy tym ostro za 
marketing i usiłuje sprzedać swój to-
war, który wymaga reklamy, bo nie 
jest znany. Przecież nie powiedzą, że 
są do bani. Są lepsze od Cambridge 
i Sorbony razem wziętych. Z kadrą 

uczelnianą w postaci doktorów 
z samorządowym doświadcze-
niem. Przecież reklama rządzi się 
swoimi prawami. I nawet ładnie 
opakowany uczelniany bubel z 
odpowiednim sloganem powinien 
sprzedać się świetnie. 

Także i te nowe jutrzenki na 
niebie polskiej edukacji wyższej 
dochowają tradycji i pozostaną 
wierne zasadzie czterech “zet”, bo 
raczej nie zmienią metod naucza-
nia. Niezależnie od tego, czy się 
usypia na ćwiczeniach łopatologii 
stosowanej u magister X w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
w Bukówkach Małych, czy na 
seminarium magisterskim zróżni-
cowanych teorii łapówkoznawstwa 
u prof. zwycz. dr. hab. Y w Akademii 
Pana Kleksa. 

I tak tabuny magistrów i in-
żynierów w Polskę idą od lat z 
bagażem doświadczeń, wiedzy 
– niekoniecznie.

Konrad przezdzięk

Wyższa szkoła 
zapijania

Marzena Machałek, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, 
Anna Ragiel, wiceprzewodnicząca rady miejskiej.

Pani Marzenko, to kiedy 
wpiszecie mnie na pierwsze 

miejsce listy PiS? 

JELENIA GÓRA Postaw na odnowiony ruch obywatelski

Organizacja społeczno 
polityczna Stowarzyszenie 
Potrzebujących i Pomaga-
jących Razem wraca na 
scenę polityczną stolicy 
Karkonosz y. Ruch, któ -
ry w kadencji 1994-1998 
miał w radzie miejskiej aż 
siedmiu przedstawicieli, 
teraz zamierza nawiązać 
do chlubnych tradycji i w 
odnowionej formule już 
teraz walczyć o mandaty 
w kole jnych w ybora ch 
samorządow ych. Na po-
czątek Razem zamierza 
przeprowa d z ić k a mpa -
nię propagandową, któ -
ra wśród mieszka ńców 
miasta pozwoli nakreślić 
wyraźny wizerunek tej or-
ganizacji samorządowej. 

Pierwszym chwytliwym 
hasłem na być slogan 
„Postaw na Razem”. Na 
specjalnej konferencji 
prasowej reaktywujący 
ten wielce zasłużony dla 
stolicy Karkonoszy ruch 
przedstawiono projekt 
pla kat u, któr y n ieba-
wem zostanie powielony 
i w różnych formatach 
dostarczany do domów 
jeleniogórzan oraz na 
s ł up y  o g ł o s z e n i owe . 
Według wstępnych son-
daży ruch może osiąg-
nąć nawet 30 procent 
poparcia.

(anzol)

Razem reaktywacja
PLOTKI I FAKTY
Buty do wymiany

W obliczu zbliżającej się zimy 
magistrat wyda dyrektywę na-
kazującą urzędnikom zmianę 
obuwia w godzinach urzędo-
wania. To wymierny sposób 
na oszczędności przy sprzą-
taniu obiektów użyteczności 
publicznej. Jeśli eksperyment 
się powiedzie, następnym kro-
kiem będzie obowiązek zmiany 
obuwia na lekkie kapcie lub 
tenisówki, którym zostaną 
obarczeni petenci jeleniogór-
skiego urzędu miejskiego.

(anzol)

Z albumu stróża prawa
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Wyjaśnienie 
do artykułu „Miejsce z 

przeszłością” (15.10.07, nr 
42/53)

Błędnie zostało podane 
imię działacza TPD – Tade-
usza Hałuszczaka, który był 
pierwszym komendantem 
podobozu przy kolonii, a w 
1971 r. komendantem obozu 
po drugiej stronie jeziora 
Białego od strony Miastka. 
Z kolei pierwszymi kierow-
nikami kolonii letnich na 
miejscu dzisiejszego ośrodka 
przemiennie byli: Andrzej 
Piotrkowski, Zdzisław Antos, 
Julian Gozdowski, Ryszard 
Oleszek. Ośrodkiem Kolonij-
no-Wypoczynkowym nigdy 
nie kierował komendant, 
jak napisano w tekście, lecz 
kierownik ośrodka. Zwąt-
pienie wzbudziło zdanie, że 
Arkadiusz Wireński „nigdy 
za swoją pracę w ośrodku nie 
brał pieniędzy”. W rzeczywi-
stości był zatrudniony jako 
pracownik etatowy. Faktem 
jest jednak, że często wy-
chodził poza przypisany my 
zakres czynności, za co był 
wielokrotnie honorowany i 
odznaczany ze strony TPD i 
nie tylko. 

Z poważaniem,
Stanisław Olbrycht,

przewodniczący Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej przy 
ZOO TPD w Jeleniej Górze.

Jesienne porządki 
na całego

Sprzątasz swój ogródek? 
Spakuj liście do worka. Miejski 
Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Karpaczu 
sprzedaje worki przeznaczone 
na liście. Jeden kosztuje 3 złote. 
W cenę wliczony jest też wywóz. 
Wystarczy napełnić worek i 
zadzwonić a pracownicy od-

biorą go w najbliższym możli-
wym czasie. Worki winny być 
wystawione w miejscu łatwo 
dostępnym dla pojazdu, który je 
odbierze. Odbiór należy zgłosić 
w biurze MZGKiM, ul.Obrońców 
Pokoju 2a, lub telefonicznie pod 
numerem tel. 0757619502.

(ROB)

Sedno w działaniu
KARPACZ Nagroda za aktywność

Karpacz otrzymał wyróżnienie w konkursie 
„Aktywna gmina”.

Nagrodzono w nim samo-
rządy, które najlepiej dbają o 
popularyzację sportu, rekrea-
cji i aktywnego trybu życia.

Pod uwagę brano przede 
wszystkim organizację kur-
sów, zajęć, szkoleń, konkur-
sów i zawodów sportowych. 
Oceniano, czy były one prze-
z na czone d la wsz yst k ich 
kategorii wiekow ych, oraz 
dla osób niepełnosprawnych, 
kobiet w ciąży, osób z nad-
wagą, itp.

Gmina Karpacz otrzymała 
wyróżnienie oraz nagrodę w 

postaci nieodpłatnych szko-
leń dla jednego instruktora 
nordic walkingu i jednego 
instruktora gymstick. Pierw-
sze m iejsce zaję ła g m i na 
Przemyś l ,  dr ug ie – Ska r -
ż ysko Kamienna a trzecie 
– Krosno.

Konkurs „Akty wna Gmi-
na” odbywa się w cyklu pół-
rocznym i obejmuje sezon 
wiosenno-letni oraz jesien-
no-zimowy.

(ROB)

Zapisy trwają pełną parą
JELENIA GÓRA Narciarze już pytają o Bieg Piastów

Do Biegu Piastów prawie pół 
roku a udział w nim potwierdziło 
już ponad 1200 osób! – Zaintere-
sowanie rzeczywiście jest spore 
– przyznaje Julian Gozdowski, 
główny organizator. – Ale bieg 
jest już bardzo znany, tak w Polsce 
jak i w całej Europie.

Przyszłoroczna 32. edycja im-
prezy odbędzie się w dniach 1-2 
marca 2008. Organizatorzy stara-

ją się o włączenie Biegu Piastów 
w cykl największych światowych 
imprez w narciarstwie biegowym 
Wordloppet. W przyszłym roku na 
Polanie Jakuszyckiej gościć będą 
przedstawiciele tej organizacji.

Kto zgłosi się do 31 stycznia 
2008 roku, zapłaci mniejsze 
wpisowe (60 złotych). Po tym 
terminie wpisowe będzie wynosić 
100 złotych od osoby. Ceny doty-

czą udziału w biegu głównym, na 
46 kilometrów.

Na Polanie Jakuszyckiej od 
piątku (19 X) jest śnieg. Na razie 
jednak nie ma mowy o jeździe na 
nartach. – Biegacze muszą po-
czekać jeszcze niespełna miesiąc 
– przewiduje Julian Gozdowski.

(ROB)
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Ktoś złamał prawo
JELENIA GÓRA – Wójt mógł doprowadzić do nieprzedłużenia koncesji kopalni – twierdzi radca prawny

O sprawie pisaliśmy w ubiegłym 
tygodniu. Wójt Zdzisław Piterowski 
przekonywał, że nie mógł nie zgo-
dzić się na przedłużenie koncesji 
kopalni.

– Wójt miał pełne podstawy do nie 
wydania tzw. uzgodnienia, na pod-
stawie którego przełużono koncesję 
– mówi tymczasem Roman Słomski, 
radca prawny (obsługuje m.in. Radę 
Miasta Jeleniej Góry) i zarazem 
mieszkaniec Karpnik. – Mógł powo-
łać się na trwające prace nad planem 
zagospodarowania przestrzennego 
lub też na studium zagospodarowa-
nia przestrzennego.

Ponadto Zdzisław Pietrowski 
złamał zapisy „Programu ochrony 
środowiska dla gminy Mysłakowice”. 
W programie jest mowa o tym, że 
gmina podejmie działania zmierza-
jące do ograniczenia wydobycia oraz 
do nieprzedłużenia koncesji kopalni. 
Problem w tym, że z prawnego 
punktu widzenia, wójtowi niewiele 
za to grozi. Jedynie rada gminy może 
wyrazić swoją dezaprobatę dla takich 
działań.

Zdzisław Pietrowski nie tylko nie 
pomógł ludziom, ale wręcz działał 
wbrew ich woli. Błyskawicznie 
szybko – jak na urzędnicze realia 
– wydał decyzję korzystną dla spółki 
„Pol-Skal”, właściciela kopalni w 
Karpnikach. Rozpatrzenie całej 
sprawy, o którą od lat toczą się boje, 

zajęło mu 9 dni (7 roboczych). 
Pismo z urzędu marszałkowskiego 
wpłynęło do gminy 8 listopada ubie-
głego roku a odpowiedź wójt wysłał 
17 XI. Wcześniej, 14 XI, wójt zwrócił 
się do swojego radcy prawnego z 
zapytaniem, czy musi informować 
mieszkańców. Otrzymał odpowiedź, 
że nie. I nie poinformował.

Nieprawdą też jest, w opinii Roma-
na Słomskiego, że gmina musiałaby 
zapłacić firmie wielomilionowe od-
szkodowanie w przypadku zmiany 
przeznaczenia tych terenów w planie 
zagospodarowania przestrzennego. 
– Gdyby stara koncesja wygasła 
(koniec 2008 roku – przyp. aut.), 
wartość tych gruntów spadłaby do 
zera. No to od czego w takim razie 
naliczonoby odszkodowanie – pyta 
Roman Słomski.

Kopalnia skalenia jest zmorą 
mieszkańców. Tiry wywożące uro-
bek niszczą drogi i mosty. Cierpią 
też turyści. Karpniki znajdują się w 
samym sercu Rudaw Janowickich, 
sama kopalnia leży na terenie Ru-
dawskiego Parku Krajobrazowego. 
Wokół są zabytkowe zamki i pałace, 
ścieżki rowerowe. No i góry.

– To udręka – mówi Piotr Lesiów, 
dzierżawca schroniska „Szwajcar-
ka”, które rocznie odwiedza kilkaset 
tysięcy turystów. Schronisko znajdu-
je się na wzniesieniu, na przeciwko 
kopalni, po drugiej stronie wsi. 

– Słychać tu wszystko. Od kilku 
dni na terenie kopalni działa jakiś 
młot. Wali po kilka godzin dziennie 
Nie da się wytrzymać – powiedział 
nam w minionym tygodniu. Jak 
twierdzi, słychać dokładnie każdy 
przejazd tira. – Jeżdżą stadami, po 
3-4 auta. Czasami nawet grubo po 
22 – mówi.

Zauważył też wyraźny spadek 
liczby wycieczek szkolnych, które 
jeszcze w ubiegłym roku w week-
endy tabunami przyjeżdżały w po-
pularne „Sokoliki”. – Rozmawiałem 
z kierowcą autobusu. Powiedział, 
że on i jego koledzy boją się tutaj 
jeździć, żeby na drodze nie spotkać 
pędzącego tira i dlatego proponują 
zwiedzającym inne, bezpieczne 
miejsca – mówi. – Raz już omal nie 
doszło do wypadku.

Roman Słomski będzie chciał do-
prowadzić do unieważnienia decyzji 
o przedłużeniu koncesji. – To będzie 
trudne, ale możliwe – mówi.

Zaskarżyć decyzję marszałka chce 
też Augustyn Wilczyński, radny i 
mieszkaniec gminy, który posiada 
działkę bezpośrednio sąsiadującą 
z kopalnią. – Powinienem być po-
wiadomiony jako strona w tym 
postępowaniu. Tak się jednak nie 
stało – mówi. W przeszłości już 
podejmował pododne działania w 
spraiwe kopalni. Sąd uznał jednak, że 
skoro p. Wilczyński nie został uznany 
za stronę, nie może złożyć sprzeciwu. 
Sprzeciw Augustyna Wilczyńskiego 
dotyczył właśnie uznania go za 
stronę. I kółko się zamyka.

– Będziemy walczyć o naszą wieś – mówią mieszkańcy 
Karpnik. Urzędnicy po chichu przedłużyli miejscowej 
kopalni prawo wydobycia skalenia na... 40 lat! – Doprowa-
dzimy do unieważnienia tej decyzji – zapowiadają ludzie.

Kto nie z nami, ten wróg
Co na to wszystko „Pol-Skal”? Prezes Mirosław Kotowski podkreśla, że jego firma działa zgodnie z prawem i wydobywa na 
podstawie ważnych zezwoleń.
Firma nie rozumie postawy mieszkańców. Mirosław Kotowski twierdzi, że przecież jeszczeprzed rozpoczęciem działalności 
przez „Pol-Skal”, w Karpnikach istniało eksploatowane złoże. – Stąd mamy powody przypuszczać, że uzasadnieniem dla 
wrogich w stosunku do naszej kopalni postaw nie jest troska o dobro społeczności czy kraobrazu – pisze prezes w stanowisku 
przesłanym do naszej redakcji.
– Naszym zdaniem grupka nieodpowiedzialnych osób stara się manipulować mieszkańcami Karpnik, w wiadomym sobie 
interesie promuje wysoki stopień agresji do kopalni i spółki – czytamy dalej.
O agresję i „podsycanie i inspirowanie działań wrogich wobec kopalni” został oskarżony też nasz dziennikarz, który przygo-
towywał artykuł prasowy i pofatygował się na miejsce. Zarzutów było więcej, m.in. łamanie wszelkich przepisów. Za co? Za 
to, że odważył się zbliżyć, z mieszkańcami, do terenu złoża i robić im zdjęcia. Dziennikarz, stojący na drodze gminnej a nie 
na terenie „Pol-Skalu”(!), przed tabliczką z zakazem wstępu, został wylegitymowany i wyproszony z okolic kopalni przez 
pracowników, którzy nie chcieli przedstawić się z imienia i nazwiska.

Robert zapora

– Tiry z kopalni rozjeżdżają naszą wieś – mówią ludzie
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Impreza z roku na rok cieszy się 
coraz większym zainteresowaniem
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Gładko popłynęli
KOWARY Pracownicy twierdzą, że zleceniodawca  
ich oszukał

– Pracodawca zapłacił nam za wykonaną pracę 
o połowę mniej, niż powinien – mówią dwaj bezro-
botni, którzy zatrudnili się u jednego z mieszkańców 
Karpacza. – To bezczelność – odpowiada pracodawca 
i przekonuje, że to on miał rację.

– Zaufaliśmy swojemu pra-
codawcy, więc nie spisywaliśmy 
umowy – mówią Józef Tyczyński 
i Wojciech Riegiel. 

Panowie miesiąc temu pod-
jęli pracę na budowie jednego 
z domków w Karpaczu. Mieli 
położyć gładź tynkową.

Spór rozpoczął się w momen-
cie, kiedy doszło do obliczeń 
wykonanej pracy. Za każdy metr 
kwadratowy położonej gładzi, 
zgodnie z umową zleceniodawcy, 
Józef Tyczyński i Wojciech Riegiel 
mieli dostać dwanaście złotych. I 
tak się stało. Pracownicy uważają 
jednak, że zleceniodawca zaniżył 
liczbę metrów kwadratowych 
wykonanej pracy.

– Pracowaliśmy ponad mie-
siąc. Razem zrobiliśmy około 
540 metrów. Wszystko podobało 
się pracodawcy do chwili, kie-
dy musiał się z nami rozliczyć. 
Wówczas okazało się, że coś mu 
się nie podoba, metraż jaki wziął 
do wypłaty to zaledwie połowa z 
tego co zrobiliśmy.

– Razem z wykonawcami 
wziąłem metrówkę i policzyłem, 
ile faktycznie zrobili – powiedział 
nam z kolei zleceniodawca. – Jak 
panowie wykonujący u mnie 
prace zobaczyli wynik, to po 
prostu wyszli nawet nie mówiąc 
mi do widzenia. Pomijam już 
fakt, że to co zrobili na tych ścia-
nach nie nadawało się w ogóle 
do odbioru. Kilkanaście razy 
poprawiali po sobie i za każdym 
razem wychodziło im to samo. 
Uważam, że upominanie się z ich 

strony o jakiekolwiek pieniądze 
to bezczelność.

Jak, mówią pracownicy poło-
żenie gładzi tynkowej nie było 
ich jedynym zadaniem.

– Poza szpachlowaniem, zakła-
daliśmy również regipsy, czego 
zleceniodawca w ogóle nam nie 
doliczył do wypłaty – skarżą się 
Józef Tyczyński i Wojciech Riegiel. 
– Poza tym, tynki źle położyła 
firma, która pracowała tam przed 
nami, ale cała odpowiedzialność 
spadła za to na nas.

Zleceniodawca natomiast 
twierdzi, że żadnej dodatkowej 
pracy panowie nie wykonywali 
poza położeniem gładzi tyn-
kowej.

Jak mówi rzecznik konsumen-
tów Jadwiga Reder-Sadowska, nie 
byłoby problemu, gdyby spisana 
została umowa. W tym przy-
padku postąpiono tu bowiem w 
odwrotnej kolejności. Najpierw 
powinien zostać określony me-
traż i zakres prac, następnie cena, 
a dopiero później pracownicy 
powinni przystąpić do pracy.

Niestety, pracownicy mają 
małe szanse na udowodnienie 
swojej racji. Prawnik Mariusz 
Gierus  wprawdzie potwierdza, że 
umowa może być zawarta ustnie, 
ale dla celów dowodowych po-
winna być spisana na papierze. 
Wówczas udałoby się uniknąć 
takiej sytuacji jak ta. – Niech to 
będzie przestrogą dla innych. I 
pracowników i ich pracodawców 
– mówi.

Angela

Szkoły pod lupą
Kamery monitoringu zo-

staną zamontowane wkrótce 
przy Szkole Podstawowej w 
Piechowicach. Ma to poprawić 
bezpieczeństwo uczniów. Mia-
sto pozyskało na to zadanie po-
nad 13 tysięcy złotych z rządo-
wego programu „Monitoring 
wizyjny w szkołach”. Kamery 
obejmą zasięgiem plac przy 
szkole oraz salę gimnastyczną. 
System zostanie zamontowany 
do końca roku. Obserwowani 
będą wkrótce także uczniowie 
i goście Gimnazjum w Piecho-
wicach. Tam także planuje się 
zamontowanie kamer. Miasto 
stara się o pieniądze w ramach 
projektu „Chcę żyć bezpiecz-
nie” z wojewódzkiego centrum 
zarządzania kryzysowego we 
Wrocławiu.

Monitoring funkcjonuje już 
w kilku jeleniogórskich szko-
łach, m.in. w Gimnazjum nr 3. 
Dyrekcja tej placówki twierdzi, 
że uczniowie pod okiem kamer 
nie są tak agresywni. Jest też 
mniej przypadków wandali-
zmu. Poza tym, w czasie zajęć 
przed budynkiem nie kręcą 
się obcy.

(ROB)

Euro na wyciągnięcie ręki
RADOMIERZ – To mit, że wieś jest skazana na biedę i zacofanie – mówili uczestnicy szkolenia

Jak prowadzić gospodarstwo agroturystyczne? Skąd 
wziąć na to pieniądze? O tym dowiedzieli się uczestnicy 
szkolenia dla mieszkańców wsi. – Nasz region wkrótce 
zmieni swoje oblicze – mówią.

– Program obejmował szereg 
szkoleń, np. o prowadzeniu doku-
mentacji działalności gospodar-
czej, rachunkowości, rozliczaniu z 
urzędem skarbowym, ZUS-em, czy 
wypełnianiu wniosków o dotacje 
unijne – powiedziała Iwona Sopeć 
-Łużniak ze stowarzyszenia Pegaz, 
które zorganizowało szkolenie. 
– Mieszkańcy przekonali się też, że 
tereny na których mieszkają, mają 
olbrzymi potencjał i że to od nich 
zależy, czy go wykorzystają.

Uczestnicy nie tylko uczyli się 
teorii, odbywali także wycieczki do 
innych gospodarstw w kraju. Dzięki 
temu mogli porównać, jak rolnicy 
korzystają z unijnej pomocy.

– Nauczyłem się bardzo wiele 
– mówi Marek Paluch z Kopańca, 
który prowadzi gospodarstwo rolne 
i małą agroturystykę. – Z pewnością 
wystąpię o pieniądze unijne. Mam w 

gospodarstwie dwa mieszkania wa-
kacyjne. Będę rozwijał swoją bazę. W 
najbliższym czasie wygospodaruję 
nowe pokoje dla gości, a budynek 
gospodarczy przekształcę w salę 
rekreacyjno – sportową.

Jak twierdzi, pomysł wpadł mu 
podczas szkolenia. – Nabrałem 
trochę innego spojrzenia na życie 
– mówi. – Gdybym się nie zgłosił, 
nawet nie wiedziałbym, gdzie ubie-
gać się o pieniądze.

Na brak pomysłów nie narzeka 
też Mariola Majewska. – Prowadzę 
biznes z mężem. Mamy już pokoje 
do wynajęcia – mówi.

W szkoleniach mogli brać udział 
jedynie rolnicy lub też prowadzący 
gospodarstwo rolne, z powiatu 
jeleniogórskiego. Zainteresowanie 
jednak przeszło najśmielsze ocze-
kiwania.

– Ogłosiliśmy nabór w prasie, 

radiu i telewizji – mówi Janina Jasz-
czur, prezes stowarzyszenia Pegaz. 
– Zgłosiło się więcej chętnych niż 
mieliśmy miejsc.

Jak przebiegały zajęcia? Koor-
dynatorzy przyjeżdżali do domów 
uczestników.

– Mieszkańcom wsi brakuje 
przede wszystkim wiary w to, że coś 

może się udać – mówi Janina Jasz-
czur, prezes stowarzyszenia Pegaz. 
– A powszechnie panująca opinia 
o złym stanie polskich gospodarstw 
rolnych umacnia ich w przekonaniu, 
że tak już musi być. Wystarczy podjąć 
jednak jakieś działania by przekonać 
się, że są to przestarzałe mity, które 
należy burzyć. Na wsi, poza agrotu-

rystyką, można przecież prowadzić 
usługi kateringowe, mechaniczne. 
Pomysłó jest bardzo wiele.

Szkolenie zakończyło się uro-
czystym wręczeniem certyfikatów. 
Odbyło sie ono w minioną sobotę w 
Radomierzu. Otrzymało je ponad 60 
uczestników.

Angela

„Orzeł” wzleci?
KOWARY Do ponownego uruchomienia kina potrzeba tylko... widzów

W kinie „Orzeł” od kilku 
lat nie wyświetlono ani 
jednego filmu. W każ-
dej chwili może to się 
zmienić.

W gminie nie ma chętnych 
do t ego rod zaju roz r y wk i , 
bardzo popularnej przed laty, 
przygniecionej szybkim roz-
wojem technologii video oraz 
możliwością oglądania filmów 
na komputerach.

Ocz y wiście domowe kino 
nie dora sta do pięt przeż y-
ciom, jak ie daje możl iwość 
oglądania filmów na dużym 
ekranie, zwanym kiedyś srebr-
nym. Tym bardziej, że, dzięki 
nowoczesnym technologiom 
dźwiękowym, oglądając film 
na wielkim ekranie człowiek 
czuje się, jakby był w środku 
wydarzeń.

–  K ie d y p a n by ł  o s t a t n i 
raz w k inie? – spy ta ł mnie 
Jan Szabla , któr y w 1996 r. 
przejął kino „Orzeł” i od tego 
czasu prowadzi jednocześnie, 
znajdują c y się obok , sk lep 
AGD.  P r z y z n a łem , ż e  do ś ć 
dawno: dwa lata temu. – To i 
tak dobrze, bo większość mło-
dych ludzi naszego miasta, nie 
była na filmie w kinie nigdy w 
życiu. Takie czasy. Ale myślę, 
że k iedy młodzież i doroś l i 
ludzie „przejedzą się” tym, co 
oglądać mogą w domow ych 
warunkach, „przeproszą się” 
z tradycyjnym kinem. Tak już 
się dzieje w USA i krajach Eu-
ropy Zachodniej – powiedział 
Jan Szabla.

W b r e w  p o z o r o m ,  k i n o 
„Orzeł” może w każdej chwili 
wznowić dzia ła lność. Są w 
dobrym stanie: sala widowi-
skowa na 299 miejsc, ekran, 
projektor, który mogą obsłu-
giwać dwaj mieszkający na 
miejscu operatorzy filmowi z 
uprawnieniami.

Burmistrz miasta Mirosław 
Góreck i t wierdzi , że to do -
bry pomysł. Oczekuje jednak 
jakiejkolwiek propoz ycji ze 
strony Jana Szabli. 

– Mogą to być na przykład 
projekcje f i lmów światowej 
sławy dla młodzieży ze szkół. 
To można zrobić w ramach 

zajęć dydakt ycznych – pro -
ponuje.

Istnieje też możliwość oglą-
dania ekranizacji szkolnych 
lekt ur. Ca ła jednak sprawa 
rozbija się o pien ią dze. By 
działalność kina się opłacała, 
na każdym seansie musi być 
prz ynajmniej 50 widzów, z 
których każdy zapłaci za bilet 
minimum 10 złotych.

(JEN)

Ekranowych 
wspomnień czar
Tylko w Jeleniej Górze, prócz obecnie 
istniejących kin: Lot, Marysieńka 
i Grand (kiedyś Tatry) był Turysta 
(przy ul. Matejki w dawnym MDK), 
Śnieżka w jednostce wojskowej 
OSR przy ul. Grunwaldzkiej, Piast w 
Cieplicach i Muflon w Sobieszowie. 
W Szklarskiej Porębie był Nefryt,  
w Karpaczu – Śnieżka, w Janowicach 
Wielkich – Rudawy, w Mysłakowicach 
– Radar, no i w Kowarach opisany 
wyżej Orzeł. Dużą popularnością 
cieszyły się kina objazdowe, które 
gościły w wioskach. Mieściły się one 
np. w wagonach kolejowych.

Zakończenie kursu obchodzono bardzo uroczyście
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Spotkania po latach. Dwóch, trzech, dziesięciu, a czasem 
dwudziestu i więcej. Radość, wzruszenie, wspólne wspo-
mnienia z minionych lat. Ponad pięciuset absolwentów 
pojawiło się w sobotę w murach cieplickiego liceum, aby 
świętować okrągły jubileusz.

Uroczystość rozpoczęła msza 
święta w kościele św. Jana Chrzci-
ciela w Cieplicach, którą odpra-
wili księża absolwenci. Po mszy, 
na gości czekali przed kościołem 
uczniowie trzymający tablice w 
kształcie szkolnych tarcz z po-
szczególnymi rocznikami. 

Dzięki temu wszyscy mogli 
szybko się odnaleźć i uformować 
pochód, który z orkiestrą dętą na 
czele przemaszerował przez plac 
Piastowski. Po krótkim marszu, 
absolwenci dotarli na szkolne 
boisko, gdzie odbył się uroczysty 
apel. 

Następnie udali się do klas, 
które specjalnie na sobotnią 
uroczystość przemieniły się w 
przytulne kawiarenki. Tam, przy 
kawie, herbacie, dobrym cieście i 
jeszcze lepszej atmosferze wymie-
niali się pierwszymi wrażeniami, 
oglądali stare zdjęcia, kroniki i z 
uśmiechem na ustach wspomina-
li szkolne lata. 

– Maturę kończyłyśmy w ’51 
roku. Chociaż mieszkamy w 
Jeleniej Górze, ostatni raz spotka-
łyśmy się 10 lat temu przy okazji 
obchodów 50-lecia szkoły – mówi 
Maria Łukasiak (panieńskie Wło-
darska). – Też byłam na 50-leciu, 
ale muszę przyznać, że dzisiaj 
jest bardziej uroczyście. Takie 
spotkanie są bardzo przyjemne. 
Szkoda, że wielu z nas już ode-
szło – dodaje Bronisława Górna, 
koleżanka pani Marii.

 Obie panie żałują trochę, że 
uroczystość była za słabo rozpro-
pagowana. – Sama dowiedziałam 
się w kościele. Myślę, że gdyby 
było inaczej, dzisiaj pojawiłoby 
się o wiele więcej osób – twierdzi 
pani Maria. 

Ze śmiechem wspominają 
sytuację, gdy jeden z kolegów 
dostał  zły stopień i  schował 
dziennik. – Za skrytkę posłużył 
mu żyrandol. Nikt nie chciał się 
do tego przyznać i grożono nawet 
rozwiązaniem klasy. Na szczęście 

dał się po koleżeńsku namówić 
na oddanie dziennika, gdy wy-
chowawczyni obiecała, że nikogo 
nie ukarze – opowiadają. 

Anegdoty ze szkolnej ławki 
pamiętają też Włodzimierz Wi-
ciak, Wojciech Witczak i Janusz 
Rodziewicz ,  którzy kończyli 
szkołę w latach ’61-’63. – Miałem 
to nieszczęście, że w szkole języka 
polskiego uczył mój tato, a mama 
pracowała w bibliotece. Któregoś 
dnia zadał mi wypracowanie. 
Oczywiście nie napisałem, bo po-
myślałem, że na pewno na drugi 
dzień mnie nie zapyta. Niestety. 
Gdy tylko rozpoczęła się lekcja 
usłyszałem: „Janusz, przeczytaj 
wypracowanie”. Dostałem dwóję 
na pół strony. Najgorsze było 
jednak to, że kazał iść do mamy, 
aby podpisała ocenę – wspomina 
Janusz Rodziewicz.

 – Francuskiego uczyła nas 
pani Helena, ale wszyscy mówili 
na nią Ula. Wszystko przez to, że 
bardzo często używała sformu-
łowania „o ile coś się zdarzy”, 
a w jej wykonaniu słowa „o ile” 
brzmiały „uli”. I tak ją ochrzci-
l iśmy – dodaje Włodzimierz 
Wiciak. 

Ze spotkania po latach cieszą 
się Gertruda i  Zenon Sępiak 
– klasowe małżeństwo – oraz 
ich koleżanki Elżbieta Sas (Ba-
kiela),  Kr yst yna Turowska i 
Barbara Gerdera (Walisiewicz). 
– Lubimy się spotykać i cieszy 
nas, że jeszcze się rozpoznajemy. 
Byliśmy bardzo zżyci za daw-
nych lat. Szkoła zapewniała nam 
wszelkie uciechy i hobby. Dzięki 
niej nauczyliśmy się miłości do 
przyrody, zwiedzaliśmy Polskę 
podczas kolarskich rajdów. 

Poziom też zawsze był wysoki. 
Po skończeniu szkoły nie było 
większych problemów z dosta-
niem się na studia – mówią. 

– Ja do dzisiaj pamiętam twier-
dzenie Talesa. Wszystko przez 
to, że dostałem je na egzaminie 

wstępnym do szkoły, potem na 
próbnej maturze i jeszcze podczas 
egzaminów na studia – śmieje się 
Zenon Sępiak. 

Przy gorącej kawie wspomi-
nają profesora z fizyki, który na 
dziedzińcu szkoły przeprowadzał 
próby z silnikiem odrzutowym, 
surową nauczycielkę francuskie-
go stawiającą zero z siedmioma 
minusami, profesora Klusa, we-
sołego i nowoczesnego poloni-
stę, który wprowadził pierwsze 
potańcówki i prof. Janinę Krzy-
żanowską, nauczycielkę historii. 

O ładunkach wybuchowych 
w kwiatach wiszących w ko-
rytarzu do dziś pamiętają Jan 
Zaprucki, Małgorzata Krzykała 
(Mirońska), Mariusz Synówka i 
Norbert Wieczorek. – Mieliśmy 
kolegę pirotechnika, który w 
ten sposób sprawdzał  swoje 
umiejętności. Dzisiaj w miejscu 

kwiatów wisi już portret Norwida 
– opowiadają. 

Z sentymentem wspominają 
też rajdy, które urządzał wy-
chowawca Eugeniusz Jakubas. 
– Jeździliśmy w Gorce, Beskidy, 
Góry Sowie, Stołowe. Najczęściej 
spaliśmy pod namiotami – nawet 
w listopadzie i kwietniu. Kiedyś w 
drodze bardzo zgłodnieliśmy i na 
podłodze w pociągu smarowali-
śmy chleb smalcem i miodem. 
To były niezapomnianie chwile 
– dodają. 

Po spotkaniu w klasach odbyła 
się uroczysta akademia, a po 
niej w pawilonie Edward czekał 
festyn z poczęstunkiem i tańca-
mi. Chętni bawili się również do 
późnych godzin nocnych na balu 
w Kawiarni Zdrojowej.

Agnieszka Gierus
zdjęcia: rylit, 

Agnieszka Gierus

Niektórzy z absolwentów nie widzieli się od wielu lat

Klasa Romana Jałaki, dzisiejszego prezesa Uzdrowiska Cieplice
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60. urodziny „Norwida”
ROzMOWA JELONKI

Z plecakiem i… 
dziennikiem
Dlaczego wybrała Pani właśnie II LO?
Agnieszka Machalska, absolwentka 
szkoły i nauczycielka w „Norwidzie”:
Marzyłam, aby się tu dostać. Naukę 
wiązałam z angielskim. Za moich 
czasów nie można było wyjeżdżać, a 
szkoła zatrudniała native speakerów. 
Uczono na partnerskich zasadach. 
Jak wygląda szkoła po latach?
Bardzo dużo: wyposażenie, budynek, 
ludzie. Ale najważniejsze wciąż po-
zostają niezmienne: to atmosfera i 
pozytywne nastawienie do uczniów. 
I ciągłe poszukiwanie, które stało 
się tradycją.
Coś trzeba udoskonalić?
 Problemem każdej polskiej szkoły jest 
za duża liczebność w klasach, ale nie 
zależy to już od nas. 

Dziękuję za rozmowę.
Angela

Przemarsz absolwentów placem Piastowskim

Chwila nostalgii 
Janusza Rodziewicza

Jadwiga Dąbrowska, dyrektorka II 
LO, wita uczestników zjazdu

- Do następnego razu, za 10 lat! 
– mówili wszyscy
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Niepowtarzalny zapach przeszłości
JELENIA GÓRA Bibeloty i masywne meble łączy magiczna moc starego przedmiotu

Jeszcze kilka lat temu nie myśleli, że sprzedaż antyków stanie się ich sposobem na 
życie. Dziś prowadzą największy sklep na terenie Jeleniej Góry, a klientów wciąż 
przybywa.

Agnieszka i Robert Grzęda od maja 
2005 roku zajmują się sprzedażą an-
tyków. Pomysł zrodził się podczas 
pracy w Holandii. – Znajduje się tam 
bardzo dużo sklepów z antycznymi i 
starymi przedmiotami. Na początku 
kupowaliśmy pojedyncze sztuki i 
sprzedawaliśmy na giełdzie, gdy 
przyjeżdżaliśmy do Polski – głównie 
były to lampy i inne drobne rzeczy. Z 
czasem pomyśleliśmy, że warto zająć 
się taką działalnością na większą 
skalę – mówi Agnieszka Grzęda.

Zdecydowali, że wracają do kraju 
i otwierają firmę. Jak mówią, chcieli, 
by ich sklep był miejscem, w którym 
mogą znaleźć coś dla siebie zarówno 

ludzie mniej zamożni finansowo, jak 
i ci, których stać na bardzo cenne 
przedmioty. – Nie chcieliśmy też być 
jednymi z wielu. Zależało nam, żeby 
stworzyć coś innego, oryginalnego, 

coś, co będzie pozytywnie szokowa-
ło. I chyba nam się udało – dodają. 

Zaryzykowali polegając tylko 
na kontaktach zdobytych podczas 
pracy za granicą. Wiedzieli, gdzie 
szukać ciekawych przedmiotów, 
znajomi powiadamiali ich o au-

kcjach, jarmarkach staroci, 
sami też godzinami szu-

kali potrzebnych 
wiadomości w 

Internecie. Z 
czasem in-
formacje za-

częły napły-
wać z domów 
aukcyjnych.

 – Towar 
k u p u j e m y 
najczęściej we 
Francji, Anglii, 
czasami też w 

Holandii. Gdy tyl-

ko dowiadujemy się o ciekawej aukcji 
czy jarmarku staroci i antyków, 
pakujemy się do busa i jedziemy. 
Rzadko pojawia się tam ktoś z Pol-
ski, bo największą przeszkodą jest 

bariera językowa. Na szczęście z tym 
nie mamy problemu – uśmiecha się 
pani Agnieszka. 

Jej mąż dodaje, że największą 
gratką są zagraniczne jarmarki. 
– Ludzie wynoszą z domów naj-
różniejsze rzeczy. W większości są 
dla nich bezwartościowe, a dla nas 
bardzo cenne. Bardzo często jest tak, 
że ludzie wyrzucają rzeczy, których 
wartości nie znają, ale zdarza się 
też i tak, że myślą, iż posiadają nie 
wiadomo co i krzyczą sobie za to 
wysokie ceny – tłumaczy. 

Skąd wiedzą, jak rozpoznać cenny 
przedmiot i co warto kupić? – Na 
początku pytaliśmy znajomych o 
wiek, epokę. Przeczytaliśmy też 
trochę książek – głównie na temat 
porcelany, szkła, kryształów i srebra. 
Teraz już znamy się na tyle dobrze, że 
wiemy, w co warto zainwestować, ile 
możemy za jakiś przedmiot zapłacić 

i w jakiej cenie go sprzedać. A drodzy 
nie jesteśmy i zawsze negocjujemy 
ceny – wyjaśniają. 

Wszystkie przedmioty sprzedają 
tylko w swoim sklepie przy ul. 
Zamenhoffa. Na Allegro nie kupują, 
bo – jak mówią – często można 
trafić tam na oszustów. – Znajomy 
znajomemu podbija cenę i czeka na 
naiwnego, który kupi przedmiot za 
zawyżoną kwotę – wyjaśnia pani 
Agnieszka. 

W sklepie, zajmującym prawie 
400m2 powierzchni można znaleźć 

praktycznie wszystko – od szklanki 
czy zabawek za 1-2 złote po porcela-
nowe filiżanki, lalki, stoły, krzesła, 
lampy i duże, stare, masywne meble. 
– Pierwsza reakcja, jaką można 
usłyszeć od wchodzących do sklepu 
to: „Jakie to duże!”, „Ile wy tego tutaj 
macie!”.

Często też po wejściu do środka 
ściszają głos, jakby byli w muzeum. 
Cieszymy się, że nasz sklep robi takie 
wrażenie – śmieją się. 

Klienci najczęściej kupują szklan-
ki, sztućce, filiżanki i meble. Zdarza 

się też, że ktoś zdecyduje się na 
kryształową lampę z kryształami od 
Svarovskiego, złoty żyrandol, niespo-
tykany obraz czy cenny porcelanowy 
bidet z XVIII wieku. – Nie ma reguły i 
nie ma jakiejś specjalnej klasy ludzi, 
którzy do nas przychodzą. Czasami 
wchodzą zwykli przechodnie z ulicy, 
a czasami zawitają znane postacie, 
jak Jacek Ziobro, Andrzej Grabowski 
czy Sandra Lewandowska. Każdy 
może znaleźć coś dla siebie – mówi 
Robert Grzęda. 

Agnieszka Gierus

Zależało im, żeby stworzyć coś innego, 
oryginalnego, coś, co będzie pozytywnie 

szokowało. I chyba się udało

Państwo Agnieszka i Robert w magicznym 
wnętrzu swojego sklepu
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Poczucie odrębności regionalnej 
staje się pojęciem i zachowaniem 
coraz bardziej nagłaśnianym. Idea 
małych ojczyzn wydaje się kwitnąć. 
Jednak i pomiędzy tymi małymi 
ojczyznami panuje swoista wojna 
o palmę pierwszeństwa. Niektóre 
uzurpują sobie prawo do wchła-
niania innych tłumacząc to swoją 
ważnością w dotychczasowej hierar-
chii. Do tego stopnia, że budowana 
przez lata struktura społeczeństwa 
regionalnego może się zawalić. 

Na czym polega zaborczość Wroc-
ławia w stosunku do Jeleniej Góry, 
rozpisywać się nie trzeba. Wystarczy 

spojrzeć na degrengoladę stolicy 
Karkonoszy, która wciąż toczy jej or-
ganizm a trwa już od ośmiu lat, kiedy 
to zlikwidowano województwo jele-
niogórskie i przywrócono stolicy Dol-
nego Śląska hegemoniczną pozycję. 
Z jednej strony – należną, z drugiej 
– zabójczą dla tych ośrodków, które 
nie bardzo potrafiły odnaleźć się w 
rzeczywistości po niezbyt fortunnej 
reformie administracyjnej rządów 
Akcji Wyborczej Solidarność.

Miasto szybko straciło najważniej-
sze instytucje i nie zyskało szansy na 
dogonienie rozpędzonej wrocław-
skiej maszyny choćby w niewielkim 

zakresie potrzebnych w Jeleniej 
Górze inwestycji. Ludzie interesu 
po prostu przestali tu przyjeżdżać 
widząc, że centrum decyzyjnym jest 
Wrocław, a do grodu Krzywoustego 
trudno nawet stamtąd się wygodnie 
dostać. Stan dróg jest fatalny i nie 
zanosi się, aby był lepszy. O jakości 
połączenia kolejowego nie ma co 
nawet wspominać, bo od pisania na 
pewno się nie poprawi.

Do marginalizowania Jeleniej 
Góry przyczynia się także polityka 
medialna koncernów prasowych, 
zupełnie niezrozumiała w czasach 
propagowania idei małych ojczyzn. 

Zapowiadane z hukiem wydanie 
nowego dziennika przez Polskapres-
se, Polskiej Gazety Wrocławskiej, w 
oczach czytelnika uwielbiającego 
lokalność, może okazać się klapą. 
Lokalności tam po prostu nie ma. A 
jeśli jest, to raczej tylko wrocławska.

 Dziwi to tym bardziej, że lokalna 
gazeta codzienna coraz bardziej od-
dala się od tego, do którego powinna 
dotrzeć. Starsi z nostalgią wspo-

minają czasy, kiedy Jelenia Góra, 
już powiatowa, miała swój własny 
dziennik, choćby tylko kilkustronico-
wy i wywodzący się z niekoniecznie 
chlubnej tradycji pezetpeerowskiej 
Gazety Robotniczej. 

Z drugiej strony warto zastanowić 
się, czy mieszkańcy Jeleniej Góry, 
zwłaszcza młodzi, rzeczywiście 
czują, że są obywatelami swojej małej 
ojczyzny. I jak na prawych obywateli 
przystało wiążą z nią przyszłość. 

Niestety, wiele zjawisk wskazuje 
na to, że tak nie jest. Coraz wię-
cej młodzieży z miasta wyjeżdża 
już po skończeniu szkoły średniej. 
Z lokalnym sentymentalizmem 
zwycięża pragmatyzm: większe 
szanse na karierę poza miastem, w 
większych ośrodkach akademickich. 
Tam zaczynają studia, podejmują 
pierwszą pracę i tam najczęściej zo-
stają, rodzinne miasto traktując jako 
obiekt nostalgicznych wspomnień. 
Powroty zdarzają się. Są jednak 
na tyle rzadkie, że stanowią raczej 
wyjątek potwierdzający regułę.

Tożsamość lokalną trudno wszak 
budować u pokoleń wcześniejszych, 
wychowanych w świadomości, 
która takie pojęcia jak regionalizm, 
czy poczucie odrębności kulturowej 
miejsca, po prostu wykluczała. 
Ciężko zresztą budować takie 
pojęcia na ziemiach, które 

przez długie lata PRL miały status 
tymczasowości, a ich prawdziwą 
przeszłość zamazywano. Z kolei 
kulturowy tygiel przywieziony tu 
przez osadników po 1945 roku nie 
ułatwiał tworzenia jednolitej kultury 
miejsca.

Transformacje ustrojowe po 1989 
roku przyniosły niepowtarzalną i 
pierwszą publiczną szansę uświa-
domienia mieszkańcom wagi i roli 
pojęcia lokalności. Nie znaczy to, że 
wcześniej tej świadomości nie było. 
Była, ale pojawiła się jak zjawisko 
niezbyt mile widziane przez ów-
czesne władze, które kierowały się 
centralną linią rządzenia wytyczoną 
odgórnie przez Polską Zjednoczoną 
Partię Robotniczą. 

Jej upadek otworzył drogę, którą 
uwolnione spod tego jarzma społe-
czeństwo małych miast wydeptuje 
do dziś. I brnie coraz dalej, pomimo 
pułapek, jakie zastawia na nich właś-
nie administracja, która ponownie 
dąży do centralizacji władzy. Oby nie 
straciło zapału.

 

Cud na marginesie

W pierwszym numerze gazety, która miała być nową szatą “naszego” lokalnego 
dziennika, przeczytałem przepis na drinka. Panowie redaktorzy męskiego dodatku z 
pełną powagą radzą, abym do szklanki włożył lód, zalał go alkoholem i pomieszał. Po-
myślałem, że wolałbym przeczytać o dziurze za rogiem Mickiewicza i Słowackiego.

Być stąd
– To poczucie miejsca, w którym się mieszka i niekoniecznie jest się z nim 
związanym metryką urodzenia. To próba dowiedzenia się jak najwięcej 
o przeszłości, o tym, kim jest człowiek, który mieszka obok. Krótko: to 
rodzaj umiłowania tego terenu, w którym mieszkamy i czujemy się jak najlepiej 
– mówi nam Jacek Jaśko, dziennikarz i fotografik. Związany od pewnego czasu 
z Kopańcem w gminie Stara Kamienica jest propagatorem i organizatorem 
szeregu wydarzeń, które przestawiają piękno jego małej ojczyzny, a przy okazji 
promują ją w Polsce i w Europie.

Konrad przezdzięk

Jeszcze na początku lat 90-tych nie zachęcano młodzieży 
do podkreślania swoich lokalnych korzeni
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REKLAMA

z tym ogłoszeniem
do 27.10.2007

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

www.jelonka.com

SZKoła JęZyKóW obcych

angielski
niemiecki
hiszpański
włoski

francuski
rosyjski
japoński
norweski

biologia
historia
chemia
fizyka
i inne

j. polski
WOS
geografia

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
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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 

0  800  700  600
BEZPŁATNE   ZAMAWIANIE   TAXI

RADIO "TEXT" ŒNIE¯KA
JELENIA GÓRA ul. Wiejska 29

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

TAXI

96 21
ŚNIEŻKA

075 75 35 835

Projekt jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej

z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach

Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Prezydent Miasta Jelenia Góra
informuje, że projekt numer

został zrealizowany w okresie
od 08.2006 r. do 10.2007 r.

Z/2.02/I/1.1.1/567/05
“Przebudowa ulic Kiepury

i Noskowskiego w Jeleniej Górze”

przyczyniając się do poprawy płynności
i bezpieczeństwa ruchu

na powyższych ulicach miasta.

Unia Europejska

WARTOŚĆ PROJEKTU:

6,5 mln PLN

DOTACJA Z EFRR: 75 %

w to miejsce zdjęcie:
Kiepury

w to miejsce zdjęcie:
Noskowskiego

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

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 

tel. 075 75 444 00

Czytelniku!
Zadzwoń lub przyjdź do nas

Masz problem? 
A może wiesz coś ciekawego i chcesz się z nami tą 

wiedzą podzielić? Zadzwoń do nas lub przyjdź osobiście. 
Redakcja mieści się przy ul. Klonowica 9 (I piętro).

Co tydzień 
świeża porcja 

informacji 
o Jeleniej Górze

Dyżury naszych dziennikarzy
od pn. do pt. w godz. 900-1200

we wtorki dyżur agenta reklamy
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Z LOTU PTAKA
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INFORMATOR / WYDARZENIA / KULTURA

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

Seniorzy świętują
22 X, godz. 16, kawiarnia Muza
Uroczyste obchody Dnia Seniora.

Chiński dramat w DKF
23 X, godz. 18, sala przy ul. Banko-
wej 28/30, bilett 9 zł
W ramach DKF „Klaps”, projekcja fil-
mu „Cesarzowa” w reż. Zhang Yimou 
(Hongkong, Chiny, prod. 2006).

Droga Tańskich
24 X, godz. 18, galeria „Muflon”
Otwarcie wystawy malarstwa Te-
resy i Jerzego Tańskich „Wspólna 
droga”.

Czytanie dramatu
24 X, godz. 18, teatr jeleniogórski
W ramach cyklu „Czas na nowy 
dramat” otwarta próba czytana na 
scenie studyjnej.

Swingują od 5 lat
24 X, godz. 19, kawiarnia „Muza”
Z cyklu „Jazzowe środy” – 5-lecie 
Otwartej Grupy Swingującej ODK. W 
koncercie wystąpią: piano Janisław 
Hiller, saksofon Krzysztof Przybo-
rowski, gitara Andrzej Kolasiński, 
perkusja Jakub Zawadziło, śpiew 
Anna Kosa oraz zaproszeni goście.

Grają nauczayciele
25 X, godz. 17, Filharmonia Dolno-
śląska, bilet – 5 zł
Koncer t Pedagogów Państwowej 
Szkoły Muzycznej I i II st. im. Stani-
sława Moniuszki w Jeleniej Górze.

Wirtualna wycieczka na Ukrainę
25 X, godz. 19, Muzeum Przyrod-
nicze
Prelekcja przyrodnicza ilustrowa-
na przeźroczami, autorstwa Ewy 
Parafinowicz, pn. „Ukraina - kraj 
kontrastów”.

Piękne z pożytecznym
26 X, godz. 18, BWA
Spotkanie w ramach projektu Obser-
watorium Karkonoskie, temat – Ar-
chitektura a Krajobraz; prowadzący 
Andrzej Więckowski, wykładowcy: 
Jacek Jakubiec, Jacek Godlewski, 
Wojciech Drajewicz.
Fotografia miesiąca
26 X, godz. 18, galeria "Muflon"
Podsumowanie konkursu fotogra-
ficznego “Fotografia października 
‘2007”, wręczenie nagród i wyróżnień 
dla laureatów.

Kaprys Czajkowskiego
26 X, godz. 19, Filharmonia Dolnoślą-
ska, bilety 20 i 30 złotych
Koncert pod dyrekcją Jerzego Swobo-
dy w wykonaniu: Roman Samostrokov 
(wiolonczela) z towarzyszeniem 
Orkiestry Filharmonii Dolnośląskiej. 
W programie m.in.: Piotr Czajkowski 
– Kaprys włoski op. 45, Dymitr Szo-
stakowicz - I Koncert wiolonczelowy 
op. 107.

Spotkania literackie
28 X, godz. 11-17, Dom Gerharta 
Hauptmanna
Międzynarodowe Spotkania Literackie 
w ramach cyklicznej imprezy „Dni 
Europy”.

KINO

Grand
Bunt. Sprawa Litwinienki
22-25 X, godz. 20
dokumentalny, prod. Wielka 
Brytania/Rosja 2007, od 12 lat

Po prostu razem
22 – 25 X, godz. 16, 18
dramat, prod. Francja 2007, od 15 lat

Lot
Ratatuj
22 – 25 X, godz. 15.30, 17.45, 20
animowany, komedia, prod. USA 2007

Marysieńka
Lakier do włosów
22 – 25 X, godz. 16, 18
komedia, musical, prod. USA 
2007, od 12 lat

Zakochana Jane
22 – 25 X, godz. 20
dramat, prod. Wielka Brytania/
USA 2007, od 15 lat

TEATR

Honor samuraja
25, 26 X, godz. 19, Scena Studyjna, bilety 25 i 18 zł

Śmierć Człowieka-Wiewiórki
27, 28 X, godz. 19, Scena Studyjna, bilety 25 i 18 zł

Gargantua i Pantagruel
23-26 X o godz. 11 i 27 X o godz. 19, Teatr Zdrojowy, bilety 14 zł

Maleńczuk i Waglewski w teatrze
JELENIA GÓRA Koncert pod naszym patronatem

Już w najbliższy poniedzia-
łek mieszkańcy miasta i 
okolic będą mieli okazję 
przekonać się, czy kon-
cert Macieja Maleńczuka 
i Wojciecha Waglewskiego 
słusznie okrzyknięto wiel-
kim wydarzeniem kultu-
ralnym.

Muzycy razem zagrali już w 
Kędzierzynie Koźlu. Wystąpili 
również w Gliwicach, a dzisiaj 
(poniedziałek, 22 października) 
pojawią się w naszym mieście. 
Koncert odbędzie się w Teatrze 
Jeleniogórskim.

Maciej Maleńczuk, znany jest 
jako gitarzysta, który na począt-
ku kariery grał przez siedem lat 
na ulicach, a 1986 roku dołączył 
do zespołu Pudelsi. Następnie 
zakłada własny zespół Homo 
Twist, który rozwiązuje w 2000 
roku, jednak pięć lat później 
reaktywuje jego działalność. W 
międzyczasie koncertuje i na-
grywa solowe płyty. To kontro-
wersyjna postać, w której fani 
dostrzegają ogromny talent.

– Chciałbym serdecznie zapro-
sić wszystkich na ten wyjątkowy 
koncert – mówi Mirosław Salecki 
z Jeleniogórskiego Centrum 

Kultury. – Z pewnością będzie to 
wielkie wydarzenie kulturalne w 
Jeleniej Górze. A to z racji doboru 
artystów. Ilość miejsc jest ograni-
czona (500), ale mam nadzieję, 
że wszyscy zdążą kupić bilety.

Wejściówki można nabyć w 
siedzibie JCK przy ul. 1 Maja 60 
oraz przy ul. Bankowej 28/30.

Patronat nad imprezą objął 
portal Jelonka.com. Po koncercie 

na naszej stronie internetowej 
będzie można znaleźć zdjęcia i 
relację z koncertu. Wszystkich 
serdecznie zapraszamy!

Pięciu Czytelników, którzy 
dziś przyjdą do redakcji Jelonki 
(Klonowica 9) w godz. 11 – 13 
otrzyma bezpłatne zaproszenia.

Angela

Zadrwić z codzienności
MICHA£OWICE Satyra na chłodną jesień

Teatr Nasz zaprasza na spektak l pt .  Kabaret  
z kącikiem.

Czym zaskoczy jeleniogórską publiczność Maciej Maleńczuk?
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Tytułowy kącik to – jak za-
pewniają organizatorzy – różne 
konteksty z codziennego życia, 
przedstawione w krzywym zwier-
ciadle karykatury.

Tematów do kącika dostarcza 
nam każdy dzień. Mogą być to 
nie za odległe podróże, zwykła 
gimnastyka i praktyczne po-
radnictwo. Jadwiga i Tadeusz 
Kutowie z pasją grają rozmaite 
postaci i przedstawiają komiczne 
sytuacje.

Teatr Nasz powstał w 1991 
roku i ma na swoim koncie 24 
premierowe spektakle. Znany jest 
z wielu bardzo udanych propo-

zycji kabaretowych. W bogatym 
repertuarze są m.in.: „Ameryka, 
Ameryka czyli country Micha-
łowice” czy „Kabaret na cztery 
nogi Kuty”.

Najbliższy spektakl „Kabaretu 
z kącikiem” odbędzie się już w 
czwartek (25 października) w 
Teatrze Naszym w Michałowicach 
przy ul. Kolonijnej 27, o godzinie 
19. Bilet kosztuje 30 złotych. 
Obowiązuje rezerwacja miejsc, 
pod numerem telefonu (0 75) 
755-47-44.

(ROB) Jadwiga i Tadeusz Kutowie wiedza najlepiej, 
jak rozśmieszyć widzów.
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Uśmiech szczęścia
Zaproszenia�na�koncert�
wylosowali�następujący�
Internauci:� Iwona�Dul,�
Piotr� Rubaj,� Barbara�
Rymarow icz � o raz� 
Grzegorz�Speruda.�
Gratulujemy!
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Szefowie KKS Jelenia Góra oba-
wiają się, że wkróce stracą stadion 
przy ul. Podchorążych, który dzier-
żawią od 4 lat. – Zbliża się koniec 
roku i kończy nam się umowa 
dzierżawy – mówi Grzegorz Kró-
likowski, trener i działącz klubu. 
– Agencja Mienia Wojskowego, 
która jest właścicielem, w każdej 
chwili może wystawić obiekt na 

sprzedaż. A nas nie stać na to, by 
kupić go na własność.

AMW już raz chciała odsprzedać 
stadion klubowi, ale wyceniła go na 
milion złotych. Później kwotę tą 
obniżono do 600 tysięcy złotych. To 
jednak i tak o wiele za dużo, jak na 
skromne możliwości KKS.

– Informowaliśmy władze miasta 
o tym, że możemy straciuć ten sta-

dion, ale nie było odzewu. Dlatego 
nie wiem, czy od stycznia będziemy 
mieli gdzie grać i trenować – mówi 
Grzegorz Królikowski.

Sprzedanie stadionu w prywatne 
ręce byłoby też olbrzymią stratą dla 
miasta. Obiekt ten to spory kawałek 
historii Jeleniej Góry.

– Klub nie ma się czego oba-
wiać – powiedział nam Marek 

Obrębalski, prezydent Jeleniej Góry. 
– Rozmawiałem kilka dni temu z 
dyrektorem wrocławskiego oddziału 
agencji. Zapewnił mnie, że stadion 
na razie nie zostanie sprzedany. W 
grę wchodzi odkupienie obiektu 
przez miasto. Jesteśmy tym zain-
teresowani, ale musimy najpierw 
oszacować wartość obiektu. Jeśli 
cena będzie do przyjęcia, zrobimy 

to – mówi Marek Obrębalski.
KKS Jelenia Góra to największa 

szkółka piłkarska w Jeleniej Górze, 
i jedna z najlepszych na Dolnym 
Śląsku. W klubie trenuje ok. 150 
dzieci (w tym kilka dziewcząt), 
najmłodsi mają po 5 lat. Jedenastu 
zawodników klubu występuje w 
reprezentacjach Dolnego Śląska, w 
swoich grupach  wiekowych. Dru-

żyna trampkarzy, trenowana przez 
Pawła Karmelitę, zdobyła w ubie-
głym sezonie mistrzostwo Dolnego 
Śląska, nie przegrywając meczu! W 
tym sezonie zespół ten świetnie radzi 
sobie w lidze okręgowej juniorów 
młodszych. Po 10 kolejkach ma... 
10 zwycięstw i tylko jedną straconą 
bramkę (56 zdobytych)!

(ROB)

Tabela 

Natalia to za mało

Drużyna AZS Kolegium Kar-
konoskie Jelenia Góra uległa na 
własnym parkiecie Cukierkom 
Odra Brzeg 53:72 w 2. kolej-
ce ekstraklasy koszykówki 
kobiet.

Gospodynie trzymały się 
dzielnie tylko w pierwszej 
połowie. Głównie za sprawą 
liderki Natalii Małaszewskiej, 
która nadawała ton grze. Pod 
koniec pierwszej połowy, kiedy 
usiadła na ławce rewerwo-
wych, jej koleżanki straciły 9 
punktów nie zdobywając żad-
nego. W 3. i 4. kwarcie obraz 
gry uległ diametralnej zmianie. 
Akademiczki zatraciły skutecz-
ność, a w barwach Cukierków 
rozegrała się Amerykanka Joei 
Clyburn.

AZS Kolegium Karkono-
skie Jelenia Góra - Cukierki 
Odra Brzeg 53:72 (19:16, 
12:16, 12:18, 10:22)

AZS KK: Małaszewska 22, 
Kret 12, Wójcik 8, Balsam 7, 

Arodź 4, Sawicka, Dłutow-
ska, Andrzejczak.

(ŁUK)

Odrodzenie siatkówki
JELENIA GÓRA UKS wchodzi do gry

Po latach przerwy Jelenia Góra ma ponownie swój 
zespół w ligowych rozgrywkach siatkarskich . Jest nią 
drużyna juniorów Uczniowskiego Klubu Sportowego 
Jelenia Góra.

Ostatnim zespołem ze stolicy 
Karkonoszy, który mógł sie po-
chwalić osiągnięciami w siatków-
ce, był LZS Czarne występujący na 
przełomie lat 80 i 90 w III lidze. 
Później mimo ogromnej popular-
ności siatkówki w Polsce, Jelenia 
Góra w tej dyscyplinie sportu była 
pustynią. Lukę tą będą się starali 
wypełnić zawodnicy Uczniow-
skiego Klubu Sportowego Jelenia 
Góra. Reprezentanci istniejącego 
od 2005 roku klubu debiutują w 
tym sezonie w Dolnośląskiej Lidze 
Juniorów. W pierwszym pojedyn-
ku ligowym jeleniogórzanie ulegli 
po walce faworytowi rozgrywek 
Ikarowi Legnica 1:3, w kolejnym 
ulegli na wyjeździe Ren - Budowi 
Złotoryja 0:3.

W składzie są uczniowie jelenio-
górskich szkół średnich, w wieku 
16-19 lat. Żelazne zestawienie dru-

żyny tworzą: Jakub Grzegorzew-
ski, Maciej Cholewiński, Bartek 
Świdziński. Karol Mroczkowski, 
Wojciech Zaręba, Mariusz Bańka, 
Mateusz Szkudlarek i Dawid Woj-
taszek. Młodzi siatkarze, którzy 
trenują na sali Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 (tam też 
rozgrywają mecze ligowe) mieli 
już przetarcie w poprzednim sezo-
nie, w amatorskich ligach. 

– Jest to nasz pierwszy sezon 
w rozgrywkach ligowych. Po-
święcimy go głównie na zdobycie 
doświadczenia – mówi trener, a 
jednocześnie prezes UKS, Jerzy 
Sarna. – Chcemy przy tym zdobyć 
jak najwięcej punktów. Mam tylko 
nadzieję, że chłopcy nie przestra-
szą się po kilku porażkach, bo ich 
umiejętności są spore.

(ŁUK)

Drużyna juniorów UKS Jelenia Góra
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Dziewczyny też grają
W barwach UKS funkcjonuje także zespół dziewcząt w składzie: Dominika Jawo-
rowska, Joanna Gurtatowska, Karolina Majewska, Irmina Kaczyńska, Agnieszka 
Mandelt, Klaudia Mazurek, Dagmara Wiaderek i Paulina Łozowska. Ten sezon 
jeleniogórzanki potraktują szkoleniowo, będą grać w turniejach towarzyskich 
oraz lidze amatorów MOS. W przyszłym roku włodarze UKS planują zgłoszenie 
ekipy do rozgrywek III ligi.

Zmietli rywala
JELENIA GÓRA Pewna wygrana Sudetów

Kolejne, piąte już z rzędu ligowe zwycięstwo, odnieśli koszy-
karze Sudetów Jelenia Góra gromiąc na własnym parkiecie  
AZS Poznań 93:66.

Gospodarze nie zaznali jesz-
cze w tym sezonie w lidze go-
ryczy porażki i co zrozumiałe, 
byli faworytem. Wydarzenia na 
parkiecie w pełni potwierdziły 
przedmeczowe prognozy i po-
jedynek zakończył się pewną 
wygraną Sudetów. 

Trenera Ireneusza 
Taraszkiewicza może 
m a r t w i ć  j e d y n i e 
fa k t ,  ż e  kont u z j i 
stopy doznał Grze-
gorz Terl i kowsk i . 
Miejmy nadzieję, że 
nie jest to groźny uraz 
i zawodnik szybko wróci do 
gry, bowiem Sudety nie mają 
w ielu pe ł nowa r tościow ych 
zmienników.

Spotkanie od początku to-
czyło sie pod dyktando gospo-
darzy. Goście byli nieskuteczni 
w ataku. Po pierwszej kwarcie 
Sudety prowadziły 28:19. Losy 
pojedynku rozstrzygnęły się 
już pod koniec drugiej kwar-
t y, k iedy to jeleniogórzanie 
prowadzi l i 51:28 (18 min.). 
Goście stracili nadzieję na ko-
rzystny wynik w hali przy ul. 
Sudeckiej. A Sudety robiły, co 
chciały. Efektownymi wsadami 
i blokami popisywał się Jakub 
Czech, celnie za trzy punkty 
rz uca l i  K rz ysz tof Sa m iec i 
Łukasz Niesobski. Do przerwy 
było 56:33. Po zmianie stron 
jeleniogórzanie kontrolowali 
przebieg wydarzeń na parkie-
cie. Goście nie byli w stanie 
odrobić strat do rywala. Co 
więcej, na początku IV kwarty 
przewaga Sudetów wynosiła 

juz 33 oczka (64:31). 
W końcówce na par-
kiecie pojawili się 
gracze głębokich 
rezerw jelenio-
górskiej 

drużyny, i tylko dzięki temu 
goście nie stracili więcej niż 
100 punktów.

Sudety Jelenia Góra - AZS 
Poznań 93:66 (28:19, 28:14, 
15:16, 22:17)

S u d e t y :  S a m i e c  2 0 , 
Czech 16, Niesobski 16, 
Matcza k 11, Wi lusz 9, 
Skrzypczak 9, Abramo-
wicz 5, Chmiel iński 4, 
Terlikowski 3, Pruszczak, 
Kozak, Raczek.

(ŁUK)

Pozosta³e wyniki:
Śląsk II Wrocław – Olimpia Legnica  80:62
Open Basket Pleszew – AZS Szczecin  80:77
Pogoń Prudnik – Doral Nysa Kłodzko  85:96
Spójnia Stargard Szczeciński – AZS PO Opole 
– przełożony na 6 XI
MKKS Zabrze – AZS Kalisz i UKKS Leszno – VB 
Siechnice – mecze odbyły się po zamknięciu numeru

Tabela 

1. Sudety JG  5   10   419:319
2. AZS PO Opole 4    8    330:236
3. Doral Nysa Kłodzko 5    8    417:396
4. Open Basket Pleszew 5    8    373:386
5. Spójnia Stargard Szcz. 4    7    281:242
6. MKKS Zabrze  4    7    337:292
7. Pogoń Prudnik 5    7    407:378
8. AZS Szczecin  5    7    387:364
9. UKKS Leszno  4    6    289:300
10. AZS Kalisz  4    6    274:290
11. AZS Poznań  5    6    347:399
12. Śląsk II Wrocław 5    6    310:414
13. VB Leasing Siechnice 4    5    249:271
14. Olimpia Legnica 5    5    287:420

Krzysztof Samiec bez 
większego wysiłku zdo-

był 20 punktów 
w sobotnim meczu
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1. Lotos Gdynia  2     4     152:89
2. CCC Polkowice 2     4     179:123
3. Wisła Kraków 2     4     155:110
4. Cukierki Brzeg 2     4     151:113
5. ROW Rybnik  2     4     138:129
6. ŁKS Łódź  2     3     122:122
7. MUKS Poznań 2     2     139:151
8. AZS KK JG  2    2     105:170
9. SMS Łomianki 2     2     100:172
10. Energa Toruń 1     1     77:84
11. AZS Poznań  1     1     49:60
12. AZS PWZS Gorzów 1     1     61:80
13. Duda Leszno 1     1     49:75

Pozosta³e wyniki:
Lotos Gdynia – SMS Łomianki                  93:40
MUKS Poznań – CCC Polkowice                  71:81
ROW Rybnik – ŁKS Łódź                  54:52
Wisła Kraków – AZS Gorzów Wlkp.             80:61
Duda Leszno – AZS Poznań – mecz odbył się po 
zamknięciu numeru
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SPORT

PIĄTEK 26 X
– koszykówka, liga juniorek, MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra - Orzeł 
Polkowice, godz. 17.30, sala Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Morcinka

SOBOTA 27 X
– koszykówka, liga kadetek, MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra – UKS Mni-
szek Boguszów Gorce, godz. 11, sala spor towa SP nr 10 przy ul. Morcinka
– piłka nożna, IV liga, Karkonosze Jelenia Góra - Miedź II Legnica, godz. 15, 
stadion przy ul. Złotniczej

NIEDZIELA 28 X
– piłka nożna, liga okręgowa, Lotnik Jeżów Sudecki – Chrobry Nowogrodziec, 
godz. 14.00, stadion w Jeżowie przy ul. Spor towej
– piłka nożna, klasa B, KS Maciejowa – Amfibolit Leszczyniec, godz. 14.00, 
boisko w Maciejowej
– piłka ręczna, I liga, KS Finepharm Carlos II Jelenia Góra – KKS Kielce, 
godz. 17.00, hala przy ul. Złotniczej

(ŁUK)

KALENDARIUM

Lider na tarczy
LWÓWEK ŒL¥SKI Lotnik dostał sromotne lanie od 
Czarnych

Nie udał sie piłkarzom Lotnika Jeżów wyjazd do 
Lwówka Śląskiego na mecz 13. kolejki klasy okrę-
gowej. Podopieczni trenera Marka Herzberga ulegli 
Czarnym 0:4 (0:2).

Spot k a n ie we Lwówk u 
tocz yło się pod w y ra źne 
dyktando gospodarzy, którzy 
byli wyraźnie lepsi od do-
tychczasowego lidera okrę-
gówki Wpływ na grę miała 
szybko stracona przez gości 
bram ka , którą zdobył po 
dokładnej wrzutce z głębi 
pola w 16 minucie, Bartosz 
Sikora. Na 2:0 podwyższył 
w 32 min. strzałem głową 
Grzegorz Wołoszyn.

Po zmianie stron Lotnik 
przejął inicjatywę, jednak jego 
ataki przypominały bicie gło-
wą w mur i najczęściej kończy-
ły się na 20 metrze przed 
bramk ą gospodarzy.  
W 78 min. fantastycz-
nym strzałem z około 
30 metrów popisał się 
Przemysław Kufel, zdo-
bywając trzeciego gola 
dla Czarnych. Gości dobił 

w 88 min. rezerwowy  Tomasz 
Woźniczka, który kilka minut 
wcześniej pojawił sie na placu 
gry.

Czarni Lwówek Śl. - Lotnik 
Jezów Sudecki 4:0 (2:0)

Bramki: Sikora 16 min, Wo-
łoszyn 32 min, Kufel 78 min i 
Woźniczka 88 min.

Lotn i k :  Sza ci ł ło,  Ma rci -
niak, Zwierzyński, Kowiel, 
Turczyk, Hamowski, Kraiński 
(Kowalski-Ciepiela 2 min.), 
Bojanowski, Grabski, Zieliń-
ski, Kondraciuk. 

(ŁUK)

Inne wyniki ligi okrêgowej:
Łużyce Lubań - Orzeł Lubawka  1:1
Gryf Gryfów Śl. - Twardy Świętoszów         3:6
Pogoń Markocice - Automatyka Bol.  0:1
Piast Bolków - Granica Bogatynia  0:1
Pozostałe spotkania zakończyły się po zamknięciu 
numeru.

Pogoda dała w kość 
REGION JELENIOGÓRSKI Atak zimy przyczyną komplikacji na trasie Rajdu Śnieżki

Kilka groźnych wypadków, jeden ciężko ranny kierow-
ca, przerwana rywalizacja na dwóch odcinkach specjal-
nych – to wszystko działo się podczas tegorocznego 
Rajdu Śnieżki. Wszystkiemu winna fatalna pogoda.

Na starcie rywalizacji stanęło 49 
załóg, w tym trzech gości: Marcin 
Bełtowski, Łukasz Karłowski i 
Łukasz Szterleja. Rajd ukończyło 
38 ekip. Atak zimy, jaki nastąpił 
u podnóża Karkonoszy sprawił, 
iż rywalizacja na trasie toczyła sie 
w skrajnie trudnych warunkach. 
Kierowcy, z których niektórzy nie 
byli przygotowani na takie oko-
liczności i nie posiadali zimowych 
opon, mieli olbrzymie trudności z 
pokonywaniem miejscami oblo-
dzonych i ośnieżonych odcinków 
specjalnych.

W takich okolicznościach o 
wygranej na poszczególnych 

próbach nie decydowała moc sil-
nika i zdarzało się że OS zwyciężał 
kierowca prowadzący samochód z 
niższych klas.

Według planów, miało zostać 
rozegranych 9 OS - ów których 
trasy wytyczono pomiędzy: Małą 
Kamienicą, a Piechowicami - 
Piastowem (OS 1, 4, 7), Szklarską 
Porębą Górną, a Szklarską Porębą 
- Dolną (OS 2, 5, 8) oraz Zacheł-
miem, a Sosnówką (OS 3, 6, 9). Ze 
względu na panującą aurę jednak 
jeden odcinek został odwołany.

Kolejne dwa (IV i V) przerwano 
po przejechaniu kilkunastu załóg. 
Trudne warunki panujące na 

szosie stały się też powodem kilku 
wypadków jakim ulegli rajdow-
cy. Najpoważniejszy z nich miał 
miejsce na trasie czwartego OS - u, 
kiedy to samochód prowadzony 
przez Aleksandra Jaroszewicza nie 
wyrobił zakrętu i wylądował na 
drzewie. Pechowy kierowca został 
w stanie ciężkim odwieziony do 
szpitala.

Zwycięzcami rajdu w kategorii 
goście została załoga: Marcin 
Bełtowski/Paweł Drahan przed 
Łukaszem Szterleją/Agnieszką 
Starostą i Wojciechem Karłow-
skim/Dominikiem Koperą. W 
klasyfikacji ekip rywalizujących 
w Pucharze PZM - ot wygrali: 

Jarosław Szeja z pilotem Marcinem 
Szeją przed Piotrem Firkiem i 
Piotrem Niechwiadowiczem i Mar-
cinem i Piotrem Nowocieniami. 
Najwyżej sklasyfikowana załogą 
reprezentującą barwy Automobil-
klubu Karkonoskiego byli Marcin 
Stywryszko z pilotem Szymonem 
Rosikiem

Organizatorem 7. Rajdu Śnieżki, 
będącego 11., przedostatnią run-
dą Rajdowego Samochodowego 
Pucharu PZM, był Automobilklub 
Karkonoski. Patronatem hono-
rowym zawody objął prezydent 
Jeleniej Góry Marek Obrębalski.

(KED)
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Tak skończyła zawody jedna z załóg

Simet o krok od medalu
BUSKO ZDRÓJ Dobry występ naszych siatkarzy na siedząco

Znakomicie wypadli w drugim turnieju półfinałowym 
mistrzostw Polski w siatkówce na siedząco zawodnicy 
Jeleniogórskiego Klubu Sportowo - Rehabilitacyjnego 
Start Simet Jelenia Góra. 

Jeleniogórzanie w zawodach 
rozegranych w Busku Zdroju 
wygrali cztery z pięciu poje-
dynków. Osiągnęli wyniki: ze 
Szczecinem 3:0 (-19, -18, -10), 
z Katowicami 3:0 (-15,-19,-22), 
z Wroc ław iem 3:1 (-19, 21, 
-20, -21) i z Kielcami 3:1 (23,-
14,-15-18). Zawodnicy Simetu 
nie sprostali jedynie fawory-
tom z Poznania (porażka 0:3), 
którzy – jak wię wydaje – są 
poza zasięgiem pozostał ych 
zespołów.

Nagrodę indywidualną dla 
najlepszego blokującego turnieju 
otrzymał jeleniogórzanin Miro-
sław Zymek. Jego klubowy kolega 
Adam Prutis odebrał nagrodę dla 
najstarszego gracza półfinałów.

W Busku Zdroju Start - Simet 
wystąpił w składzie: Piotr Tośko 
(kapitan), Grzegorz Samczyk, 
Zdzisław Filipiak, Andrzej Schütz, 
Stanisław Milczarek, Maciej La-
tawiec, Michał Szymanowski, 
Adam Prutis, Wiktor Żuryński i 
Piotr Lamch.

Jeleniogórzanie są w znako-
mitej pozycji wyjściowej, przed 
zaplanowanym na 9 – 11 listo-
pada turniejem finałowym MP 
w Elblągu. Będzie się on toczył z 
zaliczeniem wyników dotychcza-
sowych gier, z dwóch turniejów 
półfinałowych. Simet po rozegra-
niu 9 meczów ma 19 punktów i 
w tabeli zajmuje wysokie drugie 
miejsce. Prowadzi Poznań 21 pkt 
(7 gier), trzeci jest Elbląg - 18 pkt 
(7 gier), a czwarty Wrocław - 14 
pkt. (8 gier). Jeleniogórzanom 
zostały jeszcze do rozegrania 
pojedynki z najgroźniejszymi 
ry walami, czyli Poznaniem, 
Wrocławiem i Elblągiem.

(ŁUK)
Drużyna Simetu ma olbrzymie szanse na zdobycie 
medalu mistrzostw Polski
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MOTORYZACJA 
KUPIĘ

Golfa 3 lub polo chętnie diesel może 
być uszkodzony lub do poprawek Tel. 0 
603 99 55 92

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

Autozłom- skup aut-Jelenia Góra - Au-
tozłom- skup aut-Jelenia Góra kupię auta 
całe, powypadkowe, niesprawne w całości 
na części odbieram własnym transportem 
z Jeleniej Góry i okolic – Tel. 0 885 588 
345 Fiat 126p - przyjmę Malucha w 
zamian za wyrejstrowanie lub kupię do 
100zł w stanie obojętnym – Tel. 075 85 
24 378 sms też

Fiat 126p, kupię od ręki - cena do 500 
zł - Tel. 075 76 48 323

Każde auto kupię - całe uszkodzone, bez 
przeglądu i oc - Tel. 0 785 479 486

Klapa tylna do Fiata Marea Weekend 
- zaba_prosiaczek@wp.pl

Forda Focusa rocznik 2004 - cena do 
32 ooo zł – Tel. 0 781 957 421

Zezłomuję Malucha, Fiata 125p, Polo-
neza - Zdecydowanie - zapewniam własny 
transport – Tel. 0 787 233 050

Auta całe lub uszkodzone - każdy model 
i rocznik, Brak oc i przeglądu Handel częś-
ciami: Audi100, Fiat uno, Ford escort 92, 
Honda civic 92, Opel kadett, Renault twingo, 
Suzuki swift - sedan, Seat Toledo, VW Golf 

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Jelenia Góra e-mail:autodoktor@vp.pl - Tel. 
0 516 346 494

Felgi stalowe 13" do Opla Astry I Tel. 0 
609 271 103

Fiata 126p! Obojętny stan, rocznik, 
przebieg - cena do 500zł. Tel. 0 607 
778 889

Nissana Sunny, Primere - wszystkie 
modele Nissanow na części do remontu 
po wypadku płatne gotówką –Tel. 0 691 
039 973

Kupię 4 opony zimowe 165 lub 
175/70/R13, mogą być na fiatowskich 
felgach – Tel. 0 505 058 001

Pasata kombi rocznik 1999-2000 
- jasy122@interia.pl

Poszukuję maski (najlepiej czarną) 
do opla corsy b,a także prawy reflektor i 
dolną belkę z mocowaniem - Tel. 0 667 
268 946

Renault 19 1987r - samo podwozie 
- samo podwozie. Tel. 075 78 47 806 

Skup - samochodów - każdy model 
i rocznik. Całe lub uszkodzone - wersje 
angielskie handel częściami Jelenia Góra 
e-mail:autodoktor@vp.pl Tel.0 516 34 
64 94 

Toyote Yaris lub Citroena c3 z rocznika 
od 2003 - 2006 z niedużym przebiegiem 
- basia_gr@poczta.fm

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

Fiat Punto 1200 SX – uszkodzony z 
1997 roku, srebrny, 4 drzwi, zadbany, 
uszkodzony lewy przód, próg, słupek, 
szyba w całości lub ewentualnie na części 

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

– kompletna dokumentacja – cena 2600 
zł – Tel. 0 517 841 850

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 Escorda rok 96/97 – przegląd 
do 07.2008 – 5 drzwiowy, centralny 
zamek, welurowa tapicerka, benzyna / 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

Części Audi 80 B3 – komputer do 
wtrysku, kolektor dolotowy, elektromagnes 
rozrusznika, elementy wtrysku wielopunk-
towego – Tel. 0 608 034 794

VW Passat B3, rok 1991, bordo, 1.8 
benzyna + gaz, centralny 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

Tawrije zaz 1.100 – rok 1991, kolor 
niebieski w stanie dobrym w ciągłej eksplo-
atacji, ważny przegląd do 02.2008 – cena 
800zł – Tel. 0 608 664 390

Alu felgi Seat Toledo 15" z oponami 
letnimi, możl. wysłania zdjęć cena 550 zł 
– Tel. 0 889 206 890

Alufelgi 15" 2szt. - z oponami 195/60 
r15 88h, alufelgi pięcioramienne ładne i 
zadbane mało porysowane, rozstaw śrub 
4x100, ściągnięte z opla. cena:450 zl do 
negocjacji Tel. 0 693 627 699

Audi 90 - Wszystkie części - Audi 90 
cupe 1991rok, Wszystkie części Tel. 0 
888 842 257

Audi A3 1.9 TDI rok 1997 klimatyzacja, 
zadbany od tygodnia w kraju ubezpieczony. 
Cena do uzgodnienia  - Tel. 0 696 068 
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Audi A4 1,9tdi - Audi A4 1,9 Tdi 1995 
r. biały, klimatyzacja, elektryczne szyby, 
poduszki powietrzne przebieg 181 tys. stan 
techniczny b. dobry serwisowany 1 właści-
ciel w kraju, hak holowniczy oryginalny. Tel. 
0 601 776 276

Audi 100 c3 82-88r, Fiat uno 93r, 
Ford Eskor t 92r.1,4. Honda Civic 92r 
1,5. Renault Twingo 93.1,2. Suzuki Swift 
- Sedan 88-95 1,6. Seat Toledo 93,1,8. Vw 
Golf 3. Możliwość wysyłki skup aut całych 
lub uszkodzonych Jelenia Góra e-mail:
autodoktor@vp.pl Tel. 0 516 346 494

Forda Escor ta rocznik 1992, 1,8 
benzyna, 16v, 3-drzwiowy, instalacja 
gazowa, szyberdach, podgrzewane szyby, 
elektryczne lusterka, radio, zadbany. cena 
do uzgodnienia lub zamienię na pickupa 
więcej informacji pod numerem Tel. 0 
787 233 050

Bus Mercedes 208 - 792 385 695 
- bus wizualnie nie jest ładny ale auto służy 
do pracy autko jest kompletnie sprawne 
silnik i skrzynia w super stanie 2/4 disel 
kolor czerwony aluminiowa podłoga nowy 
akumulator cena to 2900 zl Tel. 0  792 
385 695 

Chevrolet Blazer LT S10 - 4x4 rocznik: 
1996 przebieg: 170 rodzaj paliwa: benzyna 
+ sekwencyjny wtrysk gazu American 
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Dream auto używane przez jednostki 
specjalne, agencje rządowe, wojska ONZ 
i NATO jako niezawodne bez wypadkowy 
napęd 4x4 HI/LOW wyposażenie: ABS, 
air bag, automat, tempomat, klima, skóra, 
alarm, immobiliser, centralny zamek, 
elektr. szyby, elektr. reg. lusterka, elektr. 
reg. siedz. kierowcy, czujnik temperatury, 
radio-magnetofon, kompas elektroniczny, 
składane siedzenia, 3 gniazdka 12V, alu 
felgi, oryginalny hak, sekwencyjny wtrysk 
gazu STAN - zgadzam się na sprawdzenie 
w każdym serwisie - cena: 25000 do 
uzgodnienia e-mail: ryniob@o2.pl

Cinquocento - Do sprzedazy Fiat Cin-
quocento poj.700 rok produkcji 1997.
Kolor biały. Stan dobry. Ubezpieczony i 
zarejestrowany. Kolor biały. Eksploatowany 
przez kobietę. Przyciemnione szyby, tylne 
uchylne. Cena 3.000 do uzgodnienia. Tel. 
0 509 282 640 

Części Citroen ZX 1.4E i 1.6E - wszystkie 
części z demontażu – Tel. 0 787 233 
050 

Części Fiat Punto 95r 1.2 - wszystkie 
części z demontażu – Tel. 0 787 233 
050

Części Hyundai Lantra 1.5 93r - wszyst-
kie części z demontażu – Tel. 0 787 
233 050

Części Lancia Thema Tel. 0 507 930 
010

Części Mazda 323F - wszystkie części z 
demontażu – Tel. 0 787 233 050

Części Mazda 626D - wszystkie części z 
demontażu – Tel. 0 787 233 050

Części Opel Astra 97r - wszystkie części 
z demontażu – Tel. 0 787 233 050

Części Seat Ibiza 92r system porshe 
- wszystkie części z demontażu – Tel. 0 
787 233 050 

Części Astra - przekładnia silnik wycie-
raczek, zaciski el wnętrza i inne – Tel. 0 
603 265 722

Części do Forda Courier 1.8D rok 1993 
- Tel. 0 609 272 704

Części do Kadeta - różne części z 
demontażu – Tel. 0 603 265 722

Części Fiesta - chłodnica, klapa, lampy 
drzwi i inne – Tel. 0 603 265 722

Części Polonez Caro - Polonez Caro 92r 
w całości lub na części - 609712775

Części Suzuki Swift Sedan 88-94 1600 
16V - różne części z demontażu –Tel. 0 
889 206 890

Daewoo Lanos 2000 rok klima - czerwo-
ny,195.000 km, wspomaganie, centralny 
zamek, 2 poduszki powietrzne, elektryczne 
szyby, abs, instalacja gazowa,4 drzwiowy, 
7000 zł - Tel. 0 790 215 333

Daewoo Tico - Daewoo Tico rok 1999 
(centralny zamek, elektryczne szyby, 
immobolizer) - stan dobry - tanio sprzedam 
Tel. 0 604 054 574 

Dojazdówka do Golfa - koło dojazdowe 
- cena 110zł Tel. 0 604 145 489

Daewoo Lanos 1.6 benz - 1998 rok 
Sedan, kolor zielony, auto wyposażone 
w centralny zamek, elektryczne szyby, 
wspomaganie kierownicy - cena 7000zl. 
Więcej informacji pod numerem Tel. 0 
510 354 954 

Escort części - używane - różne modele 
i roczniki. Jelenia Góra. Istnieje możliwość 
wysyłki. Tel. 0 510 522 968 Jelenia Góra

Eskorta diesla - buda siada, ale auto 
jeszcze dobre - tyle, że ja baba nie daje nim 
radę cena 900zł. Tel. 0 661 598 328

Felgi + opony zimowe - Ford 13' - felgi 
+ opony zimowe - Ford 13' stan bdb. 300 
zł Tel. 0 601 058 026

Felgi +opony zimowe - sprzedam 4 
felgi na oponach zimowych – Tel. 0 505 
288 212 

Felgi aluminiowe – Fiat cc, Seicanto 
- do sprzedania felgi aluminiowe do Fiata 
atrakcyjny wygląd mało używane - Tel.0 
508 764 585
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Felgi stalowe 14* - mam do sprzedania 
felgi stalowe do opla, vw i innych autek 
- 14* rozstaw srób 4/100 cena za 4 60zl 
Tel. 0 504 172 553

Fiat 126 p - czerwony - 1993r , stan do-
bry, przebieg 45.500 km, ważny przegląd i 
oc., użytkowany przez kobietę -  cena 500 
zł Tel. 0 695 256 466

Fiat cc alufelgi – Tel. 0 508 764 585
Fiat cc gaźnik – niedrogo więcej infor-

macji pod Tel. 0 508 764 585
Fiat cc - części - Drzwi, tylna klapa, felgi 

aluminiowe, gaźnik. Więcej informacji pod 
nr Tel. 0 508 764 585

Fiat Puento uszkodzony - uszkodzony 
sprzedam w całości lub na części Tel. 0 
517 841 850

Fiat Uno tanio z 1996r. Cena do uzgod-
nienia - Mój nr Tel. 0 667 268 980

Fiat cc 1,1 skrzynia – Tel. 0 508 
764 585

Ford courier 1.8D - wszystkie części 
- ford courier 1.8D - wszystkie części silnik 
układ zawieszenia układ kierowniczy i wiele 
innych Tel. 609 272 704

Ford Escord - zadbany - 1,8 benzyna 
v16, instalacja gazowa, szyber dach, radio, 
podgrzewane szyby, elektryczne lusterka, 3 
drzwiowy więcej informacji pod numerem 
Tel. 0 787 233 050

Ford Escort - gaz - Forda Escorta rocznik 
92, 1,8 benzyna 16v, instalacja gazowa, 
szyber dach, 3-drzwiowy, elektryczne 
lusterka. Możliwość zamiany na pickupa. 
Więcej informacji pod numerem Tel. 0 
787 233 050

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

Ford Escor t - sprzedam, zamienię 
rocznik 1992, 1,8 benzyna, 16v, 3 - 
drzwiowy, instalacja gazowa, szyber dach, 
podgrzewane szyby, elektryczne lusterka, 
radio, zadbany. Cena do uzgodnienia lub 
zamienię na pickupa więcej informacji pod 
numerem Tel. 0 787 233 050

Ford Escort 1991 - hatchback - 1991r, 
silnik 1,4i CL, granatowy, przegląd ważny 
do października 2008r. Cena 2000 PLN 
do negocjacji. Telefon (proszę dzwonić po 
godzinie 16tej) Tel. 0 501 090 970

Ford Escort 1984 - rok, 1,6 benz.+ 
instalacja gazowa 3-letnia, 5-cio drzwiowy, 
szyber dach, czerwony metalik, atrakcyjna 
cena. - Tel. 0 693 871 204 

Ford Escort diesel 1996 - combi 1996, 
2 airbag, welur, roleta bagażnika, dzielona 
tylna kanapa, centralny zamek, wspomaga-
nie, zarejestrowany, stan bardzo dobry, nie 
wymaga żadnych napraw – 8000 zł Tel. 0 
510 719 733 

Ford Escort kombi 1,6 - 16V 1995r 
- wszystkie części z tego pojazdu + za-
wsze jakiś gratis dorzucę. Pytania proszę 
kierować na e-mail: zefir72@wp.pl Tel. 0 
502 560 107

Ford Eskort - 93r Kombi tanio – Tel. 0 
880 935 616 

Ford Eskor t - Głowice - Sprzedam 
głowice do Forda Eskorta 1.6 16V Kon-
takt:500843673 - Janusz – Sprzedam

Ford Fiesta - niebieski - automat 1.1 z 
1991r. Wnętrze ładnie utrzymane. Cena 
2200 do negocjacji. Więcej informacji pod 
nr Tel. 0 501 181 177

Ford Focus tdci kombi - 2001/02r, 
przebieg 86 000km – Tel. 0 600 818 
433

Ford Galaxy 1,9 tdi 1999r. 90 km 
22500zł - auto dwa lata w kraju, wspoma-
ganie, klima, 2x air bag, el.szyby-lusterka, c-
zamek, ciemne szyby, ważne oc i przegląd. 
Cena 22500 zł możliwość wysłania zdjęć 
Tel. 0 516 346 494
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Ford Transit 88r. 1.6 LPG - Silnik 
1,6 benzyna + LPG (instalacja gaz.) 
kolor: czerwony Stan : dobry zarejestro-
wany, 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 507159250

Głowice do Forda - 1.6 16V Kontakt: 
500 843 673

Kadett, kombi, 91 - 300 zł za kadeta, 
dużo nowych części, karta pojazdu dowód 
rejestracyjny Tel. 75 74 25 853

Kia Spor tage TDI 2.0 4X4 110 KM 
- szyberdach, hak,stan idealny, bez wypad-
ku, I właśc., ks. serwisowa, szyberdach, 
ABS, el. szyby i lusterka, immobilizer, 
wspomaganie kierownicy, poduszki pow., 
welurowa tapicerka, c. zamek, gotowy 
do rejestracji, RO z CD Blaupunkt, srebrne 
nadkola i progi drzwi - Tel. 0 603 560 398 
, e-mail:trojrog@o2.pl

Komplet lamp do VW Golf IV - 2003 
- Cena do negocjacji - lokalizacja Je-
lenia Góra Tel. 691 328 832 - Janusz 
– 691328832

Kompresor na siłe b. tanio - Sprzedam 
kompresor na silę, po remoncie silnika , 
zbiornik 140 l, ciśnienie nominalne 8 atn, 
wydajność 111,7 l/min. Stan bdb, idealny 
do wulkanizacji lub lakierni. Cena 490 zł. 
Tel. 0 607 609 642

Koła zimowe 4 x opony(zimowe) wraz 
z felgami od Opla Corsy rozmiar 155/70 
R13. Tel. 0 697 131 022 

Koło dojazdowe VW AUDI SEAT 14" do 
aut VW, AUDI, SEAT, rozstaw 4x100. Stan 
bardzo dobry. Cena 50 zł.

Sprzedam również opony zimowe 
175/70/13 dwie sztuki w dobrym stanie w 
cenie 50 zł za dwie. Tel. 0 888 224 741

Koło dojazdowe VW AUDI SEAT i opony 
zimowe - rozstaw 4x100. Stan bardzo 
dobry. Cena 50 zł. Sprzedam również 
opony zimowe 175/70/13 dwie sztuki 
w dobrym stanie w cenie 50 zł za dwie. 
888-224-741

Lampy do Poloneza Caro: Przednie 
- kompletne (czyli z kierunkowskazami) 
- 30zł. sztuka; tylne - 15 zł. sztuka. Koło 
zapasowe- felga z oponą 185/70/R13 - 30 
zł. Tel. 501 681 578 - GG 6937325

Lancer na części - 1992r uszkodzony na 
części możliwość sprzedaży pojedynczych 
części – Tel. 0 603 265 722

Mazda 121 - stan dobry 1.3 16v 1993r 
za 3500 zł - 603265722 

Mazda 323 1996 r. - prawdziwa okazja 
- silnik 1.3 16V. Elektryczne szyby, cen-
tralny zamek. Mały, ale dynamiczny silnik, 
atrakcyjny wygląd. Kolor czerwony. Auto 
sprowadzone, niemieckie tablice ważne do 
17.11.2007. Cena to tylko 4900 zł. Kontakt 
pod Tel. 0 509 698 353, 509 698 373

Ranault Megane combi 2000r kupiony 
w salonie 12.000,00 do negocjacji Tel. 0 
603 376 608

Mercedes 190, składak87/96 - poj 
2300cm, automat, ważne oc i przegląd, 
do poprawek lakierniczych. Spalanie 
10L/100KM cena 3000 zł – Tel. 0 889 
206 890

Mercedes 208 bus - rok prod.1979 
silnik 2,4 d kolor czerwono żółty, 3 oso-
bowy, aluminiowa podłoga, na pace nowy 
akumulator na gwarancji autko w ciągłej 
eksploatacji – Tel. 0 792 385 695

Mercedes mb 1000 -  rok prod. 1990 
2500 disel cena 6500zł zarejestrowany 
baz przeglądu i ubezpieczeni cena do 
negocjacji - Tel. 0 785 454 549

Mitsubishi Sigma kombi - wiśniowy 
metalik, 1994r., poj.3.0 V6 170KM, 
kombi, elektryczne szyby -szyprach -
lusterka[podgrzewane] -antena, wspo-
maganie, centralny zamek, alarm, ABS, 
regulowana kierownica, relingi dachowe, 
roleta, 2x podłokietnik, spojler, radio CD 
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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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Clarjon, zadbany, stan wizualny i techniczny 
bardzo dobry, przebieg 214 tys. km. Cena 
6,900 zł. + opłaty [1,200 zł] Tel. 0 790 
799 040

Moduł zapłonowy - Fiat Croma - Sprze-
dam moduł zapłonowy do Fiata Cromy – Tel. 
0 505 058 001 

Nissan Sunny 1.6 SR - Pilnie sprzedam 
Nissana Sunny 1.6SR N14 Hatchback rok 
prod. 06.1994. Samochód ma uszkodzony 
przód (silnik jest cały) i drzwi od strony 
kierowcy. Wyposażenie: ABS, alufelgi, 
podgrzewane siedzenia przednie i tylnie 
(inst. założona niepodłączona), elektrycz-
ne szyby i lusterka, auto tunningowane. 
Wymieniane były: - amortyzatory tylnie, 
- przednie po regeneracji, - akumulator, 
- tłumik. Przebieg c.a. 157 tys. km. Na 
życzenie prześlę zdjęcia na podany e-mail. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 0 603 516 452 
lub 075 755 62 79

Okazja Golf 2 - mam do sprzedania 
vw golf 2 rok produkcji 1984, pojemność 
1600, leciutko uszkodzona maska przed-
nia, alu felgi 15, wygląd sportowy, trzy 
drzwiowy, maska tylnia płaska, wygląda 
super jak po tiuningu, więcej informacji pod 
numerem 604 341 780 - cena 2000zł do 
negocjacji, Szklarska Poręba

Opel Astra - 1400 , rok 1996 instalacja 
gazowa, serwisowany, fabryczny szyber 
dach, odpinany hak cena 7600 zł, negocja-
cja nie wykluczona Tel. 0 691 772 904

Opel Astra California - 194.000 km,w
spomaganie,szyberdach,immobiliser,pod
uszka powietrzna,1,6,3 drzwiowy morski 
zielony metalic, stan bardzo dobry, bez rdzy 
zadbany, 1994 rok, sprowadzony, pomoc w 
formalnościach – Tel. 0 790 215 333

Opel Astra Kombi - 1,4 turkusowy 
metalic, 122.000 km, wspomaganie, 
centralny zamek, relingi dachowe, szyber 
dach, zadbany, stan bardzo dobry, bez rdzy, 
1993 rok, Tel. 0 790 215 333

Opel Combo - dostawczy- rej . na cięża-
rowy - Sprzedam Opla Combo - najlepsze 
auto dostawcze do miasta - pomocnik w 
działalności gospodarczej. Model (Opel Cor-
sa B). Rok 1994, poj 1400 (mono wtrysk), 
kolor granatowy, hak, zabezpieczenie zapło-
nu/ alarm. 2 osoby + ładunek. Zadbany, 
stan bdb. 1,5 roczne opony.Poduszka pow, 
kratka, oryginalne radio, z termometrem. 
Dobra cena - Tel. 0 601 437 091

Opel Vectra - w stanie bdb. zadbana 
100% sprawna cena 3000zł do negocjacji 
– Tel. 0 667 212 159 

Opel Vectra B - rok prod 1995/1996 
(przejściówka nowszy model), poj.1.6 
benzyna, kolor - platyna metalik, 75 KM, 
zadbany, cena 9.000 – negocjacje – Tel. 
0 663 228 405

Opony zimowe - 195/65/15 2szt stan 
bdb. – Tel. 0 603 265 722

Opony zimowe 13 - duży wybór opon 
zimowych – Tel. 0 667 130 656

Opony zimowe 205/55/16 w bardzo 
dobrym stanie. Cena 210 zł za 2 szt. Tel. 
0 607 756 616 

Opony zimowe do Fiata 126p - Dębica 
Frigo S-30 o rozmiarze 135/80R12 do 
Fiata 126p. Opony wyprodukowane zostały 
w 2006r. Kupione zostały jako nowe w 
PSO (mam na to paragon). Opony mają 
dożywotnią gwarancję producenta.Na 
tych oponach jeździłem od grudnia 2006 
do lutego 2007. Cena za komplet (4szt.) to 
200zł. Tel. 0 508 290 956 

Opony zimowe używane-hur towo - 
Sprzedam opony zimowe używane import 
ze Skandynawii w ilościach hurtowych. 
Możliwość dowozu - Tel. 0 509 295 357

Peugot 405 - rok produkcji 1993 zare-
jestrowany i ubezpieczony. Kolor grafitowy 
metalik. Benzyna + gaz, ABS,szyberdach, 
centralny zamek, elektryczne szyby, alarm, 
hak. Stan bardzo dobry. Cena 4.500 Tel. 0 
506 166 013

Peugeot 605 - 95 rok, 2,0 turbo 
benzyna, niebieski metalic, pełna elektryka, 
automatic, inst.gazowa, szyberdach, RO, 
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ekonomiczny, zadbany. Cena 8500zl – Tel. 
0 792 750 930

Peugot 207 1,4 90KM 2007r wersja 
Sport - 3-drzwiowy, grafit metalik, 6xAirBag, 
wspomaganie, centr.zamek, immobilajzer, 
ABS, ESP, klimatyzacja, klimatyzowany 
schowek, elektr.szyby i lusterka, zciemnia-
jąca się przednia szyba, halogeny, alufelgi, 
regulowana kierownica w pionie i poziomie, 
przebieg 1300 km - cena 39,000 zł + opła-
ty [ok.2000 zł] Tel. 0 880 414 167

Radio BLAUPUNKT MP3 - Sprzedam ra-
dioodtwarzacz samochodowy BLAUPUNKT 
model:CALGARY MP36 stan bdb.cena 
240zł.Tel. 0 887 844 110 

Renault Clio 1993r - Sprzedam Renult 
Clio Energy 1.2 benzyna, 150 tys przeje-
chane, grafitowy metalik, pieciodrzwiowy, 
elektryczne szyby, szyberdach, centralny 
zamek, stan bdb cena 3333 zl do uzgodnie-
nia kontakt : Tel. 0 691 586 943

Renault Clio Van - Renault CLIO Van 2 
po liftingu rok produkcji 2001,przebieg 
około 14000 tys. km. sprowadzony do re-
jestracji, kolor biły, elektryka, klimatyzacja, 
silnik diesel 1.5cdi, cena 13000 tys. do 
negocjacji lub zamienię na osobowy lub 
T4 dziewięcio - osobowego [możliwość 
niewielkiej dopłaty];faktura vat;.więcej na 
maila mirubezpieczenia@op.pl Tel. 0 502 
537 379 – Tel. 0 696 099 771 

Renault Laguna kombi 1996 poj 2.0 
instalacja - Renault Laguna kombi 1996 
poj 2.0 instalacja gazowa koloru ciemna 
śliwka, instalacja gazowa, przebieg 297 
tys km, po wymianie oleju, rozrządu, ABS, 
poduszka, centralny zamek, autoalarm, 
elektr szyby i lusterka, podgrzewana przed-
nia szyba, relingi, radio kupiona w Polsce 
w salonie, faktura zakupu, serwisowana, 
bezwypadkowa, cena 12000zł Warszawa 
Tel. 0 507 960 348 - proszę dzwonić na 
sms-y nie odpowiadam

Renault Megane coupe -  1996, 1,6 po-
jemność, elektryczne szyby. ABS ,wspoma-
ganie kierownicy, alufelgi + zimówki z stal. 
felgami, radio CD/MP 3, centralny zamek z 
pilotem, stan auta uważam na bdb, cena do 
uzgodnienia. Tel. 0 514 084 232

Sierra części - używane do samochodu 
Ford Sierra. Różne modele i roczniki. Jelenia 
Góra. Istnieje możliwość wysyłki - Tel. 0 510 
522 968 - Jelenia Góra

Silnik VW 1,6-100zł - Sprzedam silnik 
od VW 1.6 rocznik 90 silnik sprawny cena 
100zł Tel. 0 605 925 109

Silnik1,1 Fiat cc – Tel. 0 508 764 
585

Skoda Felicja - 1997 rok - 1300 
cm3 mpi - 64000 km - koler granatowy 
- eksploatowana przez starsza osobe w 
dobrym stanie ekonomiczna fotele ala ku-
belki bardzo wygodna przeglad - oc - ważne 
zarejestrowana po wymianie olejów - cena 
6500 zl Tel. 0 517 263 198

Renault Scenic 98/99. Bogate wypo-
sażenie, benzyna + gaz sprzedam – Tel. 0 
664 054 724

Audi a3 - 1.9 TDI 90 km sprowadzony 
z Niemiec cena 18.900 zl cena do uzgod-
nienia Tel. 0 696 068 210 

Fiata Cinquecento -  Young,  rok 
prod.1998, 704 ccm, srebrny met., za-
dbany, bezwypadkowy, alarm, tylna szyba 
ogrzewana, zagłówki Tel.0 603 272 436

Ford Focus - rok prod.2000, poj 1,6 ben-
zyna, zielony metalic. Auto posiada, alufelgi, 
centr.zamek, ABS, imobilaizer, poduszka 
pow., wspomaganie kier. Auto sprowadzone 
do rejestracji dodatkowym atutem jest mały 
przebieg 70000tys.km.Wyglad auta jest 
naprawdę rewelacyjny. Cena 17500 do 
negocjacji – Tel. 0 888 820 969

Ford Transit bus - 94r., 2,5 D, niebieski, 
R, WK, Bus oszklony, 9-osobowy, c.10.000zl. 
Częstochowa. Tel. 0 880 614 184

Golfa 2 1.3gaz - z 1990r ma przyciem-
nione szyby, sportowy tłumik, strumienice, 
kolor autka cały czarny na 13" alufelgi 
+ komplet opon zimowych na stalowych 
felgach + radio na mp3 - cena jaka mnie 
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interesuje to minimum 4500zł. Tel. 0 785 
538 375

Golfa II z 1992r. – kolor biały 1.6 TD. 
Wnętrze ładnie utrzymane-jeżdżą osoby 
niepalące. Cena 2700 do negocjacji. Więcej 
informacji pod nr Tel. 0 501 181 177

Sprzedam lub zamienię Opla kadeta 3 
drzwiowy rok 91/97 składak kolor czer-
wony poj 1400 opłacony zarejestrowany 
na chodzie stan blacharki i silnika dobrzy 
zamienię na komputer lub telefon komórko-
wy lub inne propozycje cena do negocjacji 
- pozdrawiam Tel. 0 505 447 978

Mercedesa kombi - c-klase kombi 
2.2 diesel granat metalic klimatyzacja 
elektryczny szyberdach lusterka szyby 
aluminiowe felgi srodek jak nowy zadbany 
zarejestrowany Tel. 0 609 437 664 

Opla Astrę - 1600 cm3 czerwony 3-
drzwiowy r.p. 1992+ kmpl. opon zimowych 
cena 3000 zł do uzgodnienia Tel. 0 601 
947 365 

Renault 1995r - 1,4 silnik, kontakt Tel. 
075 78 47 806

Renault Scenic - 98\99, ciemny granat, 
bogate wyposażenie, benzyna+gaz, dwa 
szyberdachy sprzedam. Cena149000. Tel. 
0 664 054 724

VW transpor ter  T4 -  1998 rok 
prod,1.9td,9-osobowy, przyciemniane 
szyby. Cena 19000 Tel. 0 787 118 592

Wartburga na chodzie - potrzebuje 
małego remontu (gaz-paliwo), Tel. 075 
78 47 806

Fiat uno 96r. - stan dobry - dużo nowych 
części - cena 2500zł do małej negocjacji 
– Tel. 0 667 268 980

Grabiarkę do siana konną, - rozrzutnik do 
siana konny - Tel. 075 78 47 806

A42.6 Quattro rok.1995 z gazem – Tel. 
0 885 663 448

Super samochodzik - Fiat Tipo 1990 
r poj.1,6 4-ro drzwiowy cyfrowa deska 
rozdzielcza, elektr. szyby przegląd do 
sierpnia 2008, oszczędny w dobrym stanie, 
sprawuje się idealnie. Tel. 0 515 257 204

T-4 MIXT 1.9TD super stan możliwa 
zamiana - rok 6 miejsc przyciemnione 
szyby alarm super stan. Możliwa zamiana 
na mniejszy cena 23 tys. zł. 0 501 666 
098 gazer2@op.pl

VW Golf III - Witam. Sprzedam VW Golf 
III 1.9D rok prod.1994 NEW ORLEANS, 
czerwony .Auto posiada el.szyber dach, 
wspomaganie kierownicy, regulowaną 
wysokość fotela kierowcy, regulację 
kierownicy, dzieloną tylną kanapę, płynną 
regulację pracy wycieraczek, radiomagne-
tofon, hak. Silnik po wymianie rozrządu i 
płynów. Ważne przegląd i OC. Zadbany. Nie 
wymaga wkładu finansowego. Cena 8700 
zł. Tel. 0 605 886 157 

Vw T4 Long 2,4 - VW T4 2,4 diesel 
95rok przedłużony zarejestrowany jako 
osobowy na 9 osób, brak tylnich foteli, stan 
dobry. Tel. 0 505 011 717 - Jelenia Góra

Wszystkie części Peugeot 306 Tel. 0 
507 930 010

Wszystkie części Ford Fiesta Tel. 0 
507 930 010
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Zimowe opony 13 - duży wybór opon 
zimowych 13 – Tel. 0 667 130 656

Clio Van na busa - zamienię lub sprze-
dam Clio Van 2 rok 2001 sprowadzony do 
rejestracji 1,5 diesel na osobowy lub busa 
Tel. 0 502 537 379 lub maila - mirubez-
ieczenia@op.pl

PRACA
DAM PRACĘ

Zakład optyczny nawiąże współpracę z 
lekarzem okulistą – oferty składać na nr 
Tel. 0 500 214 139

Zatrudnimy osoby do 25 lat do przy-
uczenia w branży handlowej – Tel. 075 
6461606

Dział kadr zatrudni młode, dyspozycyjne 
osoby na różne stanowiska -  Tel. 075 
6461606

Szukam opiekunki do dziecka i pomocy 
w pracach domowych – najchętniej młodą 
osobę, która mogłaby z nami zamieszkać 
– Tel. 0 664 962 309

Zatrudnimy konserwatora – może być 
emeryt w Jeleniej Górze – Nowowiejska 43 
– Tel. 0 75 75 250 17 – Tel. 0 606 360 
443 w godzinach 8-10

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

Zatrudnię doświadczoną i sprawną w 
pracy pomoc do kuchni/kucharkę do re-
stauracji w Karpaczu, zarobki na początek 
1500 zł brutto - Tel. 075 761 61 05

100 zł dniówka, młodych min średnie 
– Tel. 075 764 70 17

Nowa firma - młodych na stałe, prze-
szkolimy – Tel. 075 764 70 19

Niezależny Manager sprzedaży - Super-
vizor ( 2600 netto ) - umowa kontraktowa 
- zainteresowanych prosimy o przesłanie 
aplikacji na adres , e-mail: biuro_media@
wp.eu / z dopiskiem"manager"

1500 zŁ miesięcznie - studentów 
zaocznych Tel. 0 782 020 821

400 złotych tygodniowo... - ...lub więcej, 
możliwość rozwoju z segmencie medialnym 
– Tel. 0 792 038 009

Agencja ochrony zatrudni – Tel. 0 693 
835 294

Agencja Ochrony Krajewski BIS zatrudni 
pracowników ochrony z terenu Jeleniej 
Góry, Gryfowa i Karpacza. Tel. 0 605 
097 861

Akwizycja ofe - Za każdą umowę do OFE 
powyżej 20zł składki ZUS, płacę od 300zł 
do 600zł plus 1,5% od kapitału klienta. 
Zapraszam do współpracy. Kontakt: e-mail 
ofepolska@ofepolska.pl Tel.  063 244 59 
09 Tel. 0 504 678 649 

Avon od 25% - 40 % opustu - Już dziś 
dołącz do grona konsultantek AVON. To 
dobry sposób na szybkie i wysokie zarobki 
od 25% do 40%, super prezenty przez 6 
pierwszych kampanii. Teraz wszystko zależy 
od Ciebie adres e-mail aavon24@o2.pl 

Barmanka - Bar "Na Pętli" zatrudni bar-
mankę. Preferujemy osobe w wieku 20-30 
lat, dyspozycyjną, komunikatywną, o miłej 
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aparycji. Zapewniamy dobre warunki pracy. 
Tel. 0 888 872 886 – casinoclubs

Biuro nieruchomości zatrudni agentów: - 
komunikatywność i pozytywne nastawienie 
do ludzi - praca w zespole - pełna dyspozy-
cyjność - mile widziana znajomość języka 
obcego - własne auto Tel. 075 712 21 57; 
695 056 760 - 075 712 21 57 

Chcesz trochę dorobić? - Chcesz zarobić 
100-150 zł tygodniowo, pracując po 10 min 
dziennie? Jeśli tak to mam coś właśnie dla 
Ciebie. Więcej info: pracawdomu@os.pl

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

Do 25 lat - Młodych po wojsku 075 76 
47 017 – ATNT

Do montażu stolarki okiennej - Firma 
budowlana Regess Sp. z o.o. zatrudni 
od zaraz do montażu stolarki okiennej. 
Zatrudniamy na umowę o pracę w Polsce 
i Belgii. Wymagana znajomość języka 
niemieckiego lub angielskiego w stopniu 
komunikatywnym Oferty proszę wysyłać 
na adres: regess@interia.eu lub składać 
osobiście w biurze: ul. Elsnera 3a, 58-506 
Jelenia Góra Tel. fax. 075 644 20 73 
- REGESS sp. z o.o. - Jelenia Góra 

Doradca kredytowy - zatrudnimy - Za-
trudnimy doradcę kredytowego z doświad-
czeniem – Tel. 0 513 018 455

Dorywcza Praca - Poszukuje chętnych 
osób do pracy w firmie kosmetycznej Avon. 
Możliwość szybkiego awansu, ciekawe 
zarobki. Spróbuj nic nie tracisz, nic Cię 
to nie kosztuje. Dla chętnych atrakcyjne 
prezenty. Kontakt pod numerem Tel. 0 
505 145 971 

Drukarnia - pilnie potrzebny Drukarz 
tampodrukowy lub sitodrukowy (możliwość 
przyuczenia do zawodu) Wyślij CV lub 
zadzwoń Tel.075 648 0 648 - ATTUM 
Sp. z o.o

Firma budowlana - zatrudni legalnie 
murarzy, t ynkarzy oraz pomocników 
budowlanych. oferujemy umowę na pełny 
etat – Tel. 0 503 069 600 

Firma budowlana zatrudni: - EURO-DOM 
P.P.H.U. Starzyński & Swebodziński Firma 
budowlana zatrudni: murarzy, tynkarzy, 
regipsiarzy, kafelkarzy, cieśli, dekarzy, 
brukarzy, itd. Tynki maszynowe (nowe agre-
gaty). Usługi budowlane - kompleksowo. 
Prace ziemne. Tel. +48 603 121 659 Tel. 
+48 602 755 799 - EURO-DOM P.P.H.U

Firma Consultingowa zatrudni na sta-
nowisku Asystent Projektu - Wymagania: 
Wykształcenie min. średnie Wiek powyżej 
30go roku życia Umiejętności interper-
sonalne Znajomość jęz. niemieckiego(ko
munikatywna) Własny samochód/prawo 
jazdy kat.B Oferujemy: Wysokie zarobki 
Dużą samodzielność Miłą atmosferę w 
zgranym zespole Niezbędne szkolenia 
Możliwość awansu Zainteresowanych 
prosimy o przesłanie oferty na adres e-
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mailowy : ecgp@ecgp.pl lub fax : 075 762 
15 86 - ECGP 

Firma marketingowa - przyjmie mło-
dych, ambitnych, wysokie zarobki – Tel. 0 
661 444 726

Galwanizator ANGLIA Adviser Group Sp. z 
o.o. w imieniu angielskiego klienta poszuku-
je wykwalifikowanych GALWANIZATORÓW. 
Praca w fabryce dźwigów budowlanych. 
Wymagane min. 3 letnie doświadczenie 
zawodowe w przemyśle ciężkim. Prosimy 
o CV (najlepiej w j.angielskim) na email: 
rekrutacja@advisergroup.pl. Dla odpo-
wiednich kandydatów w odpowiedzi prze-
syłamy pełną ofertę pracy. - rekrutacja@
advisergroup.pl

Grafik komputerowy - Poszukiwany 
grafik komputerowy o bardzo dobrej znajo-
mości Adobe illustrator, Corel. Listy CV wraz 
z przykladami swoich prac kierowac na 
michal.studio@questsport.pl - Michał W 

Kelner/kelnerka, pokojowa - Pałac 
Dębowy Sp.z o.o. w Karpnikach zatrudni 
osoby na stanowisko kelnera, kelnerki i 
pokojowej. Konieczna znajomość jednego 
języka obcego. Osoby zainteresowane 
prosimy o przesłanie CV na adres: biuro@
palac-debowy.pl lub o telefon pod numer 0 
663 204 853 - Pałac Dębowy

Kobietę do sklepu z upominkami - Za-
trudnię kobiet powyżej 25 lat w charakterze 
sprzedawcy w sklepie z upominkami i 
bibelotami. Poszukuję osoby sumiennej, 
dyspozycyjnej z doświadczeniem...( dbanie 
o ekspozycje towaru, doradzanie klientowi) 
o miłej aparycji, odpowiedzialnej i sym-
patycznej o wysokiej kulturze osobistej. 
Kontakt tel.--693-963-962 – PUMAAR

Konsultant finansowy - Światowy lider 
w dziedzinie zabezpieczeń finansowych 
poszukuje kandydatów na stanowisko 
konsultanta finansowego. e-mail triada@
dip.pl tel.kom.0606986380 - Agencja 
"Triada" - Dam pracę

Kowary - praca biurowa - pełen etat, 
stała pensja plus prowizja, sprzedaż produk-
tów finansowych i ubezpieczeń. Wymagane 
średnie wykształcenie, obsługa komputera, 
niekaralność. Dla osoby zarejestrowanej w 
urzędzie pracy. Tel. 0 609 944 321. CV i 
listy motywacyjne prosimy przesyłać na 
biuro.oskar@wp.pl

Kucharkę do pensjonatu w Karpaczu 
przyjmę - Tel.0 602 331 118 

Kucharz - zespół szkoleniowo-wypoczyn-
kowy mswia w Szklarskiej Porębie poszu-
kuje osób do pracy na stanowisko kucharz. 
Wymagane doświadczenie zawodowe. 
Oferty prosimy kierować na adres : ośrodek 
"olimp" , ul. I Maja 62 , 58-580 Szklarska 
Poręba - Tel. 075 717 23 96, lub na adres 
mailowy : rekrutacja@olimp-rzemieslnik.pl 
lub osobiście w recepcji ośrodka

Lukas Bank S.A. przyjmie do pracy w 
Jeleniej Górze przedstawicieli bankowych... 
Umowa o pracę... Zainteresowane osoby 
są proszone o składanie CV i listu moty-
wacyjnego w siedzibie przy ulicy Wolności 
29/7 w dniu 22.10.2007 (poniedziałek) 
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OG£OSZENIA

Chcesz zamieœciæ reklamê
w tygodniku Jelonka?
Skontaktuj siê z naszymi doradcami:
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)

GOSIA (dzial reklamy i ogloszen) 
Tel. 603 049 476 

e-mail:  gkowalska@jelonka.com 

oglos@jelonka.com

_ _ ` 
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24 OG£OSZENIA
w godzinach od 9.00 do 10.00. - Lukas 
Bank S.A 

Magazynierów i kierowcę - php "Polski 
Tytoń" zatrudni magazynierów i kierowcę 
na pełen etat. cv i list motywacyjny prosimy 
składać osobiście w siedzibie firmy przy 
ul. Wojska Polskiego 15 - Monter mebli 
poszukiwany - Poszukuje pracownika do 
montażu mebli biurowych i kuchennych. 
Wszelkie informacje pod numerem Telefonu 
603 074 297

Na oczyszczalni ścieków - Wepa Profes-
sional Piechowice S.A. - producent papieru 
toaletowego i ręczników higienicznych 
zatrudni pracownika na stanowisko ope-
ratora oczyszczalni ścieków. Wymagania: 
wykształcenie minimum zawodowe o 
kierunku mechanicznym lub podobnym. 
Osoby zainteresowane prosimy o składanie 
ofert w siedzibie Spółki w dziale kadr. Adres: 
Piechowice ul. Tysiąclecia 49, Tel. 075 75 
47 818, e-mail: wokon@wepro.com.pl 

Na produkcji Wepa Professional Piecho-
wice S.A.- producent papieru toaletowego i 
ręczników higienicznych zatrudni pracowni-
ków na stanowiska produkcyjne: operator 
maszyn przetwórstwa i wytwórstwa. Mile 
widziane 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. - WEPRO Piechowice S.A 

Nowe wakaty - W związku z dynamicz-
nym rozwojem 10 osób z Jeleniej Góry i 
okolic. Minimum średnie, do 30 lat. – Tel. 
0 782 020 821

Ochrona - Pracownika ochrony na obiek-
ty handlowe. Atrakcyjne wynagrodzenie - 7 
zł/ godz. netto. Również na same weekendy 
– Tel. 0 669 969 412

Oferta pracy w domu - Dochodowe 
zajęcie. Mile widziane osoby szybko na-
wiązujące kontakt . Niezbędne stale łącze 
internetowe. kontakt treor@wp.pl

Wepa Professional Piechowice S.A.- 
producent papieru toaletowego i ręczników 
higienicznych zatrudni pracownika na 
stanowisk produkcyjne: operator ładowarki 
typu FADROMA. Wymagania: - uprawnienia 
do obsługi ciężkich maszyn budowlanych 
- ładowarki jednonaczyniowe do 2,5 m3, 
- prawo jazdy do kierowania ciągnikami 
rolniczymi z przyczepami. Osoby zaintereso-
wane prosimy o składanie ofert w siedzibie 
Spółki w dziale kadr. Adres: Piechowice 
ul. Tysiąclecia 49, Tel. 075 75 47 818, 
e-mail: wokon@wepro.com.pl. - WEPRO 
Piechowice S.A 

Operator prasy krawędziowej – Anglia. 
W imieniu angielskiego klienta poszu-
kujemy operatorów/ustawiaczy prasy 
krawędziowej CNC. Praca na pełny etat 
(stała). Zarobki w skali roku 15-19 tys.
GBP. Zapewnione odpłatne zakwaterowanie. 
Wymagane min. 3 letnie doświadczenie 
oraz w miarę komunikatywna znajomość 
j.angielskiego. CV (w j.polskim i angiel-
skim) na email: rekrutacja@advisergroup.
pl, Tel. 077 442 55 77 rekrutacja@
advisergroup.pl

Operatora minikoparki - firma zatrudni 
operatora minikoparki jcb 803 super 
maszyna z 2006r Tel. 0 502 137 019 
- Plast-Term 

Opiekunka do dziecka - poszukuję pani 
do doraźnej opieki nad 4-letnim dzieckiem 
(kilka, kilkanaście godzin tygodniowo, 
także wieczory i weekendy) zamieszkałej 
w Cieplicach Tel. 0 692 48 32 59
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Opiekunka do dziecka - Szukam opie-
kunki do dziecka 6-cio miesięcznego (od 
połowy listopada). Jestem zainteresowana 
osobą raczej starszą, niepalącą, (może być 
na emeryturze lub rencie), bez zobowiązań, 
najlepiej z doświadczeniem opiekunki; 
mieszkającą na Zabobrzu (okolice ulicy 
Noskowskiego). Opieka nad dzieckiem u 
mnie od poniedziałku do piątku w godz. 
7.15 -16.00 Telefon kontaktowy 603 
29 19 71

Pilnie poszukujemy cukiernika - praca 
w cukierni przy Hotelu Mercure Tel. 0 
601 555 427

Pilnie potrzeba dwóch dekarzy do 
remontu dachu w Sosnówce. Tel. 075 
642 44 46

Potrzebna pomoc do kuchni do restau-
racji w Szklarskiej Porębie. Dobra stawka 
godzinowa, praca w systemie dzień na 
dzień. Więcej informacji pod numerem Tel. 
0 697 284 785

Potrzebuje na budowę pomocnika i 
murarza od zaraz Tel. 0 501 080 950

Poszukujemy małżeństwa do pracy 
w gospodarstwie rolnym przy owcach, 
mile widziani renciści i emeryci jeszcze 
w pełni sił, uczciwi, bez nałogów, chcący 
zamieszkać na wsi i zajmować się pracami 
w rolnictwie oraz pracami domowymi - woj. 
Dolnośląskie, Gm. Lubawka. Szczegóły do 
uzgodnienia pod numerem Tel. 0 517 674 
103 lub mail: gospodarstwo@interia.eu

Poszukuję pracownika - Poszukuję 
pracownika - Szczegóły pod nr Tel. 0 888 
35 29 35

Poszukuję do pracy w biurze nie-
ruchomości odpowiedzialnej osoby do 
prowadzenia sekretariatu. Zgłoszenia 
proszę przesyłać na e-mail: mwitulska@
wp.pl - Maria W - Dam pracę

Poszukujemy - operatywnych do pracy 
w młodym zespole – Tel. 0 661 444 726

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

Szukam opiekunki (do dziecka 6-cio 
miesięcznego), opieka u mnie w domu 
od połowy listopada. Wymagania: -osoba 
niepaląca, -z doświadczeniem opiekunki, 
- zamieszkała na Zabobrzu (najlepiej w 
okolicach ulicy Noskowskiego); -w wieku 
45-58 lat, na emeryturze lub niepracująca 
i nie szukająca pracy na etacie - opieka 
na min. 2 lata. Praca od poniedziałku do 
piątku w godzinach 7.15 - 15.45. Płaca 
miesięczna uzależniona od ustalonych 
obowiązków w granicach 600-750 zł. Tel. 
0 603 29 19 71

Przedstawiciel Handlowy / Kierowca 
- Hurtownia poszukuje przedstawiciela 
handlowego oraz kierowcę z kat. C. Oferty 
prosimy przesyłać na adres augusto-
limaro@op.pl

Zatrudnię na umowę o pracę osobę z 
wykształceniem "elektrycznym" lub "elek-
tronicznym " Mile widziane prawo - jazdy 
Tel. 0 600 088 602 - Krzysztof Korwin

Praca - poszukujemy pracowników do 
obsługi pras w zakładzie w Marczycach, 
gm. Podgórzyn Tel. 0 600 315 300 
- AUTOMOTIVE GSV 

Praca dla Architekta - Zatrudnię archi-
tekta, Kreślarza komputerowego - ArchiCat 
0605081437 - Biuro Architektoniczne

Praca dla recepcjonistki - Przyjmiemy 
do pracy recepcjonistkę do Hotelu w 
Cieplicach ze znajomością języka niemie-
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ckiego. Tel. 0 660 383 600 Praca na 
stałe – CASPAR

Praca, montaż systemów - Firma 
zatrudni elektryka, elektronika do montażu 
systemów alarmowych tel. 075 753 
42 22 mobil 0 609 844 101 - technik 
systemów alarm 

Praca - TOP SECRET - Salon firmowy w 
Jeleniej Górze poszukuje osoby chętnej do 
podjęcia pracy (na cały etat) na stanowisku 
sprzedawca. Szukamy osoby dynamicznej, 
nastawionej na współpracę z zespołem oraz 
aktywnej w obsłudze klienta. CV ze zdjęciem 
oraz list motywacyjny prosimy przesyłać 
na adres: sklep.jeleniagora@topsecret.
com.pl bądź składać osobiście w naszym 
salonie. Oferta ważna do końca miesiąca. 
- Kierownik salonu 

Praca dla konserwatora - Firma zatrudni 
konserwatora z uprawnieniami: na piece 
gazowe, elektrycznymi i prawem jazdy 
kat. B. Praca od zaraz. Kontakt Tel. 075 
645 67 45, lub osobiście: J. Góra ul. 
1-go Maja 80 

Praca dla pań - Prężnie rozwijająca się 
hurtownia ekskluzywnej odzieży damskiej 
pilnie zatrudni modelki do reklamy odzieży 
i bielizny, wysokie zarobki, oferty z cv i 
zdjęciami proszę przesyłać na maila: agata.
miklosz@wp.pl - Agata Miklosz 

Praca dla pokojowej - DWR \"ZGODA\" 
w Karpaczu poszukuje pokojowej. Tel. 0 
693 458 689 

Praca dla stolarza - Firma P.P.H.U. "Śnież-
ka" Roman Śnieżek zatrudni pracownika na 
stanowisku stolarz. Kontakt osobisty pod 
adresem: ul. Romera 7 58-570 Jelenia 
Góra - Sobieszów lub telefonicznie 0 692 
617 034 075 75 537 17 email: sniezek@
poczta.fm - P.P.H.U. "Śnieżka"

Praca na budowie - Dam prace wyma-
gana praktyka w budownictwie – Tel. 075 
755 00 21

Praca na promocjach - Niemiecka 
Firma zatrudni osoby do promocji swoich 
produktów w Tesco i Carrefour, Zgłoszenia 
sms 500 048 418 (podaj, miasto, imię, 
wiek, dyspozycyjność) - Zatrudnimy 
Hostessy - Dam pracę

Praca na recepcji - Hotel " Fenix" za-
trudni recepcjonistkę ze znajomością języka 
niemieckiego . Bardzo dobre warunki pracy 
i płacy. Kontakt pod numerem 075 64 16 
600, 0503 96 14 18 lub osobiście 

252. Praca na stacji paliw – Tel. 
075/7544900 - Andrzej Sulimir

Praca na stacji PKN ORLEN - Praca dla 
mężczyzny (kasjer-sprzedawca) Stacja 
Paliw PKN ORLEN ul. W.Pola – Tel. 075 764 
68 87 - Prowadzący Stację Paliw

Praca Orif lame - Zdobądź własne 
pieniądze i kupuj taniej kosmetyki! Za-
robek - 30% marży - dodatkowo od 
3-21% bonusu. Gwarantuję moją pomoc 
w stawianiu pierwszych kroków - Zapisz 
się już dziś - Chcesz zapytać o szczegóły? 
Porozmawiajmy na gg: mój nr 8071959 lub 
napisz na angee4@wp.pl

Praca przy antykach - Przyjmę do pracy 
ludzi z doświadczeniem przy renowacji an-
tyków, politurowanie. Bardzo dobre warunki 
pracy i płacy. Tel. 0 605 032 972

Praca stała - Młodych, dyspozycyjnych. 
1600 zł/ m-ce. Umowa – Tel. 75 76 
47 017

Praca w agencji nieruchomości. - Wy-
magania: - znajomość języka angielskiego 
na poziomie umożliwiającym swobodną 
komunikację werbalną oraz prowadzenie 
korespondencji z klientem. - prawo jazdy 
kat. B -biegła umiejętność posługiwania 
się komputerem w środowisku Windows 
XP. Znajomość aplikacji MS Office. - komu-
nikatywność i predyspozycje sprzedażowe 
Oferujemy: - wysokie wynagrodzenie pro-
wizyjne + pensja podstawowa -po okresie 
próbnym telefon służbowy - możliwość 
korzystania z firmowego samochodu Mile 
widziane(nie wymagane): -własny samo-
chód - doświadczenie w sprzedaży CV i list 
motywacyjny przesyłać na adres danielp@
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indom.pl lub fax: 075 6464001. Tel. 0 662 
040 110 lub 075 6464050

Praca w Holandii - Pilnie poszukujemy 
tapicerów do pracy za granicą pilny wyjazd, 
praca legalna, nocleg zapewniony. Tel 075 
642 44 46 

Praca w hotelu we Włoszech - praca na 
stanowisku pomocy kuchennej z zakwate-
rowaniem wyżywienie ubezpieczenie od 
kandydatki wymaga się chęć do pracy! 
wynagrodzenie 800 euro mój kontakt 
gadu-gadu nr.5836259

Praca w nowych technologiach ogrze-
wania - Ciekawa i rozwojowa praca przy 
instalacjach odnawialnych źródłach energii. 
Montaże, serwis. Tel. 0 501 541 673

Pracownika produkcyjnego - Firma 
MAGAT producent art. ściernych zatrudni 
mężczyznę w charakterze pracownika 
produkcyjnego. Ofer ty proszę wysyłać 
na adres: magat.jg@interia.pl lub składać 
osobiście w biurze: ul. Sobieszowska 20 C, 
58-560 Jelenia Góra Tel. 075 64 74 117

Pracowników budowlanych z okolic 
Jeleniej - szukamy pracowników budow-
lanych z okolic Jeleniej 8zł/h. możliwość 
transportu. Tel. 0 787 911 703

PRS Fromako - Dyrektor Handlowy - PRS 
Fromako oferuje pracę na stanowisku 
Dyrektora Handlowego. Wymagania : 
dyspozycyjność, doświadczenia w pracy na 
kierowniczym stanowisku, doświadczenie w 
handlu. Oferty proszę kierować na adres: 
goetze@fromako.pl

Przedstawiciel Handlowy, Doradca 
- 2010 - Stanowisko : Niezależny Reprezen-
tant, Doradca - Przedstawiciel Handlowy, 
Koordynator, MENADŻER świadczymy 
usługi i produkty z branży : WELLNESS, 
Zakres obowiązków : wdrażanie i rozpo-
wszechnianie produktów i usługi, doradztwo 
w wyborze usługi, produktu rekomendo-
wanie i polecanie szkolenia - krajowe i 
zagraniczne - umowa kontraktowa Osoby 
zainteresowane szczegółami proszę o 
przysyłanie : listu motywacyjnego / CV / 
na adres e-mail : jg.wellness@wp.pl 

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 

Przedszkole zatrudni nauczyciela - Nie-
publiczne Przedszkole zatrudni nauczyciela. 
Kontakt 792 453 921 – DYREKTOR

Przyjmę do pracy panią na stanowisku 
handlowym - odzieżowym, więcej informacji 
pod nr Tel. 0 603 302 472

Sekretarka - Poszukujemy na zastęp-
stwo, na okres około 8-9 miesięcy, pracow-
nika na stanowisko Sekretarki w siedzibie 
Spółki w Jeleniej Górze (Zabobrze). Bardzo 
spokojna praca od poniedziałku do piątku 
w godzinach 7-15. Konieczna bardzo dobra 
obsługa komputera w zakresie aplikacji 
biurowych (pakiet Office), mile widziana 
znajomość podstawowych zagadnień 
kadrowo-płacowych. Zainteresowanych 
prosimy o przesyłanie C.V. (koniecznie z 
przybliżonymi oczekiwaniami finansowymi) 
na adres tomasz.kowalczyk@endico.pl. 
Odpowiemy na wybrane oferty 

Sortowanie kwiatów. Dla holenderskiego 
klienta poszukujemy młodych (19 - 23) 
osób do sortowania kwiatów oraz składa-
nia elementów klimatyzacji. Wymagana 
komunikatywna znajomość j. angielskiego 
lub niemieckiego. Praca na 6 tygodni z moż-
liwością przedłużenia na stałe. Planowany 
wyjazd po 22.10.2007. Zainteresowanych 
kandydatów prosimy o nadesłanie CV na 
mail: rekrutacja@advisergroup.pl, Tel. 077 
442 55 77. Dla odpowiednich kandydatów 
w odpowiedzi załączamy pełną ofertę pracy. 
- Adviser Group Sp. z o.o.

Sp. d/s szkoleń ,rekrutacji i sprzedaży 
- ośrodek rekrutacyjno-szkoleniowy i han-
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dlowy poszukuje kandydatów na stanowi-
sko: sp. d/s szkoleń, rekrutacji i sprzedaży 
od kandydatów oczekujemy : _podjęcia 
szkoleń w/g wzorów firmy _umiejętności 
przyswajania wiedzy _zorientowanych 
na sukces _łatwość w nawiązywaniu 
kontaktów oferujemy: dużą samodzielność 
w działaniu - umowa kontraktowa - licencja 
CV i list motywacyjny prosimy kierować na 
e-mail; ors-ofice@wp.eu Temat wiadomości 
- szkolenia 

Specjalista ds. edukacji - Karkonoski 
Park Narodowy poszukuje kandydata na 
stanowisko specjalisty ds. edukacji. Bliższe 
informacje pod nr Tel. 755-33-48 lub na 
www.kpnmab.pl - Karkonoski PN

Sprawdź to ? - Potrzebuję osoby chętne 
do budowy grupy konsumentów Pro-sument 
i - dystrybutorów. Nie potrzebuje każdego, 
potrzebuję osoby które chcą to robić 
- Gotowe są się tego nauczyć - sprawdź 
czy podołasz zadaniu czy twoje możliwości 
i chęci wystarczą aby sprostać wyzwaniu. 
Zgłoszenia na e-mail: biuro_media@wp.eu 
Z załączonym ;listem motywacyjnym,CV, 
oraz dopiskiem "chcę" - SALES 

Sprzedawca w sklepie Dekora - Praca od 
zaraz na stanowisku sprzedawcy w sklepie 
DEKORA na Zabobrzu koło Carrfoura. Tel. 
0606 611 559 – DEKORA

Stacja BP w Jeleniej Górze poszukuje 
pracowników obsługi - Zatrudnimy na 
pełen etat pracowników obsługi stacji 
mężczyzn - zapewniamy szkolenie. Mile 
widziane osoby w każdym wieku. Kontakt 
osobisty na stacji BP lub e-mail 470@bpsc.
nazwa.pl tel 602113418. Stacja znajduje 
się naprzeciw McDonalda. Dołącz do NAS. 
- Stacja BP Jelenia Góra

Stolarz budowlany - W imieniu holen-
derskiego klienta poszukujemy STOLARZY 
do wykonywania i montowania schodów 
drewnianych. Wymagana przede wszystkim 
komunikatywna znajomość j. niemieckiego. 
Stawka na okresie próbnym 10 EUR/godz./
brutto, docelowo 12 EUR/godz./brutto. Dla 
początkującej młodej osoby w tej dziedzinie 
stawka 7,50 EUR/godz./brutto. Zakwate-
rowanie zapewnione nieodpłatnie. Ubezpie-
czenie 22,50 EUR/tyg. Zainteresowanych 
kandydatów prosimy o CV na mail: rekru-
tacja@advisergroup.pl, Tel. 0774425577. 
Odpowiednim kandydatom w odpowiedzi 
załączamy pełną ofertę pracy 

Taxi Koordynator - Irlandia - TAXI KO-
ORDYNATOR / KIEROWCA TAXI Irlandia 
Adviser Group Sp. z o.o. w imieniu swojego 
klienta poszukuje osoby z komunikatywną 
znajomością j.angielskiego do pracy w 
północnej Irlandii (Belfast). Praca polega 
na koordynacji kursujących taksówek (z 
polsko i angielsko języcznymi kierowcami). 
Praca zmianowa 8-16.00, 16.00-24.00, 
24.00-8.00. Wynagrodzenie roczne 14-
15 tys. GBP plus nadgodziny. Wymagania: 
dobra znajomość j. angielskiego, prawo 
jazdy kat. B. Wyjazd na początku listopada. 
Dodatkowo istnieje możliwość pracy jako 
kierowca taksówki przez weekendy za 
dodatkowe wynagrodzenie (koniecznie 
ukończone 25 lat). CV w j. angielskim 
na email: rekrutacja@advisergroup.pl. 
- rekrutacja2advisergroup.pl

Traktorzystów w Radomierzu - Firma 
świadcząca usługi porządkowe zatrudni 
2 traktorzystów z okolic Radomierza do 
prac związanych z odśnieżaniem. Praca 8 
godz. na 2 zmiany, 6 dni w tygodniu. Mile 
widziane osoby z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności. Kontakt Tel. 075 
6456745, lub osobiście J. Góra, ul. 1-go 
Maja 80

Troskliwa opieka - 503 17 57 08 
- podejmę się opieki nad dzieckiem u siebie 
w domu. Mam dwuletnią córeczkę. Tel. 0 
503 17 57 08

Tynkarz - Poszukuje tynkarza maszy-
nowego do pracy w Niemczech. Ciekawa 
ofer ta, stała praca, wysokie zarobki. 
Proszę o kontakt na e-mail, wymagane do-
świadczenie i referencje CV. Mile widziana 
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znajomość języka niemieckiego (niewyma-
galna). Kontakt: kdoris@interia.pl

Usługi - płytki, wykończeniówka Tel. 0 
513 700 608

W Utrzymaniu Ruchu - Wepa Profes-
sional Piechowice S.A.- producent papieru 
toaletowego i ręczników higienicznych 
zatrudni: elektryków, elektromechaników, 
elektroników, automatyków Wymagania: 
- wykształcenie zawodowe lub wyższe o 
kierunku pochodnym do proponowanych 
stanowisk, - mile widziana praktyka w 
zawodzie oraz uprawnienia SEP do 1 kV. 
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 

Wojciech Chadży Firma KRY-CHA poszu-
kuje - kierowcę autobusu na trasie Jelenia 
Góra &#8211; Wrocław oraz na przewozy 
turystyczne. Wymagania: prawo jazdy ka-
tegorii D oraz zaświadczenie o ukończeniu 
kursu na przewóz osób. Dokumenty proszę 
składać osobiście w siedzibie firmy: ul. 
Groszowej 49/2 w Jeleniej Górze

Wyzwanie dla odważnych......":? - - Praca 
dla osób posiadające umiejętności negocja-
cyjne, - marketingowe oraz umiejętności re-
krutacyjne. - Umiejętność kierowania grupą 
buisnesową. Międzynarodowa korporacja 
oferuje: - pełen-pakiet / zakres szkoleń 
- umowę kontraktową - nienormowany 
czas pracy - indywidualne stanowisko pracy 
- możliwość szybkiego awansu - zarobki 
1500 - 5000zł /mc e-mail:ors-ofice@wp.eu 
, temat "rekrutacja"

Zarabiaj z Federico Mahora - Zostań 
dystrybutorem Federico Mahora i zarabiaj 
sprzedając odpowiedniki oryginalnych per-
fum. Zysk na produkcie ponad 40 % !Mało? 
Chcesz więcej ? Wejdź na stronę WWW.
fmperfumy.cola.pl i zapoznaj się z ofertą 
współpracy. Jeśli będziesz zainteresowany 
lub masz pytania skontaktuj się z nami 
slawek403@poczta.onet.pl gg:5880348

Zatrudnię kierowcę kat. b, mile widziane 
doświadczenie w firmie kurierskiej - Tel. 0 
514 511 117

298. Zatrudnię Fryzjerkę - Zatrudnię 
Fryzjerkę lub Fryzjera kontakt – Tel. 0 
513 509 270

299. Zatrudnię kucharza-rkę - z do-
świadczeniem w restauracji w Jeleniej 
Górze – Tel. 0 508 200 428

Zatrudnię kucharza z doświadczeniem w 
restauracji w Jeleniej Górze 508 200 428 
- 508 200 428

Zatrudnię pomocników do prac wykoń-
czeniowych – Tel. 0 509 362 908

Zatrudnię sprzedawcę do sklepu 
spożywczego lub przyuczę do zawodu 
sprzedawcy. Tel. 603-055-948 lub e-mail: 
waldekdudek@op.pl

Zatrudnię Tynkarza - lub dwóch, bardzo 
dobre warunki finansowe, rozliczanie 
co tydzień - praca od zaraz Tel. 0 500 
214 133 

Zatrudnimy - W związku z otwarciem 
nowej filii , przeszkolimy i zatrudnimy 
młode osoby pod kątem różnych stanowisk, 
661 444 726

Doradcę kredytowego z doświadczeniem 
zatrudnimy. Wiadomość: 513 018 455

Zlecę remont - zlecę remont korytarzy 
hotelowych, tzn. tynki żywiczne , panele , 
podwieszane sufity , częściowo kafle na 
podłodze , szukam 2 lub 3 ekip Tel. 075 
76 21 394

Zostań konsultantką FM - 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.). Do-
stawa 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

Zostań konsultantką Oriflame - Chcesz 
zdobyć własne pieniądze? Zapisz się do Ori-
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OG£OSZENIA
flame! Twój zysk to 30% marży - dodatkowo 
od 3-21% bonusu! Gwarantuję moją pomoc 
w stawianiu pierwszych kroków! Zapisz 
się już dziś!!! Chcesz zapytać o szczegóły? 
Porozmawiajmy na gg: mój nr 8071959 lub 
napisz na angee4@wp.pl 

Potrzebujesz trochę gotówki? Odpo-
wiedź chyba jest oczywista, bo każdemu 
obecnie potrzebne są pieniądze. Można 
zarobić naprawdę łatwą kasę. Jedyne co 
jest potrzebne to dostęp do Internetu i 
ok. 15 min dziennie na reklamę. Nie będę 
ściemniał, że można zarobić 10 000 zł 
miesięcznie bo to w naszym pięknym 
kraju jest niemożliwe. Ja sam korzystam 
z tego programu i tygodniowo udaje mi 
się zarobić ok. 100-150 zł. Patrząc na 
ilość czasu poświęconego pracy uważam 
że jest to sporo. Jeśli chcesz też zarobić 
na własne wydatki to zapraszam! Aby 
uzyskać więcej informacji na temat pracy 
pisz: pracawdomu@os.pl

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Szukam pracy biurowej - Kobieta - 30 

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

Studentka 2 roku sudiów dziennych 
poszukuje dodatkowej pracy na godziny z 
możliwością dostosowania pracy do nauki. 
Tel. 0 781 933 783

Podejmę pracę dodatkową Prawo Jazdy 
kat B C - Młody, auto osobowe – Tel. 0 667 
209 919

Witam. Mam 24 lata. Poszukuję pracy 
dodatkowej. Jestem osobę kreatywną, 
uczciwą, sumienną i rzetelną. Posiadam 
doświadczenie w mechanice pojazdów 
samochodowych, ochronie osób i mienia 
oraz w handlu jako sprzedawca - kasjer. 
Ogłoszenie to kieruję do Pracodawców, 
którzy poszukują solidnych i uczciwych 
pracowników. Mój numer Tel. 0 513 
048 074 

Student V roku Akademii Ekonomicznej 
- Optymalne połączenie rąk i głowy :) 
Komunikatywny, dyspozycyjny, Język 
rosyjski - BDB Prawo jazdy - B,C Czekam na 
propozycje – Tel. 0 503 560 470

Ambitna, odpowiedzialna, - Ambitna, 
odpowiedzialna, szybko odnajdująca sie w 
nowych sytuacjach. Posiadam jeszcze dużo 
więcej zalet, o których chętnie opowiem na 
rozmowie kwalifikacyjnej. Poszukuje pracy 
od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 
18 tel 501 -426 -726 

AutoCad, Soli Edge 3D itp. rysunki 
- Młody Inżynier, Przyjmę chętnie dodat-
kową pracę po godzinach. Mogę tworzyć 
rysunki w AutoCad'ie i pokrewnych także 
w programach 3D, Przerysowywać starą 
papierową dokumentacje itp. Tel. 0 692 
482 815 - krzysiek@rajdowy.info

Budowlanka - Firma budowlana podej-
mie się każdego nawet drobnego zlecenia, 
konkurencyjne ceny, fachowe wykonanie, 
warto dzwonić - Tel. 075 64 51 998 lub 0 
886 42 77 88 

Budowlanka ogólna - wykonamy do-
słownie wszystko dzwoń – Tel. 0 792 
385 695

Pilnie poszukuje pracy. Posiadam wy-
kształcenie średnie – Tel. 0 667 315 666

Firma budowlana ładnie i solidnie 
- Wykończenie mieszkań, malowanie 
tapetowanie tynkowanie, gładź, panele 
itp. oraz przyjmie większe zlecenie Tel. 0 
691 125 465

Firma budowlana wykona prace - Firma 
budowlana wykona prace budowlane, 
remonty, tynki, gładzie, hydraulika, ogrze-
wanie centralne, prace malarskie, reno-
wacje budynków, płytki, regipsy, elewacje. 
Więcej pod numerem Tel. 0 501 427 589, 
075 64 36 376

Handlowiec z doświadczeniem - Po-
dejmę pracę. Ponad 20-letnie doświad-
czenie na kierowniczym stanowisku w 

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

handlu. koordynowanie pracy zespołu 
sprzedażowego. Zarządzanie finansami 
firmy, obsługa komputera ( MS Office),( 
Rachmistrz, Subiekt) oraz programów 
sprzedaży ratalnej i komisowej Prawo jazdy 
- kat. B, dyspozycyjność Jolanta Misiura 
600 736 749 

Kategoria B - Przyjmę zlecenia jako kie-
rowca z kat.B mam wolny czas od godz.17 i 
posiadam własny samochód osobowy - Tel. 
0 516 320 838

Kierowca Kat. B - Młody chłopak (20l) 
podejmie prace jako kierowca. Tel. 0 506 
796 943

Kierowca - Kat. B Student - Podejmę 
prace jako kierowca, 21 Lat, prawo jazdy 
od 3 lat , Dyspozycyjność. Tel. 0 500 
795 676

Kierowca B, C szuka pracy - Młody, 
uczciwy, sumienny, dyspozycyjny - Tel. 0 
792 023 449

Kierowca B,C,D - kierowca mechanik 
kat. B C D + świadectwa podejmie stałą 
prace - Tel. 0 501 482 959

Kierowca kat B - podejmę pracę na 
weekendy i popołudnia posiadane prawo 
jazdy kat b, własny samochód kontakt: 
mail: psgpolska@gmail.com Tel. 0 792 
132 982

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

Kierowca Kat. C+E z doświadczeniem 
- Podejmę pracę jako kierowca ciągnika 
siodłowego lub wywrotki miejsce pracy Je-
lenia Góra, może być Wałbrzych, Kamienna 
Góra lub okolice - Tel. 0 607 901 112

Kompeksowe remonty - kompleksowe 
roboty wykończeniowe, remontowanie 
mieszkań, domów. tel. 607403946 - F.H.U 
"EWA"

Studentka III roku filologii polskiej 
udzieli korepetycji z języka polskiego lub 
przygotuje do matury. Tanio! Informacje 
pod Tel. 0 607 516 091

Korepetycje matematyka - Student III 
roku elektroniki chętnie udzieli korepetycji z 
matematyki. Z dojazdem do ucznia. Kontakt 
telefoniczny: 509 503 125

Kosmetyczka szuka pracy - Za moja 
osobą przemawia zarówno moje doświad-
czenie bezpośrednio związane z zawodem 
kosmetyczki jak i doświadczenie jakie zdo-
byłam podczas zajęć uczelnianych i praktyk 
szkolnych w zakładach kosmetycznych. 
Moim atutem jest łatwość nawiązywania 
kontaktów z różnymi ludźmi i umiejętność 
współpracy. Moją zaletą jest także zdolność 
szybkiego uczenia się. Mam nadzieje, że 
zainteresowałam Państwa swoją osobą 
i będę miała przyjemność spotkać się z 
Państwem na rozmowie kwalifikacyjnej by 
w pełni przedstawić swoje umiejętności. Tel. 
0 501 819 663 lub adres e-mail: buba6@
poczta.onet.pl

Kucharz - przygotuję wesela, bankiety, 
imprezy okolicznościowe, sylwester Tel. 
075 71 31 862 , 506 618 821

lakiernik samochodowy podejmie pracę 
w Holandii doświadczenie w zawodzie obec-
nie pracuje jako lakiernik konstrukcji stalo-
wych oraz przyczep ciężarowych - Gniezno 
Tel. 78 20 203 309 szarki-b@o2.pl

Mężczyzna szuka pracy - 48 lat wy-
kształcenie zawodowe, doświadczenie w 
pracy jako stolarz, umiejętności kierowni-
cze, kurs na piłę spalinową, umiejętności 
pracy w szkółkach leśnych szuka pracy 
Tel. 075 75 56 310

Młoda, ambitna - Jestem osobą komu-
nikatywną, odpowiedzialna i otwarta na 
zmiany. Posiadam wykształcenie wyższe 
pedagogiczne, podejmę prace nie koniecz-
nie w zawodzie - Posiadam prawo jazdy kat. 
B, obsługa komputera w zakresie Office. Tel. 
0 888 574 870

Młody geolog - Młody mężczyzna po 
studiach geologicznych (Uniwersytet 
Śląski) - (liczne praktyki) podejmie pracę. 
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Dodatkowe doświadczenie - operator suw-
nicy (Huta Katowice) Tel. 0 504 629 671

Młody, niemiecki, wysportowany - Mło-
dy, wyższe wykształcenie, student zaoczny, 
j. niemiecki, komputer, wysportowany 
podejmie pracę Tel. 0 695 430 143

Nauczyciel języka polskiego - Nauczyciel 
języka polskiego – emeryt - staż pracy w 
oświacie 25 lat szuka zatrudnienia. Mogą 
być to zastępstwa stałe lub doraźne lub 
inne rozwiązania zgodnie z potrzebami 
pracodawcy.Tel.:601164248 - A.B

Nauczyciel języka polskiego - Podejmę 
pracę w szkole, w niepełnym wymiarze 
godzin, jako nauczyciel języka polskiego, 
ew. historii. Mogą to być zastępstwa stałe 
lub doraźne, zatrudnienie tylko na pewien 
czas, itp. Mój staż pracy oświatowej 25 
lat. - A.B.

Opieka - Mam 38 lat i doświadczenie 
w pracy z osobami starszymi podejmę 
się opieki od stycznia 2008 dla chętnych 
Telefon 0 783 752 751

Podejmę każdą pracę w godzinach od 
16:00 nawet do godzin nocnych. W soboty 
od rana do nocy. Najlepiej by było gdyby 
praca znajdowała się na terenie Jeleniej 
Góry - Tel. 509 759 545

Pilnie podejmę pracę - Podejmę pracę 
na cały etat. Podstawowa znajomość 
obsługi komputera, doświadczenie w 
handlu, telemarketingu. Jestem uczciwa, 
odpowiedzialna, dyspozycyjna. Proszę 
o kontakt 0 503 312 357 lub ezukaa@
poczta.onet.pl

Pilnie szukam pracy najchętniej w cha-
rakterze sprzedawcy. Posiadam doświad-
czenie na ww. stanowisku (praca w sklepie 
z odzieżą). Jestem studentką zaoczną z 
wykształceniem średnim - ekonomicznym. 
Podejmę również jakąkolwiek inną pracę, 
która wymagałaby jakiegokolwiek prze-
szkolenia, podniesienia moich kwalifikacji. 
Jestem osobą komunikatywną, otwartą 
na nowości, szybko się uczę, sumiennie 
wykonuję powierzane mi obowiązki. W 
razie zainteresowania moją osobą proszę 
o kontakt : Tel. 0 515 287 178

Pisanie Wypracowań - z języka polskiego 
(zakres gimnazjum i szkoła średnia) Cena 
do uzgodnienia Tel. 0 889 697 256

Podejmę pracę – Młoda z optymistycz-
nym nastawieniem, ambitna studentka II 
roku podejmie pracę na weekendy, ewentu-
alnie w tygodniu, zależnie od rozkładu zajęć. 
Posiadam doświadczenie w opiece nad 
dziećmi, pracowałam także jako kelnerka 
- Tel. kontaktowy 0 506 55 90 53

Podejmę pracę w budownictwie; kom-
pleksowe wykończenia wnętrz, prace 
dociepleniowe, elewacje – Tel. 0 512 
871 722

Podejmę pracę - Płytki roboty wykoń-
czeniowe Tel. 0 608 311 067

Podejmę pracę biurową - Młoda 23 
- letnia kobieta z wykształceniem średnim 
ekonomicznym podejmie pracę biurową Tel. 
0 693 992 607

Student i studentka studiów dziennych 
w jeleniej górze podejmą każdą pracę na 
popołudnia i weekendy. Posiadane prawo 
jazdy kategorii B, własny samochód. Kon-
takt: mail: psgpolska@gmail.com Tel. 0 792 
132 982 - student i studentka

Posprzątam mieszkanie, dom w godz. 
10-15 lub podejmę inną dodatkową pracę 
- Tel.0 503 312 357

Posprzątam nagrobki - Tanio posprzą-
tam nagrobki. – Tel. 0 608 558 975

Posprzątam, umyje okna Tel. 0 608 
558 975

Poszukuję - 25 letnia dziewczyna 
podejmie pracę jako kelnerka, barmanka, 
opiekunka do dziecka kom. 0 798 579 
962

Pilnie poszukuję pracy, jestem absol-
wentką Policealnego Studium Społecznego, 
interesuje mnie również praca w sklepie, 
najlepiej z odzieżą – Tel. 0 661 034 785

Poszukuję pracy w gastronomii - Po-
szukuję pracy na weekendy chętnie w 
gastronomii, bądź w marketach ważna 
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książeczka sanepidu. Tel. 669 417 059 
Tel. 075 75 311 88 gg:6645856 

Poszukuję pracy w Niemczech - Poszu-
kuję pracy w Niemczech najchętniej w ga-
stronomii z darmowym zakwaterowaniem 
bądź tanim zakwaterowaniem, posiadam 
wykształcenie średnie zawodowe, gotowość 
do podjęcia pracy od zaraz, doświadczenie w 
pracy w gastronomii. Tel. +48609894856 
e-mail:dorota_swiniarska@o2.pl

Praca - Młoda, wykształcenie średnie 
handlowe, komunikatywna podejmie prace 
od 8-16stej - Tel. 0 791 227 399

Praca - Podejmę każdą pracę - asia397@
amorki.pl Tel. 0 695 632 974 

Praca dodatkowa – 42 - latek podejmie 
pracę dodatkową Tel. 0 602 376 378

Praca dodatkowa - Emeryt. Obsługa 
komputera i programów księgowych. Tel. 
0 692 944 586 

Praca dodatkowa - Podejmę pracę 
w godzinach popołudniowych. 15 kat 
doświadczenia w prowadzeniu książki 
przychodów i rozchodów. Płatnik Zus, kadry, 
płace obsługa komputera. Tel. 075 75 12 
454 po godz.15 

Praca na weekend - Szukam pracy 
na weekendy. Mam 20 lat jestem osobą 
uczącą się – Tel. 0 792 029 203

Praca w sklepie, solarium - Poszukuję 
pracy w sklepie (oprócz art. spożywczych) 
lub solarium. Mam 30 lat, doświadczenie 
w branży handlowej - jestem osobą odpo-
wiedzialną, ambitną i w pełni dyspozycyjną 
- Tel. 782 360 097

Praca z depresją - Witam. Jestem 
28-letnią kobietą cierpiącą na depresję. 
Ze względu na stan zdrowia pragnę podjąć 
pracę w miarę lekką, mało odpowiedzialną, 
najlepiej na 3/4 (ewentualnie 1/2) etatu. 
Liczę na wyrozumiałego pracodawcę. – Tel. 
0 507 656 129 

Prace na wysokości - podejmę się zleceń 
prac wysokościowych; ew. montowanie 
przewodów wentylacyjnych - Tel. 889 897 
143; stachla@o2.pl

Prywatny kierowca - Poszukuje pracy 
jako prywatny kierowca. Przyjmę zlecenia. 
Posiadam doświadczenie Polska, Czechy. 
Duży, wygodny samochód marki Citroen. 
Od 17-tej, chętnie praca w godzinach 
wieczornych lub nocnych. Warunki do 
uzgodnienia. Tel. 0 512 765 993

Remonty budownictwo - wykonamy 
wszystko z drewna altanki domki letnisko-
we i całoroczne +kompleksowe wykończe-
nie budynku inst. el. hydr. i kanalizacyjne 
- Tel. 0 792 385 695

Rencista - Kierowca kat. B. - Szukam 
pracy na Busa lub Auto osobowe. Gwa-
rantowane uczciwość sumienność oraz 
dyskrecja. Tel. 505 092 579

Rencista Kierowca kat B - Podejmę 
Pracę stałą lub dorywczą, wieloletnie 
doświadczenie kierowanie Busami i 
samochodami osobowymi. Solidność, 
uczciwość i dyskrecja zapewniona. Tel. 0 
505 092 579

Rencista szuka pracy - Mam 50 lat. 
Obecnie jestem na rencie i poszukuję pracy 
w Jeleniej Górze lub okolicy o charakterze 
ochrona obiektu lecz nie koniecznie, po-
siadam prawo jazdy kat. B i auto osobowe, 
lojalny, uczciwy - Tel. 0 691 389 357

Sprzątanie - sprzątanie mieszkań lub 
domków Tel. 0 691 240 266

Student podejmie pracę - Poszukuję 
dodatkowej pracy, najlepiej w weekendy.. 
Prawo jazdy kat. B, bardzo dobra znajomość 
j. angielskiego, bardzo dobra znajomość 
komputera (MS Word, Excel). Jestem 
ambitny i obowiązkowy. Kontakt: 697 958 
756 E-mail: cs.loonstar@gmail.com 

Studentka szuka pracy - studentka II 
roku studiów dziennych podejmie prace 
dodatkową z możliwością dostosowania 
godzin do nauki. Tel. 0 781 933 783 
- Milena Molińska

Szukam - Ambitna, odpowiedzialna, 
szybko odnajdująca sie w nowych sytua-
cjach. Posiadam jeszcze dużo więcej zalet, 
o których chętnie opowiem na rozmowie 

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

kwalifikacyjnej. Poszukuje pracy od ponie-
działku do piątku w godz od 8 do 18 Tel. 0 
501 426 726

Szukam dodatkowej pracy - szukam 
dodatkowej pracy księgowej (fk symfonia, 
śr. trwałe, fpro, word, exel, cdnoptima 
płace) Tel. 0 508 240 197

Podejmę pracę od zaraz  z wykształcenia 
technik obsługi ruchu turystycznego, podej-
mie pracę w Jeleniej Górze, niekoniecznie 
w zawodzie. Akwizycja nie wchodzi w grę. 
Tel. 0 501 426 726

Szukam pracy - 43-letnia, dyspozy-
cyjna, sumienna, uczciwa. Poszukuję 
pracy lekkiej. Obsługa urządzeń biurowych, 
kasy fiskalnej, komputera. Kurs masażu 
klasycznego, kurs walutowy, kurs szkoleń 
instruktażowych. Tel.  075 713 90 53

Szukam Pracy - Jestem studentką V 
roku Akademii Ekonomicznej interesuje 
mnie praca biurowa, praca na stanowi-
sku recepcjonistki, interesuję się także 
zarządzaniem zasobami ludzkimi. Praca 
na terenie Jeleniej Góry lub okolic. Kontakt 
783-179-365 bądź beatakuta@op.pl

Szukam pracy - 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, konse-
kwentną, uczciwą i sumienną. Cechuje 
mnie dobra organizacja pracy, dokładność 
i punktualność. Zawsze z pełnym zaangażo-
waniem i lojalnością wykonuję powierzone 
obowiązki. Bardzo dobra znajomość obsługi 
komputera w środowisku Windows, pakietu 
Microsoft Office; korzystanie z sieci Inter-
net; obsługa urządzeń biurowych. Czekam 
na Państwa oferty, proszę o kontakt drogą 
email : michal_poczta@interia.eu

Szukam pracy - Młoda 22 letnia kobieta 
kurs na kolektora, kurs wizażu i stylizacji, 
prawo jazdy kat B, własne auto, wykształ-
cenie średnie- ekonomista-administrator 
z maturą, poszukuje pracy Tel. 0 605 
540 537

Szukam pracy - Młody, dyspozycyjny, 
wykształcenie średnie, po gastronomie z sa-
mochodem podejmie pracę nie koniecznie 
w gastronomii Tel. 0 695 430 099

Szukam pracy - podejmę każdą pracę 
wraz z zamieszkaniem - Jędrek Tel. 0 783 
961 721 

Szukam pracy jako kierowca - posiadam 
prawo jazdy kat. B. Mam 24 lata mieszkam 
w Jeleniej Górze – Tel. 0 507 077 972

Szukam pracy biurowej - Ambitna, 
odpowiedzialna, szybko odnajdująca się w 
nowych sytuacjach. Posiadam jeszcze dużo 
więcej zalet, o których chętnie opowiem na 
rozmowie kwalifikacyjnej. Poszukuje pracy 
od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 
18 Tel. 0 501 426 726

Szukam pracy dodatkowej - mężczyzna 
42 lata Tel. 602 376 378

Szukam pracy dzień na dzień - poszukuje 
pracy co drugi dzień lub tydzień na tydzień. 
Najlepiej w kuchni lub barze. najlepiej w 
Jeleniej Górze -Tel. 0 661 598 328

Szukam Pracy na 1\2 etatu - Szukam 
pracy jako sprzedawca na terenie Jeleniej 
Góry na 1\2 etatu1. ewab.jg@gmail.com

Szukam Pracy na weekendy - ewab.
jg@gmail.com

Szukam pracy od listopada - Młody, 
ambitny, inteligentny, świeżo po odsłużeniu 
ZSW w żandarmerii wojskowej, posiadający 
średnie wykształcenie, 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. 0 661716765

Szukam pracy - Podejmę pracę na cały 
etat. Podstawowa znajomość obsługi kom-
putera, doświadczenie w handlu, telemar-
ketingu. Jestem uczciwa, odpowiedzialna, 
dyspozycyjna. Proszę o kontakt 0 503 312 
357 lub ezukaa@poczta.onet.pl

Szukamy pilnie pracy dodatkowej 
- Podejmą pracę w soboty i niedziele przy 
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kelnerowaniu lub w recepcji - 2 osoby, 
telefon kontaktowy Tel. 0 692 944 593

Tani remont lub wykończenie to możliwe 
- Solidna firma usług budowlanych przyjmie 
zlecenie na remonty lub wykończanie 
wszelkich nieruchomości, mieszkań, itp. 
Wszystkie rodzaje prac wykończeniowo- 
remontowych. Zlecenia w okresie listopad 
- marzec w promocyjnych cenach. Dzwoń 
pytać naprawdę warto – Tel. 0 603 187 
240, e-mail: pphiu_jarad@o2.pl

Troskliwa opieka w weekendy, święta, 
Sylwestra - Z miłą chęcią podejmę doryw-
czo prace lub na stałe w weekendy, święta, 
sylwestra i w wolne dni od szkoły mam 17 
lat jestem doświadczona w opiece nad 
dziećmi. Mam referencje. Nie pale. Mam 
bardzo dobry kontakt z dziećmi. Mieszkam 
na wsi wiec mogę zabrać (za zgoda) dzieci 
aby pobawiły się ze zwierzakami. Dzieci w 
wieku od 0 do 3 lat. Tel. 0 502 100 682. 
Mój e-meil: madziorka-91@tlen.pl

Tynki maszynowe - Przyjmę zlecenia 
na wykonanie tynków gipsowych lub cem.- 
wap. w obrębie pow. Jeleniogórskiego, 
Lubańskiego i Lwóweckiego. Tel. 0 606 
127 087 - ZBUH "SONBUD"

Podejmę pracę, posiadam duże do-
świadczenie 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 pro-
wadzeniu 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. Ukoń-
czyłem Liceum Handlowe oraz Studium 
Informatyczne. Aktualnie jestem studentem 
Kolegium Karkonoskiego. Posiadam prawo 
jazdy kat. "B" Podejmę każdą pracę od 
zaraz. Tel. 0 502 045 818 

Szukam pracy - szukam pracy jako 
kierowca 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. Jeleniogór-
skiego , 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. Posia-
dam umiejętności: - Obsługa komputera i 
urządzeń biurowych, łatwość w nawiązy-
waniu 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, 
dyspozycyjny, uczciwy – Tel. 0 792 
023 449

Kierowca C,E, kurs na przewóz osób, 
badania psychotechniczne, karta kierow-
cy, doświadczenie na trasach między-
narodowych. Najchętniej na wywrotkę 
kraj/zagranica weekendy w domu – Tel. 
0 667 765 383

Kierowca kat. B - podejmę prace jako 
kierowca znajomość języka włoskiego Tel. 
0 605 120 468

Kierowca kat. B + wózki widłowe - Młody 
24 lata podejmie pracę prawo jazdy kat B 
od 5 lat kierowca bierny, jeździłem samo-
chodami dostawczymi – busami na wózki 
małe doświadczenie. Aktualna książeczka 
sanitarna, żonaty, uczciwy, bezkonfliktowy, 
odpowiedzialny Tel. 0 508 241 896

Kierowca kat. B - podejmę pracę na 
piątkowe popołudnia i/lub soboty nie-
dziele jako kierowca i nie tylko na terenie 
dawnego województwa jeleniogórskiego 

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■



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

26 OG£OSZENIA
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 pra-
cuję w innym zawodzie ale szukam czegoś 
bardziej interesującego. Czy ktoś potrzebuje 
takiej kosmetyczki? aniadr_84@o2.pl

Szukam pracy, posiadam duże doświad-
czenie 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 wykonanie, 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, bezkon-
fliktowy 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 Katowicach. Jestem osobą pra-
cowitą, punktualną, obowiązkową, ambitną. 
Proszę o kontakt Tel. 0 664 965 803 

Młody emeryt - emeryt l-41 sprawny 
fizycznie, prawo jazdy kat. b, uprawnienia 
do ekspl. wózków widłowych, umiejętność 
prowadzenia gosp. magazynowej, znajo-
mość zagadnień haccp, biegła znajomość 
programów konsument, prolan. dyspozycyj-
ny, uczciwy, solidny podejmie każdą pracę 
– Tel. 0 75 649 52 61 

Opiekunka do dzieci - zaopiekuje się 
dzieckiem (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 zbudo-
wany - Student zaoczny, język niemiecki, 
wyspor towany 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 ste-
rylny sprzęt 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 
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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, powtórzeniach do sprawdzia-
nów 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 godzi-
nach nocnych – Tel. 0 513 306 693 

Podejmę wszelkie prace wykończenio-
we panele ścienne, podłogowe, regipsy, 
malowanie, tapetowanie - Tel. 0 783 
032 835

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

Jestem słuchaczek studium wieczoro-
wego. Mam 20 lat. Posiadam wykształcenie 
średnie. Ukończyłem technikum elektrycz-
ne. 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 
policealnej jestem (technik ekonomista) 
jestem dyspozycyjna Tel. 0 697 830 815

Absolwentka technikum handlowego 
- Tegoroczna absolwentka, wykształce-
nie 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 
znajomość 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, uczci-
wy, 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 
korepetycje z matematyki. Poziom szkoły 
podstawowej 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 kreatyw-
ności, profesjonalizmu, dyspozycyjności, 
pełnego zaangażowania, a przede wszyst-
kim 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). 
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Czekam na Państwa 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 wieczo-
rowego. 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 
(popołudnie). 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, 
ambitny, inteligentny, świeżo po odsłużeniu 
ZSW w żandarmerii wojskowej, posiadający 
średnie wykształcenie, 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 znajo-
mość języka angielskiego, podstawowa 
hiszpańskiego i niemieckiego. Jestem 
osobą zdyscyplinowaną, konsekwentną, 
uczciwą i sumienną. Chciałabym również 
dodać, że jestem osobą odpowiedzialną. 
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 
- Przedstawiciela 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 kie-
rowców, 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 han-
dlowe, podatkowe, VAT, kadry, płace, 
ZUS. Prowadzenie wszystkich rodzajów 
księgowości. Rzetelnie prowadzone księgi 
rachunkowe to niezbędny element funk-
cjonowania 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 
dziennikarstwa, język niemiecki, wysporto-
wany, podejmie pracę, może być ochrona 
Tel. 0 695 430 143

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

Pani bez nałogów zaopiekuję się dzie-
ckiem - 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 

Pilnie podejmę pracę - Podejmę pracę 
na cały etat. Podstawowa znajomość 
obsługi komputera, doświadczenie w 
handlu, telemarketingu. Jestem uczciwa, 
odpowiedzialna, dyspozycyjna – Tel. 0 503 
312 357 lub ezukaa@poczta.onet.pl

Posiadam pracowników i hale - posia-
dam 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 przepro-
wadzce mam 16lat i potrzebuje pieniędzy 
Tel. 0 514 065 835

Szukam stałej pracy. - Mężczyzna 37 lat, 
ślusarz - mechanik z 20-letnim stażem pra-
cy z posiadanymi uprawnieniami do obsługi 
urządzeń dźwigowych oraz świadectwo 
kategorii E podejmie pracę na terenie Je-
lenia 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 
- Szybko 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 - po-
siadam 4 letnie doświadczenie na sta-
nowiskach przedstawiciela jak również 
regionalnych kierowników sprzedaży. 
Posiadam równie doświadczenie na sta-
nowisku kierowniczym w sklepie wielko 
powierzchniowym – Tel. 0 798 953 180

Młody mężczyzna 23 lata - wykształ-
cenie 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 Warsza-
wie) 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 odpowiedzial-
nym i sumiennym kandydatem rencista 
dyspozycyjny Tel. 0 601 061 597 

Rencista Kierowca kat B - Podejmę pra-
cę 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

NIERUCHOMOŚĆI 
KUPIĘ

Dom - mieszkanie, działkę budowlaną 
- Zdecydowanie kupię działkę budowlaną, 
rozpoczętą budowę, dom lub mieszkanie 
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min. 3-pokojowe (80m2) – Tel. 0 695 
808 166

Działkę, pilnie - Kupię działkę 1000-
5000m2, nieużytek, teren zalewowy lub 
wyrobisko, tanio, blisko miasta – Tel. 
609 191 619 

Działkę w Czerniawie - Zdroju kupię 
- rekreacyjną lub budowlaną - zabudowania 
mogą być do remontu. Proszę o kontakt 
mailowy info@feryster.pl lub Tel. 0 603 
210 543 - Zdzisław Sobków

Garaż w okolicy ul. Malczewskiego w 
Jeleniej Górze. Tel. 605 097 861 - Daniel 
Krajewski

Kawalerkę - do remontu najlepiej w 
bloku do 45 tys. zł. 0 501 666 098

Grunty lub dom na wsie - Tel. 0 505 
058 665

Mieszkanie 3 pokojowe pod Jelenią Górą 
najlepiej z ogródkiem Tel. 0 664 492 829 
bez pośredników 

Cztery ściany do kapitalnego remontu 
najlepiej w bloku – Tel. 0 501 666 098

Do 120000zł - Pilnie kupię mieszkanie 
2-pokojowe do 120.000zł w Jeleniej Górze 
lub w Cieplicach – Tel. 0 607 991 971

Dom w Jeleniej Górze do 500 tys. 
- wolnostojący nieduży maksymalnie 4 
pokoje do 150m2 najlepiej z ogródkiem na 
peryferiach J.G. Tel. 0 693 056 760

Kupię dom w Jeleniej Górze do 400 tys. 
zł. – Tel. 0 508 240 822 (NS)

Kupię kawalerkę w Kowarach - Dla zde-
cydowanego klienta poszukuję kawalerki w 
Kowarach. Ewelina Wilnicka "NKOP", Tel. 0 
509 908 800, ewelina@nkop.com.pl - 509 
908 800 - Ewelina "NKOP"

Dwupokojowe mieszkanie na osiedlu 
ORLE (lub w najbliższej okolicy) do 1 piętra. 
Tel. 0 508 240 822

Nieruchomość w Kowarach - kupię duży 
dom lub obiekt do remontu nadający się na 
pensjonat - Tel. 0 608 360 850

Mieszkanie w Janowicach Wielkich lub 
bliskiej okolicy. Tel. 0 691 063 023

Mieszkanie - Kupie pilnie mieszkanie 1-o 
pokojowe – Tel. 0 513 145 840

Mieszkanie w Mysłakowicach do 200 
tys. - najlepiej bezczynszowe. Tel. 0 694 
172 156

Mieszkanie z balkonem w centrum 
JG. Mieszkanie powinno mieć do 60m2, 
balkon, 2 lub 3 pokoje. Proszę o kontakt po 
godzinie 18. Tel. 0 600 874 334 

Pilnie kupię - Pilnie kupię mieszkanie 
w Jeleniej Górze lub okolicy dop 100tys. 
- Ewa 513 145 840 

Zdecydowanie działkę budowlaną - za 
rozsądną cenę ( do 30 tys.) działkę bu-
dowlaną w Sobieszowie lub Wojcieszycach 
dolnych – Tel. 0 600 785 745

NIERUCHOMOŚĆI
SPRZEDAM

Do sprzedania budynek pod działalność  
do remontu (teren byłej Celwiskozy ) Tel. 
0 506 893 377

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

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

Pół domu w poziomie I piętro, pow. 
użytkowa 104m2, po kapitalnym remoncie 
- ogrzewanie gazowe, nowa kanalizacja, 
okna PCV, budynek gospodarczy, garaż. 
Działka 1658 m2 Przesieka – Karkonosze  
cena 325000 zł – Tel. 075 762 16 11

2 pokojowe komfortowe 55m2 sprze-
dam lub zamienię – Tel. 0781 957 394

150000 37m2 po remoncie Sklarska 
Poręba - ładne po remoncie – 0 781 
847 930 

438. 160000zł 3 pokoje J.G - Miesz-
kanie w świetnej lokalizacji, trzy pokoje, 
po remoncie, z ogródkiem – Tel. 0 507 
758 456

2 działki siedliskowe po 0.32 ha 
- (razem lub oddzielnie) z widokiem na 
Karkonosze w Wojcieszycach po 35 zł za 
m2. Tel.0 660 713 700
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2 pokoje 144000 - sprzedam mieszka-
nie dwupokojowe w Cieplicach. Powierzch-
nia 48 m2. Mieszkanie w kamienicy, 
wymaga delikatnego remontu, ogrzewanie 
elektryczne plus piecowe. Cena 144000 
zł. 500 074 050

2 pokojowe w Cieplicach po kapitalnym 
remoncie, blisko parku i Placu Piastowskie-
go, parter. Tel. 0 515 285 786 

2 pokojowe w Cieplicach - Mieszkanie 
48 m w kamienicy na osiedlu Orle, rozkłado-
we do częściowego remontu. Cena 144000 
do negocjacji – Tel. 0 603 788 610

3 pok. 160000zł J.G - Bardzo ładne 
mieszkanie w bardzo fajnej dzielnicy 
Jeleniej Góry, mieszkanie po kapitalnym 
remoncie, bezczynszowe z ogródkiem – Tel. 
0 507 758 456

3 pokojowe na Moniuszki - rozkładowe 
z balkonem. Pierwsze piętro – Tel. 0 507 
758 456

3 pokoje 160000 w kamienicy, w 
okolicach ulicy Morcinka, 56m2, kuchnia 
z aneksem plus 3 pokoje, mieszkanie po 
generalnym remoncie, nie wymaga żadnych 
wkładów finansowych, do zamieszkania od 
razu – Tel. 0 500 074 050

3 pokojowe na Zabobrzu III - Pilnie 
sprzedam mieszkanie 62,5 m. Rozkładowe 
wymienione okna w pokojach panele, 
meble kuchenne w cenie mieszkania, szafa 
komandor w przedpokoju. Cena 205000 do 
negocjacji Tel. 0 603 799 610

3 pokojowe w Jeleniej Górze, Zabobrze - 
I piętro, pow. 51 m2, rozkładowe, środkowe. 
Cena 180 000 zł (cena do negocjacji) Tel. 
0 504 891 144

3 pokojowe z ogrodem 160tys - Sprze-
dam mieszkanie 3 pokojowe w pełni wy-
remontowane z centralnym ogrzewaniem 
bezczynszowe - Tel. 0 693 056 760

30 arowe 2 działki na Czarnym - Na 
Czarnym w Jeleniej Górze z widokiem na 
Śnieżkę i panoramę Karkonoszy. Wystawa 
południowa. Tel. 0 515 844 828

4 pokoje w Cieplicach - mieszkanie 
po remoncie na 2 piętrze w trzy rodzinnej 
kamienicy ogrzewanie gazowe z mieszka-
nia wejście na strych w cenie pozostaje 
kuchnia i przedpokój w zabudowie 275000 
– Tel. 0 663 259 092

48 m2 - Zabobrze - Mieszkanie 48m 
- sprzedam – właściciel – Tel. 0 693 
261 761

64 m2 na Zabobrzu - Ciekawie przero-
bione mieszkanie na parterze. Dwa pokoje, 
kuchnia z jadalnią w cenie mieszkania 
meble kuchenne wraz ze sprzętem AGD 
210000 Tel. 0 603 788 610

64 m2 na Kiepury z balkonem na 
parterze po kapitalnym remoncie kuchnia 
w zabudowie wraz z nowym sprzętem AGD 
pozostaje w cenie 215000 tys. – Tel. 0 
663 25 90 92

85 000 zł mieszkanie Jelenia Góra 
- Do sprzedania mieszkanie o pow. 34 
mkw. położone na parterze w kamienicy w 
centrum Jeleniej Góry. Cena 85 000 zł do 
negocjacji. Nieruchomości Pindyk – Tel. 
075 75 23 505, 0 607 270 989

95000zł kawalerka - rozkładowa w 
bloku po termomodernizacji, rozkładowa 
27m2, bardzo cicha i zielona okolica. 0 
507 758 456

Agroturystyka na 30 ha - Sprzedam 
dom (5 pokoi, salon z aneksem kuchen-
nym, 2 łazienki, duży strych). Basen. Piękne 
widoki. 30 hektarów gruntu. Całość do 
sprzedaży za jedyne 700.000 zł. Dorota 
Tel. 0 502 769 096

Apartament w centrum Cieplic - Do 
sprzedania piękny apartament w centrum 
Cieplic- 59 m2 - salon z aneksem, sypialnia 
i duża łazienka z oknem, cena 190 tys. zł. 
Tel. 0 515 285 786

Bezczynszowe w Janowicach Wlk. 
- mieszkanie na parterze 3 pokojowe w 
budynku z centralnym ogrzewaniem o pow. 
73m2 z ogrodem i murowaną altaną. Cena 
140tys. Tel. 0 693 056 760

Bliźniak Staniszów 400000 - sprzedam 
bliźniaka z początku lat '90 w Staniszowie. 
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OG£OSZENIA
Powierzchnia domu to ok.160 m2, na 
działce 6 arów. Atrakcyjna lokalizacja. 
Budynek wymaga remontu. cena 400000 
zł. do negocjacji. 500074050

Cieplice - dwupoziomowe - mieszkanie 
69 m2 (3-pokojowe) w Cieplicach k/Je-
leniej 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. Tel. 0 693 330 106 Zalety inwestycji 
Balkon Domofon Miejsce postojowe Piw-
nica Plac zabaw dla dzieci Taras Telefon 
Telewizja kablowa

 Cieplice 109m - Duże mieszkanie na 
drugim piętrze w kamienicy, gdzie znajdują 
się tylko dwa lokale mieszkalne 1800pln 
za m2 w tym garaż wolnostojący i część 
ogrodu – Tel. 0 781 847 930

Dom 150m2 - Pięknie położony dom 
w zabudowie bliźniaczej /stan developer-
ski/o pow. 150m2 /4 pokoje, 2 łazienki/ 
duża działka z widokiem na Karkonosze. 
Dach kryty dachówką ceramiczną, teren 
estetycznie zagospodarowany - Tel. 0 
501 181 875

Dom 210.0000 - Sprzedam dom w 
okolicy Jeleniej Góry ( bardzo blisko ) 
na działce 18 arów . 6 pokoi , kuchnia , 
łazienka z WC . Cena: 210.000 zł – Tel. 0 
603 925 484

Dom koło Jeleniej Góry - duży dom do 
odświeżenia/ wykończenia w okolicach 
Jeleniej Góry z widokiem na pasmo Kar-
konoszy, na dużej działce. cena 430tys. 
600 808 250

Dom okolica Bolesławca. Stan do 
zamieszkania. Cena 240 000 PLN Tel. 0 
662 078 697

Dom Sobieszów 310 tys. - Sprzedam 
dom w Sobieszowie 160 m2, blisko 
centrum, cena 310 tys. do negocjacji, Tel. 
0 512 033 495

Dom w Cieplicach - wolno stojący 
w willowej dzielnicy Cieplic 218m2 6 
Pokoi, 3 łazienki, garaż na 2 samochody, 
ogrzewanie gazowe dach kryty dachówka. 
dom w bardzo dobrym stanie z okien piękne 
widoki na Karkonosze 950000 – Tel. 0 
663 25 90 92

Dom w Cieplicach 200m cena 350 
000. Spokojna okolica ładna, duża działka 
Tel. 0 600 052 204

Dom w Jeleniej Górze - mały dom w 
Jeleniej Górze z ładną działką – Tel. 0 508 
240 826 Nieruchomości Stepień - Dorota 
Banaszak 

Dom w Kostrzycy ładnie położony z 
widokiem na Karkonosze. Działka wokół 
domu 1800 m2 lub 3600 m2. Cena 
420.000 złotych z działką 1800 m2. 
E-mail: mwitulska@wp.pl

Dom w Maciejowej - ładny, zadbany dom 
220 m2 na prawie hektarowej działce – Tel. 
0 508 240 822 (NS)

Dom w Pięknej okolicy - na dużej działce 
45 arów Tel. 0 511 277 326

Dom w Wojcieszycach - Ładna lokaliza-
cja, działka 45 arów cena 450 tys. Tel. 0 
511 277 326

Dom w Wojcieszycach 410 tys. pow. 
280 m2, działka 45 arów, piękne widoki na 
pasmo Karkonoszy - Tel. 0 512 033 495

Dom z działalnością w Jeżowie Su-
deckim - Kapitalna lokalizacja. grunt 
800m2 - mieszkalnej 84m2 Działalność 
gosp. 162m2. usługowa - 115m2. Cena 
420.000zł Tel. 0 511 277 326

Dom ze sklepem i piekarnią - Dobra 
lokalizacja. Super aktywa. cena 410tys. 
Tel. 0 511 277 326

Dom - Cieplice Dom 200m w Cieplicach 
duży ogród i działka spokojna okolica Tel. 0 
600 052 204

Domek do remontu w Wojcieszycach za 
165tys. - Tel. 0 511 277 326

Dwa poziomy 51m/2 Zabobrze III 
- Pierwszy poziom [pokój z aneksem ku-
chennym], górny poziom [pokój z łazienką 
i WC]. Mieszkanie jest po remoncie, rok 
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budowy bloku 2002. Cena 167000zł - Tel. 
0 662 009 700

2 pok. - Mieszkanko o powierzchni 45 
m, położone na drugim piętrze , dwa duże, 
słoneczne pokoje, kuchnia, łazienka, logia. 
W kuchni wymienione okno , na podłogach 
panele i wykładzina dywanowa , wymie-
niona instalacja wodna i gazowa, nowy 
junkers, łazienka z wanną w kafelkach. 
Bardzo duża piwnica. Blok przygotowany 
do ocieplenia. Świetna lokalizacja w pobliżu 
szkoła, przedszkole , przychodnia , markety, 
dobre połączenia MZK. Czynsz z funduszem 
remontowym 230 zł Tel. 698 413 612 
Cena 160 tys. zł

Działka budowlana - Sprzedam działkę 
budowlaną o pow.1700m2 w Jeżowie w 
stronę Zabobrza 73zł/m2.D&D 0 507 582 
704 - Iwona Dąbrowska

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

Działka pod inwestycje - Na usługi 
komunikacji samochodowej, parkingi, 
stacje paliw, stacje diagnostyczne, usługi 
hotelarskiej, gastronomia, handel, urządze-
nia rekreacyjne i sportowe. Prostokątna 
100 na 150m. 14300m2 470000zł – Tel. 
0 507 758 456

Sprzedam działkę budowlaną w okolicy 
Karpacza (Ścięgny). Widok na góry, sło-
neczna. Tel. 0 600 440 473

Działka 1,1 ha - 150.000 zł - Sprzedam 
ładną nieruchomość gruntową o powierzch-
ni około 1,1 hektara bardzo blisko Jeleniej 
Góry. 150.000 zł za całość. Dorota : 0502 
769 096 jgn - Dorota - 0 502 769 096 
– Sprzedam

Działka budowlana z projektami Komar-
no 1600m2 z aktualnymi pozwolenia na 
budowę, projektem domku jednorodzinnego 
130m2. i garażu dwustanowiskowego (bar-
dzo ciekawe projekty),wykopany wykop 
pod fundament, na działce znajduje się 
skrzynka ZK (prąd) oraz nowa studnia głę-
binowa. Działka znajduje się ok. 600m od 
granic Jeleniej Góry. Bardzo dobry dojazd, 
przy drodze asfaltowej, spokojna i cicha 
okolica. Cena 100 tys. zł bez negocjacji. 
Oferta prywatna bez pośredników - Tel. 0 
502 786 897

Działki w Trzcińsku - cena 3,50gr.m2 
Tel. 0 511 277 326

Działka w Jeleniej Górze o powierzchni 
około 1000 m2 za cenę - 65.000 zł Emilia 
Tel. 0 603 925 484

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

Działka w Janowicach – Tel. 0 508 
240 828

Działka w Kamiennej Górze - Do sprze-
dania atrakcyjna działka budowlana w 
Kamiennej Górze, 27 arów. Wydane 
warunki zabudowy, wszystkie media. Cena 
do uzgodnienia - 108 tys.(40 zł/m2) Tel. 
0 602 501 955

Działka w Rudawach Janowickich 
- Działka budowlana o powierzchni 1800 
m2 położona w Mniszkowie. - Ryszard 
508 240 822 

Działka w Zachełmiu - 1,3 HA - Tel. 0 
600 052 204

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

Działka budynkiem 20zł za m2 - Stara 
Kamienica 6500 m2 przy głównej drodze 
– Tel. 0 781 847 930

Działki budowlane w Dziwiszowie.35zł/
m2 - piękne widoki. Tel. 0 511 277 326

Działki Cieplice - Działki budowlane w 
Cieplicach, widok na panoramę Karkonoszy, 
wszystkie media. NEuro-Dom - Tel. 501 
181 875

Działki Komercyjne Jelenia Góra - Cie-
plice Tel. 0 508 240 827

Działki pod usługi - Na usługi komunika-
cji samochodowej, parkingi, stacje paliw, 
stacje diagnostyczne, usługi hotelarskiej, 
gastronomia, handel, urządzenia rekreacyj-
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ne i sportowe. Prostokątna 100 na 150m. 
14300m2 470000zł 0 507 758 456

Działki siedliskowe w Trzcińsku za 
3,50gr - bez pośredników Tel. 0 511 
277 326

Działki w Dziwiszowie i Wojcieszycach 
- ciekawe lokalizacje, cena 30zł/m2 Tel. 0 
511 277 326

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

Gospodarstwo w Jeleniej - rolne w 
Jeleniej Górze przy ul. Wrocławskiej o 
powierzchni 4.64 h objęte dopłatami 
bezpośrednimi - właściciel Tel. 0 698 
265 036 

Grunty Jelenia Góra -okolice - Działka 
Gruszków 10ha, Kostrzyca 6ha,Jelenia 
Góra 11ha,Maciejowa 7000m2, Głębock 
1,7ha Tel. 0 508 240 827

Janowice za 150.000- 73 m2 - Sprze-
dam mieszkanie w Janowicach: 73 m2 
z ogrzewaniem sieciowym – Tel. 0 502 
769 096

Karpacz pensjonat - tanio w Karpaczu, 
dobra lokalizacja po kapitalnym remoncie 
– Tel. 0 790 432 315 

Kawalerka Sobieszów - 26m w bloku 
po termomodernizacji na parterze cena 
95000 – Tel. 0 603 788 610

Komfortowe mieszkanie w Cieplicach 
przy parku – Tel. 0 508 240 826 Nieru-
chomości Stępień

Komfortowe mieszkanie - 2-pokojowe w 
centrum Cieplic. Mieszkanie po kapitalnym 
remoncie. 45 m2. Ogród, komórka Kontakt: 
Agnieszka Kruk WGN Tel. 502 100 547 

Lokal w Jeleniej Górze - okolice tar-
gowiska Flora 54m cena 115000 – 508 
240 830

Mieszkanie dwupokojowe na poddaszu 
około 50m2, dwupokojowe z małym 
ogródkiem w cichej spokojnej dzielnicy 
158tys. D&D Tel. 0 602 74 95 67 - Iwona 
Dąbrowska 

Mieszkanie 2 pok. - Zabobrze II - Miesz-
kanie 2 pokojowe, rozkładowe w Jeleniej 
Górze na Zabobrzu II. Powierzchnia 35 
m2, V piętro, czynsz 210 zł. Cena 143000 
zł. Tel. 0 504 891 144 

Mieszkanie 2 pokojowe - Do sprzedania 
mieszkanie 2 pokojowe w centrum Cieplic, 
48 m2, ładne, po kapitalnym remoncie, 
cena 161000 zł, 0 515 285 786

Mieszkanie 2 pokojowe w Jeleniej 
Górze, Zabobrze I - Mieszkanie 2 pokojowe, 
rozkładowe w Jeleniej Górze na Zabobrzu 
I. Powierzchnia 36 m2, IV piętro. Czynsz 
260 zł (w tym fundusz remontowy). Cena 
139000 zł. Tel. 0 504 891 144 – NC

Mieszkanie 2 pokojowe w Jeleniej 
Górze, Zabobrze II - Mieszkanie 2 pokojowe, 
rozkładowe w Jeleniej Górze na Zabobrzu 
II. Powierzchnia 35 m2, V piętro, czynsz 
210 zł. Cena 143000 zł. Tel. 0 504 891 
144 – NC

Mieszkanie 3 pokojowe na Moniuszki 
- Sprzedam mieszkanie na pierwszym 
piętrze na Zabobrzu z niskim czynszem. 
Tel. 0 694 172 156

Mieszkanie 3 pokojowe w Jeleniej 
Górze, Sobieszów - Mieszkanie 3 pokojowe, 
rozkładowe w Jeleniej Górze w centrum 
Sobieszowa. Powierzchnia 80,3 m2, I 
piętro, ogrzewanie centralne piec gazowy 
2F. Cena 280000 zł. W cenie garaż i ogród. 
Tel. 0 504 891 144

Mieszkanie 3 pokojowe - Do sprzedania 
mieszkanie 3 pokojowe 73m2 na trzecim 
piętrze blisko centrum, w starym budowni-
ctwie, z pełnym wyposażeniem. Mieszkanie 
w bardzo dobrym stanie. Dodatkowo możli-
wość wynajęcia lokalu usługowego, w tym 
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samym budynku na parterze. Jelenia Góra 
telefon kontaktowy: 0 889 898 898

530. Mieszkanie 35m2 dwupokojowe 
na Zabobrzu II - Sprzedam mieszkanie w 
bloku z windą z balkonem, czynsz 172 zł 
ciepłe i słoneczne - Tel. 0 694 172 156

Mieszkanie 3 pokojowe Zabobrze 
- Mieszkanie 64m na Zabobrzu III w bardzo 
dobrym stanie. Mieszkanie znajduje się na 2 
piętrze. Bardzo blisko do sklepu, marketu, 
lasku, przystanku itp itd. -  świetna lokali-
zacja. 509 146 310

Mieszkanie 3 pokoje - Zabobrze III w 
bardzo dobrym stanie w bardzo dobrej 
lokalizacji na Zabobrzu III. informacja pod 
numerem Tel. 0 509 146 310

Mieszkanie 51m - na Zabobrzu I, na 
Karłowicza koło gim. 4. Mieszkanie ma 
51 m/2, pierwsze piętro, zadbane, po 
remoncie, nowe okna, balkon. Więcej 
szczegółów pod nr Tel. 0 604 225 416. 
Pośrednikom dziękuję

Mieszkanie 54m2 Zabobrze III - Sprze-
dam mieszkanie 2 pokojowe z balkonem 
na 1 piętrze środkowe na Kiepury. Tel. 0 
694 172 156

Mieszkanie 80m2 Szklarska Poręba 
130 tys. - sprzedam 4 pokojowe Szklar-
ska Górna bezczynszowe - Tel. 0 693 
056 760

Mieszkanie blisko J.Góry - Sprzedam 
ładne w Mysłakowicach za 130.000 zł 
- Emilia – Tel. 0 603 925 484 

Mieszkanie dwupokojowe Zabobrze - 2 
pokoje na Zabobrzu II, 1 piętro, 50,5m, Tel. 
0 608 314 654

Mieszkanie dwupoziomowe Zabobrze 
- Do sprzedaży mieszkanie dwupoziomowe 
o pow. 52 mkw. położone na drugim piętrze 
na Zabobrzu. Ogrzewanie i ciepła woda z 
sieci. Mieszkanie jest po remoncie, nowe 
okna PCV. W cenie mieszkania pozostają 
meble kuchenne ze sprzęt AGD oraz szafa 
w sypialni. Cena 196 000 zł do negocjacji. 
Nieruchomości Pindyk 075/75 23 505, 
0 607 270 989

Mieszkanie Jelenia Góra 187.000 
- Sprzedam mieszkanie w Jeleniej Górze, 
55 m2 - Cena 187.000 – Tel. 0 502 
769 096

Do sprzedania mieszkanie w Karpaczu 
84m2 +garaż Cena 250 000 PLN Tel. 0 
662 078 697

Mieszkanie Kowary - Pilnie sprzedam 4 
pokojowe mieszkanie w Kowarach, 120m2 
ogrzewanie gazowe, z dużym garażem. 
Cena: 140 tys. Tel. 0 603 643 455

Mieszkanie na Orlim - Dwupokojowe 
w starym budownictwie 46m. Parter do 
niewielkiego remontu cena 144000  - Tel. 
0 603 788 610

Mieszkanie po remoncie o pow. 55,4m2, 
położone na IV piętrze w bloku. Mieszkanie 
przyciąga ciekawą aranżacją wnętrza oraz 
ciepłymi kolorami. Lokal oferuje pokój 
dzienny z loggią, 2 sypialnie (w tym jedna 
z garderobą), łazienkę z wanną i wc oraz 
kuchnię z nowymi meblami w zabudowie 
oraz sprzętem AGD (kuchenka gazowa, 
okap, zmywarka - w cenie mieszkania). 
Wymieniona instalacja elektryczna, nowy 
junkers, okna PCV, na podłogach nowe 
panele – Tel. 501 181 875

Mieszkanie sprzedam - Sprzedam 
mieszkanie na Zabobrzu 0 508 240 826 
Biuro Nieruchomości Stępień - Dorota 
Banaszak 

Mieszkanie w Centrum - Dwupoko-
jowe 46m po kapitalnym remoncie. Na 
pierwszym piętrze cena 167000 Tel. 0 
603 788 610

Mieszkanie w Cieplicach - Mieszkanie w 
kamienicy 4 rodzinnej w Centrum Cieplic po 
gruntownym remoncie. 45,5m na parterze 
z kawałkiem ogródka cena 161000 do 
negocjacji – Tel. 0 603 788 610

Mieszkanie w Jeleniej Górze - Mieszka-
nie 2 pokojowe 46m na pierwszym piętrze 
w kamienicy, po kapitalnym remoncie 
ogrzewanie elektryczne ekonomiczne, 
mały ogródek cena 167000 - Tel. 0 603 
788 610
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Mieszkanie w Miłkowie po remoncie 
54m - Tel. 0 507 932 270

Mieszkanie własnościowe ul. Fabryczna 
w Bolesławcu - Mieszkanie własnościowe 
ul. Fabryczna w Bolesławcu Sprzedam 
mieszkanie własnościowe o powierzchni 
50m2 na parterze ( 3pokoje, kuchnia, 
loggia ) przy ul. Fabrycznej w Bolesławcu. 
Mieszkanie po częściowym remoncie, 
wymieniona stolarka okienna, blisko 
centrum, niskie opłaty. Cena 3000 za m2. 
– Tel. 0 694 288 121 (cały dzień) dom. 
075 644 28 62 (proszę dzwonić po 20) 
- Bernard Stępień

Mieszkanie z ogródkiem - Sprzedam 
mieszkanie 3 pok. 52 m2, w Miłkowie 
po kapitalnym remoncie. Do mieszkania 
przynależy ogród. Cena 155 tys. Tel. 
512033495

Mieszkanko w Cieplicach - Przytulne 
2 pokojowe mieszkanie po kapitalnym 
remoncie 46m na parterze w 4 rodzinnej 
kamienicy. Meble kuchenne i szafa koman-
dor w cenie mieszkania. 603 788 610

Mieszkanie na  Słowackiego 190000 
- Sprzedam mieszkanie na Słowackiego. 
Bardzo ładne , rozkładowe , z ogrodem. Wy-
soki parter. Ogródek. Cena tylko. 190.000 
zł. Emilia : 0 603 925 484

Nieruchomości - sprzedam lokal użyt-
kowy 100m2 w Piechowicach dolnych Tel. 
075 75 589 80

Nieruchomość w Gruszkowie - Dom z 
zabudowaniami gospodarczymi do sprze-
dania – Tel. 0 508 240 822

Nieruchomość w Zachełmiu - Nie-
ruchomość z pięknymi widokami na 
Karkonosze i Kotlinę Jeleniogórską. – Tel. 
0 508 240 822

Nowe mieszkania - developer firma 
Locus - oferuje do sprzedaży mieszkania 
rozkładowe o metrażu od 46 do 72 m2 [2 
lub 3 pokojowe] w budynku 5 piętrowym 
z windami. cena od 3370 do 3500 brutto 
za m2. Tel. 075 64 54 302  - 601 54 
26 89

Nowe mieszkania - na Zabobrzu II 
Bliższe informacje pod nr telefonu 075 64 
54 302 - 601 54 26 89

Nowy dom - Nowy wybudowany dom 
wolnostojący okolice Jeleniej Góry o pow. 
użytkowej 130m2, działka 1500m2, piękny 
widok na góry, dojazd drogą asfaltową. Cena 
460 tys. Tel. 0 501 181 875

Nowy dom - Nowy wybudowany dom 
wolnostojący/ okolice Jeleniej Góry, o pow. 
użytkowej 130m2, działka 1500m2, piękny 
widok na góry, dojazd drogą asfaltową. Cena 
460tys. Tel. 0 501 181 875

Nowy dom - Sprzedam nowy, komfor-
towy dom o powierzchni 250 m2. Dom 
położony jest w willowej dzielnicy Cieplic. 
Cena: 950.000 zł – Tel. 075 75 212 59, 
Pośrednikom dziękuję

Nowy dom 150m2 - Pięknie położony 
dom w zabudowie bliźniaczej /stan de-
veloperski/o pow. 150m2 /4 pokoje, 2 
łazienki/ duża działka z widokiem na Kar-
konosze. Dach kryty dachówką ceramiczną, 
teren estetycznie zagospodarowany - Tel. 0 
501 181 875

Nowy dom na Czarnym - wykończony 
wewnątrz. Ocieplony. cena 450tys. Tel. 0 
511 277 326

Piękny dom Cieplice - Przestronny dom 
330m2, działka 890m2 6 pok. + salon 
50m2. Kuchnia z jadalnią 35m2 otwarta 
na salon. 3 łazienki, ogrzewanie gazowe, 
materiały wysokiej jakości, budynek do-
brze docieplony, kominek, niskie koszty 
utrzymania. Bardzo dobra dzielnica Cieplic 
– Tel. 0 507 758 456

Pensjonat - dom mieszkalno pen-
sjonatowy w Karkonoszach 280m stan 
bardzo dobry działka5700m, staw Tel. 
600 052 204

Pensjonat Karpacz - pilnie pensjonat na 
40 osób ( pokoje z łazienkami ) w Karpaczu 
po kapitalnym remoncie z całym nowym 
wyposażeniem. Obiekt posiada pełne zaple-
cze kuchenne wraz z jadalnią oraz parking 
dla autokarów – Tel. 0 790 432 315
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Pensjonat - 900000 zł ( Karpacz ) - z 
działką 700 m2. Obiekt do podwyższenia 
standardu. Możliwość dokupienia działek. 
Dorota Tel. 0 502 769 096

Pensjonat Karkonosze 600 052 204 
- Dom mieszkalno pensjonatowy w ładnej 
podgórskiej miejscowości 280m działka 
5700m staw miejsce do grillowania - Tel. 0 
600 052 204 lub dorota@gnkjgora.com

Pensjonat Karpacz 2.200.000 - Sprze-
dam Pensjonat w Karpaczu po remoncie. 20 
pokoi, ładna działka. Dorota Tel. 0 502 769 
096 jgn - Dorota - 0 502 769 096 

Pensjonat Karpacz pilne - na około 40 
osób wraz z działką (tez parking dla auto-
karów). Po kapitalnym remoncie (pokoje z 
łazienkami, kuchnia z zapleczem i jadalnią), 
dobrze usytuowany. cena : 1.500.000 zł. 
Artur W. 0 790 432 315

Pensjonat tanio po remoncie kapitalnym 
w Karpaczu - pokoje z łazienkami, kuchnia z 
zapleczem i jadalnią bardzo ładne. Działka 
duża wraz z parkingiem dla autokarów. 
Cena okazyjna : 1.500.000 zł. Tel. 0 603 
925 484 

Pensjonat w Karpaczu. - Pensjonat 600 
m2 w Karpaczu – Ryszard - Tel. 0 508 
240 822 (NS)

Pensjonat w Szklarskiej Porębie - Stylo-
wy - Ryszard Tel. 0 508 240 822 (NS) 

Pensjonat ze stawem - dom mieszkalno 
pensjonatowy 280m, działka 5700m 
staw, piękna okolica stan bardzo dobry 
kontakt dorota@gnkjgora.com Tel. 0 600 
052 204

Pensjonat – Okazja - Karpacz - Całość 
po kapitalnym remoncie, na 40 osób, 
pełne wyposażenie, Kuchnia z zapleczem 
. Parking dla autokarów. Doskonałe poło-
żenie. Cena tylko : 1.500.000 zł – Tel. 0 
790 432 315

Piękne mieszkanie 54m - 160000zł 
- Bardzo ładne mieszkanie, po kapitalnym 
remoncie, na podłogach ładne panele, nowe 
okna i parapety, nowa instalacja, miesz-
kanie duże, przestronne, bezczynszowe. 
54m2 160000zł. Ogródek, garaż, piwnica, 
strych – Tel. 0 507 758 456 

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

Rezydencja na 34 arach - o powierzchni 
300 m2. - Ekskluzywne wykończenia i pięk-
ne widoki. Dorota : 0 502 769 096

Sprzedam 1/2 domu - Lokalizacja: 
Cieplice Powierzchnia: 210m2 Cena: 390 
tys. do negocjacji. Ogród: 250m2 - Jeldom 
Nieruchomości Tel. 075 61 37 111, Tel. 0 
668 667 637

Sprzedam 1/2 domu - w zabudowie 
bliźniaczej w zielonej dzielnicy Cieplic Cena: 
360 tys. + ogród 500m2 – 075 61 37 111, 
0 668 667 637

Dom w Bukowcu - bardzo ładny z 
2005 roku wolnostojący z garażem na 
działce ok. 2000m2 ze stawem - Tel.0 
505 058 665 

Sprzedam - na handel / usługi – okazja 
- Do sprzedania murowany - pawilonik 
handlowo - usługowy. Własnościowy 
o powierzchni 17 m2 + piwnica (stała 
lokalizacja od ponad 30 lat) - atrakcyjna 
lokalizcja - ciekawe i wyremontowane 
wnętrze. Na każdą działalność = nie 
wymaga inwestycji. Licznik en. II taryfa, 
woda. Możliwa - rozbudowa oraz sprzedaż 
wyposażenia - Tel. 0 601 437 091

Sprzedam 2-pokojowe na Zabobrzu 
na ul. Karłowicza. Mieszkanie na parterze 
w bloku 4 piętrowym. Mieszkanie jest 
bardzo zadbane i przytulne. Mieszkanie jest 
rozkładowe. Spory atut to duża kuchnia. Do 
zamieszkania od zaraz. Czynsz tylko 230 zł 
(w tym już jest ogrzewanie). Do oglądania 
w weekendy. Cena: 160 tys. zł. Tel. 0 697 
361 931

Sprzedam 2 - pokojowe Zabobrze I 
- Mieszkanie o pow. 45 m , na drugim 
piętrze, duże pokoje, balkon, ładne, sło-
neczne, cicha okolica Cena tylko 160 tys. 
zł Pośrednik – Tel. 0 698 413 612
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28 OG£OSZENIA 
Meszkanie 2-pokojowe, 37m2, komórka 

na półpiętrze, Zabobrze I, bez pośredników, 
zadbane mieszkanie jak również budynek, 
środkowe, winda, piękny widok na góry, 
145.000, Tel. 0 512 311 439

Sprzedam 3 pokoje - Zabobrze II 63m 
cena 233000 – Tel. 0 508 240 830

Dom (15-letni) w Jeleniej Górze (w 
śródmieściu, w pobliżu parku). Powierzch-
nia 220m2, Na parterze: salon z kuchnią, 
sypialnia , mały pokój i łazienka, na I piętrze: 
salon dwie sypialnie, pomieszczenie do 
zagospodarowania, łazienka, na poddaszu: 
2 pokoje, toaleta. Garaż na dwa samochody, 
działka 380m2 w użytkowaniu wieczystym 
i 180m2 w dzierżawie. Ogrzewanie na 
węgiel alternatywnie gazowe. Tel. 0 662 
415 319. Pośrednikom dziękuję

Dom w śródmieściu Jeleniej Góry o 
powierzchni 220 m2. Na parterze domu 
salon, kuchnia ze spiżarnią, sypialnia, mały 
pokój, łazienka na I piętrze salon i dwie 
sypialnie, pomieszczenie do zagospoda-
rowania oraz łazienka, na poddaszu dwa 
pokoju i toaleta. Pośrednikom dziękuję. 
Tel. 0 662 415 319

Dom wolnostojący w willowej dzielnicy 
Jeleniej Góry – Tel. 0 508 240 828

Dom w Cieplicach - piękny dom w cichej 
i spokojnej dzielnicy Cieplic, 6 pokoi, 3 
łazienki, 2 garaże. Cena 950000 zł. Tel. 
0 500 074 050

Dom w okolicach Szklarskiej Poręby 
- Sprzedam dom w okolicach Szklarskiej 
Poręby. Kontakt pod numerem Tel. 0 781 
448 359 – Właścicielka

Dom z działającym barem w Karpaczu 
– powierzchnia użytkowa Baru ok.190m. 
powierzchnia domu ok.260m. na usługi 
noclegowe w Karpaczu. Cena 900 tys. 
zł - Nieruchomości Jeldom - Tel. 0 698 
416 337

Dwa pokoje Zabobrze I - 4 piętro – Tel. 
0 508 240 830

Działkę w Podgórzynie - Sprzedam 
działkę w Podgórzynie z widokiem na 
Zalew "Sosnówka" o powierzchni 4300 
m2. Cena 60zł/1m2 do negocjacji. E-mail: 
mwitulska@wp.pl - Maria W

Kawalerkę, bez pośredników 26m2 - Za-
bobrze I, wspólnota mieszkaniowa, 95.000. 
Właściciel 663872572 – Właściciel

Kiosk typu "Alaska", cena 15 000zł- 
do uzgodnienia, więcej informacji pod 
numerami: 0 605 540 537 lub 0 691 
061 985 

Sprzedam lokal gastronomiczny z peł-
nym wyposażeniem, pow.użytkowa.120m, 
pow. działki 400m,cena 380 tys zł  do 
dalszej negocjacji przy trasie Jelenia Góra 
- Szklarska Poręba. – Tel. 0 698 416 337

NIERUCHOMŚCI
WYNAJEM

Szukam mieszkania w Cieplicach – Tel. 
0 502 108 290

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

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

 Do wynajęcia piekarnia Cieplice – Tel. 
0 508 209 649

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIANA

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

2 pokojowe komfortowe 55m2 sprze-
dam lub zamienię – Tel. 0781 957 394

RÓŻNE
Elektryczny przepływowy podgrzewacz 

wody 50zł. - Tel. 0 601 345 960
Fotel rozkładany 1-osobowy 100 zł. 

- Tel. 0 601 345 960
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Wagi od 15 kg do 200 kg oraz odważ-
niki – Tel. 0 601 146 335

Meble Kuchenne - ul: Poznańska 24 
(koło PKS – pod Arkadkami) Fronty:  
drewno, MDF, płyta fornirowana, lakier. 
Doradztwo. Projekt. Transport. Montaż. 
Tel. 0 75 76 46 289

Sprzedam damski rower Kelly's Sphera, 
prawie nieużywany, w pastelowym kolorze. 
Cena ok. 500 zł - do negocjacji - Tel. 0 
503 093 588

Meble sosnowe, lite, ratanowe, wosko-
wane do pensjonatów, sypialni, kuchni, 
pokoi - producent ul. Kopernika 2 – Tel. 0 
75 75 213 28 lub Tel. 0 605 306 250

Prześliczną suknię ślubną, rozmiar 36, 
kolor biały, gorset i spódnica z podpinanym 
trenem + gratis halka, rękawiczki, szal 
– cena do negocjacji. Zapraszam do 
przymiarki, stan bardzo dobry – jak nowa 
– Tel. 0 500 183 197

Suknię ślubną rozmiar 38 z regulacją 
na kole, kolor biały. Zdjęcia na maila lub 
przymiarka osobiście - Cena 550 zł – mail: 
jack011@wp.pl  lub Tel. 0 508 082 888

Białą suknię ślubną 173 cm + 5 cm 
obcas, 2 częściowa na kole, rozm. 36/38, 
regulowana w pasie, gorset, regul. Biust B 
lub C, gratis dodatki – Przymiarka Jelenia 
Góra – Fotki na mail. Cena 600zł - Tel. 0 
511 511 358

Segment pokojowy czarno – biały + 
wersalkę + zamrażarkę – Tanio – Tel. 
(075) 76 74 053 

Boazeria, podbitka od 17,80 za m2 
netto. Listwy wykończeniowe, montażowe 
– producent ul. Kopernika 2 – Tel. 0 75 75 
213 28 lub Tel. 0 605 306 250

Tanie domowe obiady 5 zł na abona-
ment. Cieplice ul Cieplicka 74 szkoła nr 
6. Tel.  0 502 108 290

Segment używany pokojowy 3 elementy 
80*205*60 tanio Tel. 0 515 206 283

Fotel stomatologiczny – konstrukcja 
hydro – mech. do regulacji – Tel. 075 
75 411 73

Pianino Calisia Tel. 075 75 436 69
Wkrętak akumulatorowy "Power Plus" 

3.6 V, 220 obrotów, prosty/kątowy mało 
używany z końcówkami - 25zl. Tel. 0 608 
034 794

Sprzedam stare sprawne radia Aga, 
Pionier – Tel. 075 76 72 773

Lodówkę  „E l e k t r o l u x”  –  wym 
60x60x150 – cena 170zł – Tel. 075 
642 62 90

Kuchenkę gazową „Ewa” – cena  90 zł 
– Tel. 075 642 62 90

Grzejniki żeliwne- żeberka – używane 
60cm – cena 4zł/szt. – Tel. 075 642 
62 90

Drzwiczki żeliwne i czopuch do pieca 
Camino – nowe – cena 20zł  – Tel. 075 
642 62 90

Maszynę do szycia – wieloczynnościową 
– tanio – Tel. 075 75 500 70

Maszynę dziewiarską – tanio – Tel. 
075 75 500 70

Zwykłą pralkę – tanio – Tel. 075 75 
500 70

Piękne paprotki zdrowotne o długich 
strzępiastych liściach – tanio – Tel. 075 
75 500 70

Wzorzystą narzutę z wełny owczej 
przywiezioną z Ukrainy – tanio – Tel. 075 
75 500 70

Pościel wełnianą, zdrowotną z owiec 
australijskich – jedno osobową 100x140 
– nie używana za niską cenę – Tel. 075 
76 75 963

Maszynę Zyngier – nożną – ma 100lat 
– szyje wszystko – za niską cenę – Tel. 
075 76 75 963

Piłę do cięcia drewna – elektryczną z 
blatem – tanio – Tel. 075 76 75 963

Łóżeczko, nowe zapakowane nie tylko 
dla małego dzieciaczka, ale tez dla star-
szego - można zdjąć szczebelki i mamy 
łóżeczko cena 190 w sklepie więcej Tel. 
0 604 417 203
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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 symboliczne 5 zł – Tel. 0 505 
534 442

USŁUGI
Najtańsze usługi księgowe - księgi 

handlowe, podatkowe, VAT, kadry, płace, 
ZUS. Prowadzenie wszystkich rodzajów 
księgowości. Rzetelnie prowadzone księgi 
rachunkowe to niezbędny element funk-
cjonowania każdej firmy – Tel. 0 601 
837 677

Wykonamy roboty ogólno-budowlane 
remonty, przebudowy, wykończenia, do-
cieplenia, ciesielstwo - doświadczenie 
- fachowość - 0 790 498 448

Złota rączka, płytki, regipsy, wszelkie 
prace budowlane, dekarskie, ślusarskie 
– Tel. 713 05 72 lub Tel. 0 662 142 
682

CV po angielsku, tłumaczenia CV 
londyńskiej branży rekrutacyjnej – Tel. 0 
608 705 634 – cv4u@hotmail.com

Fundusz Mikro o/Jel. Góra – ul. 
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 szczotkowanie wykładzin i tapicerki  
samochodowej – Tel. 0 609 600 807 i 
075 642 03 15

Karcher - podciśnieniowe pranie dywa-
nów i tapicerki meblowej, faktury Vat – Tel. 
075 76 72 773

Renowacja i układanie parkietów, 
podłóg, paneli, schodów, wysoka jakość 
prac. Bezpyłowo, zachodnie maszyny. Tel. 
075 764 79 90

Profesjonalne usługi fotograficzne: 
zdjęcia ślubne (plener, kościół, przyjęcia 
weselne) oraz okolicznościowe - Konku-
rencyjne ceny i wysoka jakość usług - Tel. 
0 500 183 197 - 075 64 127 21 mail: 
artfotomedia@gierus.pl

Tanie domowe obiady 5 zł na abona-
ment. Cieplice ul Cieplicka 74 Szkoła nr 
6.Tel 0 502 108 290

Naprawa pralek i sprzętu agd. Dariusz 
Simoniuk. Zakład czynny pn-pt 10-17 sobota 
10-13 Zabobrze Karłowicza 25 – Tel. 0 
603 835 483 – Tel. 075 64 21 598

Biuro Rachunkowe  KO-ALA - Profe-
sjonalna obsługa księgowa podmiotów 
gospodarczych i osób fizycznych Certyfikat 
Ministerstwa Finansów pełna księgowość, 
książka przychodów i rozchodów, ryczałt, 
rozliczenia roczne, ZUS, kadry. Jelenia 
Góra - ul. W. Polskiego 54 - obok sądu Tel. 
0 601 837 677 mail: alakow@onet.eu

Ośrodek Interwencji kryzysowej w Jele-
niej Górze oferuje pomoc psychologiczną, 
terapeutyczną, pedagogiczną, prawną oso-
bom znajdującym się w krytycznej sytuacji 
życiowej Słowackiego 13 pokój 25 od 8:00 
do 20:00 – Tel. 075 57 55 91 99

Szeroki asortyment Mebli Kuchennych 
- Fronty:  drewno, MDF, płyta fornirowana, 
lakier. Doradztwo. Projekt. Transport. 
Montaż. Ul: Poznańska 24 (koło PKS) Jel. 
Góra - Tel. 0 75 76 46 289

Profesjonalne i niedrogie wykonywanie 
biznes planów, pomoc w pozyskiwaniu 
środków unijnych, pisanie prac i doku-
mentów - Tel. 0 663 233 041 oraz e-mail: 
angelikakonik@wp.pl

Odchudzanie, poprawa formy – kondycji 
– bezpiecznie i skutecznie – najlepsze 
odżywki i suplementy – Specjalista do 
spraw zdrowego odżywiania i dietetyki 
– Tel. 0 785 636 539
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Restauracja Galery – organizuje najta-
niej wesela, przyjęcia, stypy – uroczyste 
rozwody – Tel. 075 75 216 94 – Tel. 0 
661 059 918

Twój elektryk Tel. 0 508 260 110
Oświetlenie : sklepów, biur, mieszkań 

Tel. 0 508 260 110
Przeprowadzki - miasto kraj Europa 

- ekipa do pianin antyków 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 abona-
ment. 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

Stolarstwo usługowo – naprawcze. 
Wszystkie rodzaje – budowlane i meblowe 
– Tel. 0 661 025 996

Aerobik Step Siłownia Sauna - Sobota 
godzina 12.30 - 13.30 aerobik wstęp wolny 
dla wszystkich (ilość miejsc ograniczona 
do 20 osób) Czynne od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 17.00 do 21.00 
Możliwość wykorzystania sauny lub so-
larium w dowolnym terminie, również w 
sobotę i niedzielę. Więcej informacji oraz 
rezerwacje pod numerem telefonu - Tel. 0 
791 222 252

Analiza ekonomiczna - Sporządzę anali-
zę ekonomiczną projektów, przedsięwzięć. 
Informacja pod adresem piotr-amborski@
wp.pl

Auto reklama - Przyjmę reklamę na auto 
kombi dużo kilometrów po mieście Tel. 0 
515 700 004 - 515 700 004

Auto-Serwis Shell - wymiana olei i 
filtrów - diagnostyka i naprawa układów 
zawieszenia - inne naprawy mechaniczne 
samochodów osobowych Jelenia Góra ul. 
Wolności 66 (przy zajezdni PKS) Tel. 605 
292 537, 664 735 400 – Usługi

Autolaweta holowanie, pomoc powy-
padkowa profesjonalnie i tanio Tel. 0 665 
733 378

Autolaweta holowanie, pomoc drogowa 
Tel. 0 500 453 040 

Autozłomowanie Skup Aut - skup aut 
całe powypadkowe - transport gratis – Tel. 
0 665 733 378

Brukarstwo - usługi na cmentarzu 
- Układanie kostki brukowej granitowej 
krawężników podnoszenie i renowacja 
starych zapadniętych nagrobków najtaniej 
w okolicy zadzwoń, a się przekonasz – Tel. 
0 605 925 109

Bus 8 osobowy do wynajęcia z kierowcą 
- Do dyspozycji BUS VWT4 Carawelle – Tel. 
0 505 092 579 - Raily Bus

Centralne ogrzewanie - odbiory i prze-
glądy instalacji gazowych – Tel. 0 501 666 
098 lub 0 516 026 488 - hydro-max

Chata Biesiadna Lisia Góra ul. Sudecka 
100, Jelenia Góra organizuje: - imprezy 
biesiadne - imieniny - urodziny - imprezy 
integracyjne - wynajem sali Wystawiamy 
faktury Vat Tel. 0 607 260 000 

Cv po angielsku - Profesjonalne tłu-
maczenie CV na język angielski. Mamy 
doświadczenie w tworzeniu CV według 
formatu brytyjskiego w londyńskiej branży 
rekrutacyjnej. Opracujemy dla Ciebie 
idealne CV, które zachwyci każdego pra-
codawcę! Termin realizacji 24h! Cena 
tylko 50PLN! cv_4u@hotmail.com Tel. 0 
608 705 634

Cyklinowanie Podłogi Parkiety - Cykli-
nowanie 220V Bezpyłowe Profesjonalne 
układanie podłóg parkietów Tel. 075 75 
547 94 kom 0 509 478 482

Czeski, angielski - tłumaczenia - Tłu-
maczenia zwykle - słowne i pisemne 
z czeskiego i angielskiego. Możliwość 
dojazdu do klienta. Szybko, profesjonalnie, 
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tanio. ASA 075 7898464/ 694317164 
sebanci@neostrada.pl

Detektyw - Usługi detektywistyczne 
w pełnym zakresie z wykorzystaniem 
najnowszej techniki operacyjnej. Ustalenia 
majątkowe, sprawy rozwodowe, poszukiwa-
nia osób, inne ustalenia. Dyskrecja – Tel. 0 
695 299 287

DJ - Prowadzenie imprez okolicznościo-
wych (wesela, poprawiny, firmowe, itp.). 
Tanio i profesjonalnie – 0 696 061 913

Dla Twojej Firmy - Fundusz Mikro Sp. 
z o.o. z siedzibą w Warszawie, oddział w 
Jeleniej Górze, ul. Bankowa 13, tel. 075 
75 330 65. Od 13 lat udzielamy pożyczek 
dla małych i średnich firm. Poszukujemy 
również osób prowadzących działalność 
gospodarczą i posiadających szerokie 
kontakty wśród właścicieli małych i śred-
nich przedsiębiorstw, do współpracy w 
charakterze przedstawicieli

Do wynajęcia Bus 8 osobowy do wynaję-
cia z Kierowcą Tel. 0 505 092 579

Ocieplenia kompleksowo - Firma 
świadcząca usługi w zakresie remontowo 
- budowlanym, chętnie podejmie się prac 
związanych z: - docieplaniem 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 zapraszam do współpracy- Tomasz 
- FU "ARMIN"

Domowe Ciasta - Czy pamiętasz jak 
smakuje ciasto własnego wypieku? Brakuje 
Ci czasu, potrzebujesz domowych wypieków 
na przyjęcia rodzinne, wesela - nie lubisz lub 
nie potrafisz piec - nic straconego -zadzwoń, 
zamów, a się przekonasz jak smakowite są: 
torty, serniczki, makowce, 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 formie prezentacji na 
CD lub DVD + multimedialna prezentacja 
Możliwość wykonania dużych odbitek 
krzys_jg@interia.pl 695 212 075

Gaz, centralne, woda – Tel. 0 501 666 
098 lub 0 508 647 464

Instalacje elektryczne kompleksowo 
- Instalacje elektryczne - szybko, kom-
pleksowo, profesjonalnie – Tel. 0 792 
632 106

Koszule - pranie, prasowanie - Tanie 
pranie, prasowanie koszul męskich - Tel. 
0 609 850 106

Kredyty - Kredyty bez Bik dochód od 600 
PLN – Tel. 0 501 394 327

Kredyty hipoteczne i inwestycyjne 
- Pełna oferta kredytów dla osób fizycznych 
i firm. Doradzamy w trudnych sytuacjach 
nawet w tzw. "bez wyjścia" 0 508 439 
665

Lekcje j. angielskiego dla dzieci - Prywat-
ne lekcje języka angielskiego dla dzieci, 25 
zł / 60 min. Centrum Jeleniej Góry. Tel. 0 
605 180 538

Limuzyna do ślubu - klasyczny jaguar 
zawiezie cię do ślubu za 150zł/godz. z 
kierowcą aut@autograf.pl  - Tel. 0 607 
944 409

Lotniska Przewozy - Przewozy do Pragi 
- Poznania - Wrocławia - Krakowa Tel. 48 
505 092 579

Meble z drewna na zamówienie (olcha, 
sosna), również w stylu antycznym. Posia-
damy w sprzedaży tarcicę sosnową suchą 
kl. I gr. 20,25,32,50 n/o Zapraszamy 
Barcinek 8B 10 km. od J. góry na drodze 
do Zgorzelca Tel. 075 75 14 060

Miejsce na Twoją reklamę w atrakcyj-
nym miejscu w centrum Jeleniej Góry Tel. 
0 506 114 060 x_seros_x@o2.pl

Naprawa maszyn i modernizacja urzą-
dzeń przemysłowych, wdrażanie nowych 
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systemów sterowania z zastosowaniem 
sterowników PLC. Serwis gwarancyjny i po-
gwarancyjny. Kontakt: mail- golmar1967@
wp.pl Tel. 0 696 177 541 602 659 842 

Obrazy olejne - portrety, pejzaże - Po-
siadam szeroką ofertę wykonywanych prac 
plastycznych na specjalne zamówienie. 
Również fotografie. Zainteresowanych 
sztuką zapraszam na swoją stronę gale-
ryjną: www.monikaart1.digart.pl Pytania 
w sprawie zamówień proszę kierować 
na maila. myszula1@op.pl Krótki termin 
realizacji dzieł 

Ocena ryzyka zawodowego - Specjalista 
ds. BHP przeprowadzi ocenę ryzyka zawo-
dowego w Państwa Firmie oraz sporządzi 
odpowiednią dokumentację z tego zakresu. 
Tel. 0 792 614 755 

Odszkodowania z OC - Miałeś wypadek 
komunikacyjny, szukasz pomocy prawnej? 
Zadzwoń 509 893 023

Podania, pisma procesowe - Podania, 
odwołania, pozwy, pisma procesowe do 
instytucji prawnych, samorządowych i 
administracji publicznej. Tanio –Tel. 0 
695 299 284

Pomoc prawna - Pomogę w uzyskaniu 
najwyższego odszkodowania osobom 
poszkodowanym w wypadkach komu-
nikacyjnych. Pomoc prawna bezpłatna. 
Rejon Jelenia Góra – okolice - Tel. 0 504 
200 259

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania 
- Miałeś wypadek? Zgłoś się do nas. Specja-
lizujemy się w dochodzeniu odszkodowań, 
jesteśmy w tym najlepsi, Tel. 076 72 281 
71, e-mail: biuro@interlex.pl - InterLex 

Pomogę załatwić najkorzystniejszy 
kredyt – Tel. 0 604 64 78 66

Posprzątam Twoje mieszkanie - Do 
godz. 15-tej.pracuję jako opiekunka 5-cio 
letniej dziewczynki. Po godz. 15-tej. lub 
w sobotę chętnie posprzątam Państwa 
dom. Jestem uczciwa i dokładna. Mój Tel. 
0 601 210 073

Prace remonty mieszkań od A do Z 
- Wszelkie prace remontowe malowanie, 
tapetowanie, glazura, panele, instalacje 
wodne gazowe, elektryczne, adaptacje 
pomieszczeń itp. duża praktyka Tel. 075 
643 56 51 i Tel. 0 517 803 840

Pranie dywanów, tapicerek - Pranie 
dywanów, wykładzin, tapicerek meblowych 
i samochodowych. Tanio, dokładnie-profe-
sjonalnie. Maszyny i środki chemiczne firmy 
KARCHER - Tel. 0 601 56 65 08

Prostowanie Felg - Prostowanie felg, 
serwis opon, pierścienie centrujące, mecha-
nika pojazdowa. Jeżów Sudecki ul. Długa 
102 (pętla mzk) Tel.0 507 298 092 075 
713 23 25 www.auto102.republika.pl

Przewóz osób-auto osobowe – Tel. 0 
667 209 919

Rekonstrukcja starych fotografii - 
Rekonstrukcja starych fotografii Możliwa 
naprawa naddartych, popękanych zdjęć, 
dorabianie brakujących szczegółów w 
starych zniszczonych fotografiach rodzin-
nych. Efekt - zdjęcie jak nienaruszone przez 
patynę czasu. Byś na nowo mógł się cieszyć 
wspaniałymi długotrwałymi zdjęciami. Wy-
konuję nowe odbitki (wyglądające tak jak 
stare) wliczone w cenę całego zamówienia, 
w dowolnym formacie. Koszt uzależniony od 
ilości i wielkości zdjęć. Ceny od 15 zł – Tel. 
0 692 166 949

Remonty mieszkań: panele, kafelki, 
gładzie regipsy, wstawianie drzwi i okien itp. 
solidnie i niedrogo - Tel.0 693 662 312

Remonty mieszkań - Wykonywanie 
instalacji wodnych, centralne ogrzewanie. 
Osoby zainteresowana proszę o kont. Tel. 
0 798 392 506

Remonty mieszkań od A do Z - Przyjmę 
zlecenia na remonty mieszkań. Moja 
specjalizacja to: -tynki ozdobne -gładzie 
-sufity podwieszane -wymiana drzwi i okien 
-malowanie -panele podłogowe -hydraulika 
-kanalizacja -oświetlenie -ścianki dziełowe i 
wiele innych przeróbek. Kontakt Tel. 0 601 
614 784 lub artur117@vp.pl
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OG£OSZENIA
Składki w OFE - Chcesz sprawdzić czy 

Twoje składki emerytalne trafiają na Twoje 
konto w OFE? Chcesz zmienić fundusz eme-
rytalny? Rozpocząłeś pracę musisz wybrać 
Otwarty Fundusz Emerytalny? Nie wiesz 
który? Zadzwoń Tel. 0 509 893 023

Specjaliści od wesel Merkury - Profesjo-
nalna obsługa pod względem muzycznym 
i prowadzenia wesel i innych imprez 
rozrywkowych. W czteroosobowym zespole 
zmienny repertuar wokalny – Tel. 0 609 
299 524

Sprzątanie nagrobków. Jednorazowa 
usługa podstawowa obejmuje - Mycie 
nagrobka oraz usunięcie starych kwiatów 
i zniczy - Sprzątanie terenu wokół grobu i 
usunięcie zbędnej roślinności - Zapalenie 
jednego małego znicza - Dokumentacja 
fotograficzna Koszt usługi podstawowej 
- 35,00 zł E - mail: renata.43@onet.eu 

Stolarstwo - okna, schody z różnych 
rodzajów drewna, wysoka jakość wyrobów, 
poważne oferty. Łomnica – Tel. 0 507 
030 053

Strony internetowe - Potrzebujesz stro-
ny 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 międzynarodo-
we 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 trans-
portowe po kraju i zagranicy BUS-maxi 1.5t 
VAT Tel. 0 608 736 426

Oferuję kompleksowe przeprowadzki i 
usługi transportowe busem marki Fiat Du-
cato. Jeśli mnie potrzebujesz dzwoń - Tel.0 
503 034 605 lub 601 558 147

Tynki maszynowe, usługi budowlane 
- EURO-DOM P.P.H.U. Starzyński & Swebo-
dziński - kompleksowo. Prace ziemne. Tel. 
+48 / 603121659 Tel. +48 / 602755799 
- EURO-DOM P.P.H.U

Ulotki, foldery, wizytówki - Potrzebujesz 
wizytówki, ulotki, folderu? 502 761 048, 
krzysztof@spell.pl

Usługi Bhp i Ppoż - Specjalista ds. BHP 
poleca swoje usługi z zakresu bhp i ppoż. 
Ocena ryzyka zawodowego; szkolenia 
wstępne, okresowe i inne. Tel. 792 614 
755

Usługi dekarskie - wszelkie usługi 
dekarskie, remonty dachów, nowe pokry-
cia, rynny, okna połaciowe itp. Tel. 0 781 
339 714

Usługi remontowe - Firma przyjmie 
zlecenia, duże doświadczenie. Tel. 0 513 
141 479

Usługi Remontowo Budowlane na terenie 
Kowar, Jeleniej Góry oraz Karpacza. Zakres 
wykonywanych prac: tynki, gładzie, malowa-
nie, regipsy, kafle, biały montaż, ocieplenie 
wewnętrzne – Tel. 0 513 322 612

Profesjonalne wideofilmowanie i fotogra-
fowanie uroczystości okolicznościowych: 
śluby, wesela, komunie, chrzciny, studniów-
ki. Nagrywamy materiał w formacie DV, DVD, 
HDV. Doskonała jakość, najtańsze ceny w 
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regionie. Zadzwoń - Obejrzyj – Porównaj 
- Tel. 0 604 666 838

Wyjazdy expresowe 1-7 osobowe kraj 
zagranica, porty, dworce lotniska, tanio, 
bezpiecznie, profesjonalnie  Tel. 0 500 
453 040 

Wyremontuję: gładzie, regipsy, panele, 
hydraulika itp. Tel. 0 507 481 859

Wysokie zyski - Chcesz mądrze pomno-
żyć swoje pieniądze? Tel. 0 509 893 023

Zanim wybudujesz Dom - Sprawdź 
działkę na której stanie. Dokładne analizy do-
starczą informacji o radioaktywności terenu; 
występowaniu i przebiegu cieków wodnych; 
zaburzeń w naturalnym polu magnetycz-
nym i mocy fal wysokiej częstotliwości(z 
nadajników i anten). Możesz świadomie 
wybrać miejsce posadzenia i rozmieszczenie 
pomieszczeń, aby uniknąć szkodliwych 
obciążeń. Możesz mieć dom który jest 
korzystny dla zdrowia twojej rodziny – Tel. 
075 649 51 57 - 0 694 214 562

Zrobię Dready różnej grubości długości 
jakie kto sobie zażyczy - 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, akordeonie. 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 Sylwestro-
wej 2.Zabawy Andrzejkowej 3.Dancingu 
4.Wesela 5.Imprezy Plenerowej 6.Ogniska: 
Akordeon - Gitara 7.Repertuar Grup Niemie-
ckich Skład Dwuosobowy Damsko-Męski 
Możliwość Wystawienia Rachunku Profe-
sjonalnie - 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: klawi-
sze, 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 oświetlenie. 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* - ofe-
ruje oprawę muzyczną wszelkich imprez 
tanecznych - wesela, bankiety, bale syl-
westrowe, studniówki, zabawy, festyny. 
Bogate doświadczenie w organizowaniu i 
prowadzeniu imprez dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych, profesjonalne nagłośnienie . 
Bogaty repertuar, dopasowany do wszyst-
kich grup wiekowych 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. Za-
praszamy na www.barthez.pl - barthez.pl

Zespół muzyczny Prestiż. Naszą specjali-
zacją są WESELA. Duże doświadczenie. Stare 
i nowe przeboje, mamy w repertuarze wiele 
przerobek starych nagrań na wersje dance. 
Skład dwu lub trzyosobowy Bardzo dobre 
nagłośnienie i własne oświetlenie. Obycie 
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sceniczne. Uzgadniamy scenariusz zabaw 
i konkursów weselnych ze zleceniodawcą. 
Ceny konkurencyjne, przy poprawinach 
extra zniżki. Poza weselami obsługujemy 
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 elegan-
ckiej oprawy muzycznej Twojego wesela? 
Poszukujesz Zespołu Twoich marzeń? Ty 
mówisz - my słuchamy. Chętnie oprawimy 
muzycznie: - Wesela - Zabawy - Dancingi 
- Bankiety - Festyny - Imprezy okolicznoś-
ciowe Sprawiamy, że muzyka na Państwa 
uroczystości (imprezie), usatysfakcjonuje 
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

EDUKACJA
Niemiecki – konwersacje, matura, 

wszystkie poziomy, profesjonalnie – Tel. 0 
501 726 467 oraz 075 754 29 82

Korepetycje - tanie korepetycje z języka 
niemieckiego, dla dzieci, młodzieży i doro-
słych - 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 technikum. Zapewniam miłą 
i przyjazną atmosferę, wysoki poziom, 
własne pomoce naukowe a także możliwość 
tańszych lekcji przy dłuższym douczaniu. Tel. 
0 785 535 597

Niemiecki - Pomoc w nauce języka nie-
mieckiego dla uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów. kontakt: zunia816@wp.pl

Matematyka - Korepetycje z matematy-
ki. Tanio i solidnie - udziela studentka 4 roku 
AE. Tel. 0 663 661 700

Matematyka chemia korepetycje. Wie-
loletnie doświadczenie. Tanio , szybko i 
skutecznie – Tel. 0 790 432 315

Matematyka korepetycje - Profesjonalne 
korepetycje, z matematyki - 30 lat w zawo-
dzie, skutecznie i tanio Tel. 075 76 47 023 
proszę dzwonić po 16:00

Matematyka - korepetycje u matematy-
ka – Tel. 0 691 037 800

Matematyka - korepetycje z matematyki 
z zakresu szkoły podstawowej i gimnazjum 
15zł za godzinę Jelenia Góra - osiedle 
Łomnickie Tel. 0 601 559 952

Matematyka, chemia - korepetycje - 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 cie-
kawym. Jestem nauczycielem w dwóch 
jeleniogórskich szkołach, specjalizuję się w 
nauczaniu maturzystów i dorosłych. Zajęcia 
na Zabobrzu III Tel. 0 501 726 467, 075 
7542 982, tobal@o2.pl

Korepetycje - poszukujemy korepety-
tora z przedmiotów ścisłych dla uczennicy 
drugiej lasy liceum. Wymagany dojazd do 
Janowic Wielkich - Tel.0 607 302 291

Korepetycje angielski - Studentka filolo-
gii angielskiej udziela korepetycji na terenie 
Szklarskiej Poręby, możliwy dojazd. Godzina 
już od 25 zł – Tel. 0 668 493 109

Korepetycje z biologii i chemii 15 
zł/h - Uczennica studium farmaceutycznego 
udzieli korepetycji z biologii i chemii. 15 
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zł/h, w Jeleniej Górze. Tel. 0 693 579 495, 
aves69@gmail.com

Korepetycje z języka angielskiego. 
Możliwość dojazdy (Jelenia Góra) – Tel. 0 
788 832 264

Korepetycje z matematyki - Studentka 
AE udzieli tanio korepetycji z matematyki 
(szkoła podstawowa i gimnazjum) Tel. 0 
788 986 534

Niemiecki - Konwersacje - Konwersacje 
w języku niemieckim w atrakcyjnej cenie. 
Jestem rodowitą Niemką, znam także język 
polski. Zapraszam chętnych z Jeleniej Góry i 
okolic – Tel. 0 791 189 199 

Niemiecki – korepetycje - tanio - Kore-
petycje - niemiecki - mgr; tanio i solidnie, 
różne poziomy, ciekawe materiały gratis 
- Zapraszam Tel. 0 697 855 670

Angielski - Udzielam korepetycji z 
języka angielskiego. Wszystkie poziomy 
zaawansowania. Cena 30 zł/h. Tel. 660 224 
770 - nauczycielka angielskiego

Angielski - korepetycje - tanio - Możliwy 
dojazd – Tel. 0 606 678 258

ELEKTRONIKA
KUPIĘ

Microsoft X Box -, przerobiony  z grami. 
Najlepiej z dużym HD – Tel. 0 601 540 
034 

tanio akordeon klawiszowy w dobrym 
stanie – Tel. 0 695 056 760

Kupię Samsunga D900 - pupssi@wp.pl
Telefony uszkodzone z niemal każdą 

usterką. Telefony nie włączające się np. po 
zalaniu albo upadku. z rozbitym wyświetla-
czem. Mój numer Tel. 0 668 968 189

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

Sprawne, stare radia Aga, Pionier – Tel. 
0 75 76 72 773

Nokia 6233 komplet używana krotko 
simlock w Erze. Stan bardzo dobry. cena 
550zł – Tel. 0 691 250 124

Karta pamięci do Ps II 8M - Kontakt pod 
numerem Tel. 0 609 654 791

Alarmy - kamery - videodomofony 
- bezpłatne szkolenia UL.Sygietyńskiego17 
Jelenia Góra 075 644 48 34; jg@bpalarm.
pl 

Aparat cyfrowy Sony f 505v - + filtr 
uv + akum. oryg.+ ładowarkę oryg. Tel. 
0 781 173 500 stan bdb. dodaje kilka 
kart pamięci

Elektronarzędzia Bosch professional 
l (niebieskie)wysokiej jakości, nowe, 
wystawiam fakturę, więcej informacji po 
numerem Tel. 0 508 354 029

Kamera Jvc Everio - z twardym dyskiem 
30gb. Nowa na gwarancji do tego dodaję 
kartę 1 gb gratis plus futerał. Tel. 0 501 
082 354

Karta graficzna - Gygabyte Radeon 
x800xt 256/256mb nowa -  cały fabryczny 
komplet - gwar. z chłodzeniem zalmana Tel.0 
781 173 500 – Karpacz

Kolumny podłogowe 100W Do kina i ste-
reo - Witam Sprzedam kolumny podłogowe 
nadające się do kina domowego lub stero 
wymiary:Szer/wys/głe. 21cm/75cm/
17cm zdjęcia mogę przesłać na mail cena 
jaka mnie interesuje to około 300zł mogę 
też zamienić na konsole PS2 najlepiej dużą 
z okablowaniem czekam na propozycje pod 
numerami: GG 2641894 tel. 695 980 516 
lub mail: Dyzek@buziaczek.pl

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

Komputer tanio! - Sprzedam komputer 
PC z monitorem 17" za 600 PLN. Konfigu-
racja: Procesor Athlon XP 1600 MHz HDD 
40 GB Karta muzyczna SB Live 5.1 Karta 
graficzna Nvidia GeForce MX200 64 MB + tv 
out DVD-ROM Samsung DVD +/- RW - TDKx 
Klawiatura multimedialna, mysz, głośniki 
Do komputera biurko gratis. kontakt: Marek 
– Tel. 0 888 694 101 po godz 14.

Komputery & Notebooki - Armada 
komputery ul. Wincentego Pola 2 58-500 
Jelenia Góra Tel. 075 649 51 56

Konsola przenośna PSP + - sprzedam 
za 600 zł lub zamienię na Tel. komórkowy 
lub na złoty łańcuch lub bransoletę w 
zestawie skórzany pokrowiec oryg. łado-
warka instrukcja + 2gry - Tel. 781 173 
500 – Karpacz

Motorola v3x tanio. Telefon jest w stanie 
dostateczny (3) porysowany panel do 
telefonu jest tylko ładowarka oryginalna 
gdyż telefon został kupiony w Anglii. Mogę 
spisać umowę że telefon pochodzi ze źródła 
legalnego cena 380zł (w porównaniu do 
komisów w Jeleniej Górze to tanio ze 
względu na panel) Tel. 0 782 468 668 
gadu-gadu 10305087

Nokia 6280 Sony Ericsson k750i 
- Sprzedam 2 telefony: Nokia 6280 stan 
bardzo dobry Sony ericsson k750i stan bar-
dzo dobry Więcej informacji pod numerem 
509 314 815, 516 056 668 lub na meila 
anita_c@o2.pl

Nokia 6510 w stanie bdb. - malutka w 
pełni sprawna Nokia 6510 + oryg. ład. w 
bardzo atrakcyjnym kolorowym paneliku 
+ drugi czarny nowy gratis - 100zł – Tel. 0 
781 173 500

Nokia 6610 - telefonik dla Ciebie + oryg. 
ładowarka w bdb. stanie bateria trzyma 
bardzo długo - dodaję 3 panele nowiutkie 
gratis w różnych kolorach – Tel. 0  781 
173 500

Nokia N70 - na gwarancji z folią cały czas 
w etui – Tel. 0 792 212 623

GIGABYTE K8NE nForce 4-4x (zintegro-
wany dźwięk oraz karta sieciowa), procesor 
AMD Athlon 64 3000+ 2GHz BOX, Kartę 
graficzną GIGABYTE GeForce 6600 GT 128 
mb/ram PCI-e, 2x 512 mb RAM DDR, cały 
komplet za jedyne 800PLN – Tel. 0 606 
742 420 

TV za 400zl. - LG, 21 cali, stereo, na 
gwarancji, cena sklepowa 800, sprzedam 
za 400. Tel. 508 770 465

Pełen wypas PSP - Sprzedam konsole 
PSP wraz z konsola etui 6 pudelek na gry, 
5 gier oryginalnych, 3 ładowarki (samo-
chodowa, USB, sieciowa), słuchawki nr Tel. 
0 663 378 283

Plaistation 3 zamienię na laptopa 
- PS3 60gb + 2 gry na ps3 i 6 gry na ps2 
2xpad sixaxis wszystkie obecnie dostępne 
dema gier na hdd około 15+ gwarancja 11 
miesięcy - Na rozsądnego laptopa - więcej 
informacji pod telefonem czekam na ofertę 
Tel. 0 507 932 161

Siemens SL45i w stanie bdb. - siemens 
sl45i + oryg.ład. stan bdb. 100zł Tel. 0 
781 173 500

Sony Ericsson K508i - w bardzo dobrym 
stanie, nie widać śladów użytkowania, do 
niego ładowarka, pudełko, karta gwaran-
cyjna. Bateria wytrzymuje 4-5 dni. Telefon 
posiada jave, odtwarzacz MP3, video, E-mail, 
Dyktafon, Aparat foto. Dzwonki, polifoniczne, 
true-tone, MP3.Polecam, cena 180zł. Do 
odebrania w Jeleniej Górze lub Lubawce 
– Tel. 0 781 721 901

Sony Ericsson K700i - bez simlocka 
- stan bardzo dobry - 220 zł – Tel. 0 790 
215 333 – Lubań

Płytę główną Asus P5ND2 SLI/ nForce 
4, procesor Intel Pentium 4 630 3GHz, 
pamięć RAM DDR2 667MHz firmy GoodRam 
3x512MB do zestawu dołączam zestaw 
sterowników, dodatkowy zestaw chłodzący 
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procesor, kable, oryginalne pudełka. Cena: 
550 zł – Tel. 0 669 421 104

Sprzedam komputer - procesor ADM 
Athlon(tm) x 8 2200+ 1,8 GHz; 256 MB 
RAM; Windows XP Professional 2002; 
nagrywarka CD-RW; monitor 17" iiyama; 
drukarka hp 3550; mysz; klawiatura; 
głośniki. Więcej informacji tel 0 607 672 
083 email stanislaw.filipek@wp.pl

Play Station 2 - Play Station 2 Sprzedam 
konsole Play Station 2, jest w bardzo dobrym 
stanie, posiada wszystkie kable, pudełko, 
KARTE 8MG, nie przerobiona, oryginalny pad 
- cena 250zł Tel. 0 785 524 489

Sprzedam Płytę główną ASUS P5ND2 
SLI/ nVidia nForce 4, procesor Intel Pentium 
4 630 3GHz 2MB pamięci drugiego pozio-
mu- do procesora dołączam niestandardowe 
chłodzenie, pamięć RAM DDR2 trzy moduły 
po 512MB każdy o szybkości 667MHz firmy 
GoodRam, do zestawu dołączam oryginalne 
pudełka, sterowniki oraz kable. Cena zesta-
wu: 550 zł - Kamil Tel. 0 669 421 104 

Sagem my401X na kartę. Telefon jest 
prosto z salonu, nieużywany, ma wiele opcji 
pomimo tego jest prosty w obsłudze. Cena 
220 zł - do negocjacji. gg:4540499

Telewizor - marki Belstar 29 cali cena 
250 zł Tel. 0 510 169 928

Telewizor marki Samsung - okazyjnie na 
gwarancji (kupiony w grudniu 2006). 29 
cali, model:CW-29Z338TR. TRUSROUND 
SLIM. Adres mailowy: gladych@interia.eu, 
Tel. 0 888 054 600

Półroczne SPV M3000 - jest w idealnym 
stanie, jestem pierwszym właścicielem. Co 
do możliwości tego urządzenia (a ciężko je 
czymś ograniczyć) to zapraszam na jakiekol-
wiek strony poświęcone temu modelowi. Je-
stem z niego bardzo zadowolony ale niestety 
przestał być mi już potrzebny. Kupiłem go 
na okres wakacji w związku z wykonywaną 
pracą. Od października wróciłem na studia 
i chcę go sprzedać. Telefon jest kupiony w 
sieci Orange (ze wszystkimi dodatkami). 
Cena 900zl. Kontakt 0 509 503 125 

Super zestaw komputerowy - Sprzedam 
zestaw komputerowy VOBIS, procesor Intel 
Pentium IV 2,6 GHz, płyta główna VIARAMA, 
dysk twardy 80 GB, karta graficzna ATI 
Radeon 9000, nagrywarka, napęd DVD, 
MONITOR 19`` Highscreen flatron, mysz, 
klawiatura, głośniki, plus skaner gratis 
- atrakcyjna cena, więcej informacji pod 
numerem 697 281 700, e-meil: clim-
ber19@op.pl

Tanio Notebook HP CompaQ - Do sprze-
dania ostatnie 5 sztuk - HP COMPAQ EVO 
N800c P4/2,0MHz/512MB/40/CD/
TFT/15"/XPH Na notebooki udzielamy 14 
dniowej gwarancji rozruchowej Cena 1699 
zł Wyposażenie : Torba, zasilacz, bateria, 
napęd FDD do włożenia w miejsce CD-ROM 
- Armada Komputery 

Tuba basowa - TBL 500 wat za 80zl. Stan 
idealny – Tel. 0 669 820 590

Sony Ericssona W900i stan techniczny 
10/10 wizualny oceniam 8/10 telefon ten 
ma wbudowaną specjalną kartę graficzna 
dzięki czemu może śmiało konkurować 
z aparatami o matrycy 3.2 MPX. cena to 
600zl pytania kierować pod numer Tel. 
667179928 lub na gg: 8101283 (nawet 
gdy niedostępny na pewno odpiszę) 

Wzmacniacz blaupunkt do auta - 800w 
dwu kanałowy za cenę 150zł i sprzedam 
skrzynię basową do auta za cenę 200 zł 
– Tel. 0 783 572 254

Zestaw komputerowy - Zestaw PC, 
monitor Philips 15 cali, klawiatura, mysz 
optyczna - do natychmiastowego użytkowa-
nia. Procesor Celeron 668 MHz Ram 256 
MB Karta graficzna S3 Graphic Inc Trio 3D 
Karta dźwiękowa Relatek RTL 8139 Family 
PCI Dysk 80 GB Idealny do prac biurowych 
i surfowania po Internecie za jedyne 500 zł. 
Tel. 0 603 525 215 gg 5548796
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Łaska nie bała się gromów
Jak protestanci, korzystając z uśmiechu losu, budowali miejsce swojego kultu, dziś symbol Jeleniej Góry

Dziewięć lat wielkiej ofiarno-
ści bogatych i biednych jelenio-
górzan owocuje postaniem na 
podmiejskiej łące sakralnej perły 
Jeleniej Góry. Mury kościoła pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego 
wiele słyszą i widzą od 1718 
roku. I choć kilka razy bije w 
kopułę piorun, który zabił jedne-
go pastora, twardo stoją. Niczym 
nieugięta postawa jego bu-
downiczych, którzy znajdowali 
miejsce wiecznego spoczynku 
na pobliskiej nekropolii.

– Obejrzałem kościół lute-
rański, który jest najpiękniej-
szym budynkiem w mieście i 
wspaniale wygląda z okolicz-
nych wzgórz. Zbudowany z 
kamienia, pobielony, pokryty 
jest czerwonymi dachówkami. 
Bardzo korzystny jest ten kolor, 
ponieważ kontrastuje z ciem-
noniebieskimi górami, które 
wszędzie tworzą tło scenerii – to 
słowa Johna Quincy Adamsa, 
posła berlińskiego Stanów Zjed-
noczonych Ameryki Północnej i 
późniejszego prezydenta USA z 
9 sierpnia 1800 roku.

W tym upalnym dniu lata 
przechadza się po Jeleniej Gó-
rze z żoną Luizą i kontempluje 
zakątki. Przekracza progi świą-
tyni. Z amerykańską wyższością 
stwierdza, że nie podobają mu 
się freski na sklepieniu, „nie-
udolnie pomalowane” przedsta-
wiają sceny Zmartwychwstania 
i Wniebowstąpienia Jezusa.

W jasnym wnętrzu świątyni 
pogłos niesie poranne śpiewy 
modlitewne wiernych zebra-
nych w jednej z czterech naw. 
Kościół jest jak krzyż – na jego 
planie zbudowany. – A wysoko 
wiszą portrety pastorów, którzy 
tu pracowali – notuje Adams. 
Na ołtarzu dostrzega wizerunki 
cesarzy, naturalnej wielkości. 
To Józef I i Karol VI, który 
pozwolił  na wybudowanie 
świątyni.

Wewnątrz, w przeciwieństwie 
do ponurego w środku kościoła 
św. Erazma i Pankracego, nie 
ma wiejącego zewsząd chłodu 
wieków, które mijają od czasu 
położenia pierwszego kamienia 
pod budowę. Kościół Łaski jest 
stosunkowo nowy: ma dopie-
ro 82 lata, co w porównaniu 
z katolickim pamiętającym 
średniowiecze, czyni go „mło-
dzikiem”.

Marzenia kupca
8 kwietnia 1709 roku kupiec 

Christian Menzel nie myśli o 
interesach, ani o portrecie, który 
właśnie zamówił. Jest bogaty i 
pracowity. Jak większość współ-
wyznawców. Ceni Boga za to, że 
pozwolił mu na gromadzenie 
dóbr, co jest przejawem troski 
Najwyższego.

Odziany w dostojne szaty i 
białą perukę Christian szybkim 
krokiem przemierza Drogę 
Wojanowską ku znajdującym 
się na przedmieściach ogrodach. 
Jest tam polana. Jeszcze pusta. 
Ale już niebawem wyrosną tu 
rusztowania, w których rodzić 
się będzie perła sakralna stolicy 
Karkonoszy: protestancka świą-
tynia nazwana Kościołem Łaski. 
Ta sama, którą w sierpniu 1800 
roku nawiedzi John Quincy 
Adams.

Menzel oczyma wyobraźni już 
widzi ten podniosły budynek, z 
kopułą. Już penetruje wzrokiem 
przepiękne freski, które tak 
się nie spodobają Quincy’emu 
Adamsowi. I słyszy niebiańską 
muzykę graną na organach, 
które sam zresztą świątyni 
ufunduje.

Zapłaci za nie zawrotną sumę: 
30 tysięcy talarów, a konstrukcję 
zleci organomistrzowi Roedero-
wi z Berlina. Ten zamontuje w 
instrumencie 3456 piszczałek 
imitujących dziesiątki głosów. 

Sielscherowi, znanemu w Jele-
niej Górze rzeźbiarzowi, zleci 
wykonanie wystroju ołtarza.

Będzie wrażenie, że to z trąb 
anielskich, które wyjdą spod 
jego dłuta, zabrzmi organowe 
tutti, a putta – jak w magicznym 
obrazie – wykonają na kotłach 
finale tej sonaty wyobraźni.

– Może w wykonaniu samego 
Johanna Sebastiana Bacha, 
kantora z Lipska i kompozytora, 
który właśnie jest u szczytu sła-
wy? – rozmarza się Menzel.

– Żeby mistrz osobiście przy-
jechał i zagrał. Na przykład 
podczas nabożeństwa inaugu-
racyjnego.

Na razie kupiec widzi tylko 
drzewa i niebieskie sklepienie. 
I słyszy szum wiatru i śpiew 
ptaków. Ale niebawem…

Cesarska inspekcja
Za kilka dni do miasta mają 

przyjechać dostojnicy z wieleb-
nym Gottfierdem Balthasarem 
Scharffe, diakonem świdnickim, 
który na placu budowy odpra-
wi pierwsze nabożeństwo. I 
zostaną uroczyście dokonane 
pomiary pod kościół.

20 kwietnia dostojnicy trafia-
ją do Jeleniej Góry. Stamtąd po-
dążają ku Cieplicom, do siedziby 
hrabiego Schaffgotscha.

– Wieczorem do Jeleniej Góry 
wrócą incognito, aby ocenić 
grunt – pisze Johann Daniel 
Hensel na kartach swojej kro-
niki.

Ale sprawa budowy świą-
tyni dla ewangelików, którzy 
są pozbawieni miejsca kultu, 
budzi tak wielkie emocje w 
Jeleniej Górze, że nie sposób 
ukryć przyjazdu świdnickiej 
świty.

–  Gdy t ylko przejechal i 
most na Kamiennej, tłum ru-
szył za nimi, aby dowiedzieć 
się, co zostało postanowione 
– odnotowuje kronikarz.

Dostojnicy się spieszą. Cza-
sy zmieniają się na dla nich 
lepsze, ale w przyszłości może 
być różnie. Wolą, aby świąty-
nia powstała jak najszybciej. 
Bo jeszcze cesarskiej mości 

się odwidzi i cofnie stosowne 
pozwolenia.

Protestanci na miejsce, w 
któr ym wybudują kościół, 
wybierają właśnie tę podmiej-
ską polanę, przy drodze na 
Wojanów. Wokół łąki, drze-
wa i pagórki. Jeleniogórskie 
mur y z  wieżami  kościoła 
parafialnego świętych Era-
zma i Pankracego, kaplicy św. 
Anny oraz ratusza, majaczą 
się w oddali. Jest jeszcze kilka 
skromnych zagród pobliskich 
wieśniaków.

Ale w grę wchodzą inne 
lokalizacje. Między innymi 
ogród Adolpha (na którym 
kilkadziesiąt lat później kwia-
towy interes rozkręci Emil 
Weinhold, a jeszcze później 
– już za polskich czasów – po-
wstanie targowisko miejskie 
Flora).

Proponuje się też okolice 
kościoła św. Ducha na przed-
mieściu cieplickim. Te miejsca 
nie podobają się luterańskim 
decydentom.

Również ogrody Buchsów 
nie znajdują w ich oczach 
akceptacji – uważa się je za 
niegodne nowej świątyni.

Kult w oddali
Polana ogrodowa jest dość 

daleko od centrum – jak na 
ówczesne poczucie wymiaru 
odległości – ale bliżej świątyni 
zbudować się nie da, nie tylko 
ze względów architektonicz-
nych. Mimo swobód, z jakich 
mogą cieszyć się protestanci 
po okresie  prześladowań, 
luterańskich obiektów sakral-
nych w obrębie murów miasta 
budować nie można.

Luteranie dostają pozwole-
nie na budowę sześciu kościo-
łów i szkół ewangelickich na 
całym Śląsku dzięki Konwen-
cji z Altanstaedt.

Placówki powstaną w Jele-
niej Górze, Kamiennej Górze, 
Kożuchowie, Żaganiu, Miliczu 
i Cieszynie.

Przy wyborze miejsca budo-
wy decydują jednak nie tylko 
względy formalne, ale i este-
tyczne. Ostateczną decyzję 
podejmuje komisarz cesarski 
Sinzendorf.

– W żadnym innym miejscu 
kościół nie przyozdobiłby w 
taki sposób miasta, nie miałby 
takiego położenia, a domy 
mieszkalne – takich widoków 
– twierdzi kronikarz Hensel.

Gorący kwiecień
22 kwietnia 1709 roku wy-

pada w poniedziałek.  Jest 
ciepło, jak na tę porę roku.

Oficjalny przejazd kolumny 
dostojników jest wielkim wy-
darzeniem w Jeleniej Górze.

C h r i s t a n  M e n z e l  k r ę c i 
się wokół świty gości. Jest 
członkiem rady pierwszego 
Kolegium Kościelnego przy 
mającej powstać świąt yni. 
W dodatku piastuje funkcję 
jeleniogórskiego przewodni-
czącego kupieckiego. Zależy 
mu, aby wizyta i uroczystość 
prowadzenia pomiarów pod 
kościół wypadła jak najle-
piej.

Być może zdaje sobie spra-
wę, że wokół kościoła powsta-
ną grobowce, do których on 
i jemu podobni patrycjusze 
je leniogórscy  prędzej  czy 
później trafią. Na razie jednak 
o tym nie myśli. Spod peruki, 
którą obowiązkowo nosi, leją 
się stróżki potu. Wszystko 
musi być zapięte na ostatni 
guzik.

Menzel widzi, jak sześcio-
konny powóz wwozi dwóch 
komisarzy cesarskich: hra-
biego Sinzerdorfa oraz Pol-
tendorfa. Zjawia się cesarski 
dworski skarbnik rady wojen-
nej i poseł Szwecji. Jest też, co 
oczywiste, starosta Ziemi Jele-
niogórskiej Hanns Anton von 
Schaffgotsch. I rzecz jasna 
dostojnicy protestanccy.

Wita ich wielu jeleniogó-
rzan, odgłos petard i hejnały z 

ratuszowej wieży. Świta jedzie 
w kierunku przedmieść i pola-
ny, gdzie powstanie kościół.

Orszak przyjeżdża na po-
lanę. Pompatyczna uroczy-
stość, podczas której hrabia 
Schaf fgotsch chwali  łaskę 
cesarską za udzielenie zgody 
na powstanie protestanckiego 
kościoła, otwiera symbolicz-
nie drogę ku budowie Świą-
tyni Łaski.

Cesarski komisarz von Size-
dorf nawołuje lud, aby prze-
strzegał obowiązków wobec 
Boga i cesarza i kończy słowa-
mi: Magni Iosephi clementia 
maior (Uwielbionemu Józefo-
wi wielkiej wspaniałości).

Tłum śpiewa pieśń „Deus 
unicus in excelsis”, wcześniej 
w ziemię dostojnicy wbijają 
symboliczne znaki łaski. Na 
polanie staje namiot wojsko-
wy, który posłuży za tymcza-
sowe miejsce celebrowania 
nabożeństw, a dostojnicy jadą 
na obiad do ratusza i wracają 
do Cieplic.

Polana, choć jeszcze sporo 
wody upłynie w Bobrze zanim 
na niej wyrośnie kościół, jest 
już wtedy miejscem kultu. 
Jeśli wierzyć Henselowi, na 
pier wsze niedzielne nabo-
żeństwo w prowizorycznym 
namiocie ze skleconą z desek 
amboną przychodzi  aż 24 
tysiące wiernych!

Łąka mieści wszystkich, bo 
nie jest jeszcze ograniczona 
żadnymi budowlami. Na po-
lanie celebrowane są chrzty, 
udziela się małżeństw. Jak 
notuje Hensel, pierwszym, 
któr y  poprzez  chrzest  na 
łące wszedł w społeczność 
jeleniogórskiego Kościoła pro-
testanckiego, jest syn Johanna 
Leopolda von Reibnitza.

Ciąg dalszy za tydzień ...

(tejo)

O kościele, który: przyciągał pioruny, targały nim 
burzliwe dzieje, nawiedził go prezydent Kwaśniew-
ski, a z Watykanu przywieziono tam Relikwie Krzyża 
Świętego, stawiając świątynię na światowym szlaku 
Via Sacra.
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do OBRAZÓW

S
er

afi
n

Art. dla ARTYSTÓW MALARZY: farby, pędzle, akcesoria
Usługi szklarskie

"Pod Koroną" Jelenia Góra - Cieplice ul. Wolności 242a tel. (075) 75-503-25
  pon.- pt. 9 -17, w sobotę nieczynne

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

LecZnica 

RTG, EKG, USG, 
BIOCHEMIA
MORFOLOGIA KRWI

Pogotowie całodobowe; (075) 754-39-31

dla małych zwierząt

Jelenia Góra, ul. Grunwaldzka 62
codziennie od 800 do 2000 
(075) 754-39-31

Kowary, ul, Dworcowa 6
czynne: pon. -pt. 1100-1800

sob. 1100-1500 ; niedz. 1100-1300

tel. 0 696-417-895 / (075) 76-130-16

PRZychoDnia DLa 
Małych ZWieRZĄT

(na tyłach "Biedronki")

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

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

RaDio TaXi MeRceDeS
www.taxi-9626.pl
oRanGe *4444

bezpłatna infolina     0 800 333 333

96 26
RaDio TaXi MeRceDeS

Jelenia Góra   75 36 864

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