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Jeleniogórski Tygodnik
Śmierć na skróty

Młody człowiek zginął 
pod kołami autobusu 
prowadzonego przez 
pracownika MZK.
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Nowo otwarty sklep
JG. ul. 1 MAJA 42

Kredyty GOTÓWKOWE, KONSOLIDACYJNE, hIpOTECzNE, KARTY KREDYTOWE 

Prosto Szybko,

bez op³at wstêpnych

-  Gotówkowe - do 60 000 zł,  
do 10 000zł na oświadczenie

-  Konsolidacyjne - do 96 000zł, zamiast kilku, 
jedna niska rata

- Hipoteczne - z marżą już od 0,33%

-  Samochodowe - auto-okazja - gotówka na 
zakup samochodu natychmiast,  
zabezpieczenie po kupnie

Kredyty

NIE MA TAKIEJ 
OFERTY NA RYNKU!

Karkonoskie Biuro Kapitałowe
Jelenia Góra, ul. Mickiewicza 2a, tel. 075/752-27-72;   075/642-13-53

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
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yakuza.jelenia@gmail.com

YAKUZA Sushi Bar

58-500 Jelenia Gora
Plac Ratuszowy 22

Tel. 693 630 878

CZYNNE:
 12°°-20°°Niedziela

 11°°-21°°Poniedzia³ek - Sobota
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yakuza.jelenia@gmail.com

YAKUZA Sushi Bar

58-500 Jelenia Gora
Plac Ratuszowy 22

Tel. 693 630 878

CZYNNE:
 12°°-20°°Niedziela

 11°°-21°°Poniedzia³ek - Sobota

Plac Ratuszowy 22
58-500 Jelenia Gora, 
tel, 693 630 878
yakuza.jelenia@gmail.com

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

,

Na prawo patrz!
więcej: str. 4 - 5

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

Non scholae 
sed vitae disci-

mus – wykuta na lekcjach łaciny 
maksyma Seneki (nie dla szkoły, 
lecz dla życia się uczymy), w 
rzeczywistości brzmiała nieco 
odwrotnie: nie dla życia, lecz dla 
szkoły się uczymy. Zdaniem sta-
rożytnych to właśnie szkoła była 
jądrem, wokół którego kręciła się 
marna uczniowska egzystencja. 
Dziś – w oczach wielu pedagogów 
i urzędników oświaty – pokutuje 
podobne mniemanie. Czynią 
ze szkoły, nie tylko tej podsta-
wowej, czy średniej, centrum 
życia, co niekoniecznie podoba 

się uczniom. Ci z Lądka Zdroju, 
choć prymusi, dali wyraz swojej 
frustracji, i na wycieczce – w 
proteście przeciwko szkolnemu 
uciskowi – spili się niemal dosłow-
nie w trupa. Pomijając naganny 
aspekt wychowawczy takiego 
zachowania nieletnich, należy 
przemyśleć przyczyny występku. 
Po części na pewno tkwią one 
w tym ślepym posłuszeństwie 
belfrów do sentencji Seneki, która 
pedagogom (może nie wszyst-
kim) każe szkołę stawiać ponad 
światem. Że placówki oświaty 
należy zreformować, jest bana-
łem powtarzanym bez końca od 

dziesięcioleci. Tylko że jeszcze 
jakoś żadna reforma ich nie 
odmieniła w sposób znaczący. A 
wręcz pogrążyła w innych przy-
padłościach. Może warto nad tym 
właśnie pomyśleć, a nie zapraszać 
do polskiej budy sześciolatków 
na obowiązkowe lekcje w kla-
sie pierwszej be? Bo naprawdę 
Seneka nie miał racji, tylko ten, 
który mądrze przestawił jego 
maksymę. Nauka potrzebna jest 
nam do życia, a nie ciału pedago-
gicznemu do realizacji bzdurnych 
niejednokrotnie programów.

Konrad przezdzięk

Czy jeleniogórskie szkoły są 
gotowe na przyjęcie sześciolat-
ków? Czytaj na str. 8

NA JÊZYKACH

Pełne ręce roboty…
będzie miał sierż. sztab. Kac-
per Krauze z jeleniogórskiej 
drogówki. On i jego koledzy 
w mundurach szykują się do 
policyjnej akcji „Znicz” i już od 
środy – przed dniem Wszystkich 
Świętych – będą dbać o bezpie-
czeństwo kierowców i pieszych 
na drogach miasta i regionu.
Więcej o Zaduszkach 
– str. 12-13 

(tejo)

Harmonia kolorów…
owładnęła wystrojem Walde-

mara Woźniaka. Szef miejskiej 
oświaty idealnie dobrał kolor róż 
w bukiecie do barwy krawata i 
koszuli. Albo odwrotnie. Wyszło 
wszak, że naczelnik Woźniak 
lubi kolor pomarańczowy. A ten 
wyzwala funkcje cielesne oraz 
mentalne i działa pobudzająco 
na organizm. Chcieliśmy panu 
Waldemarowi pogratulować 
gustu, ale obraził się na Jelonkę 
i nie życzył sobie rozmowy z 
nami. Gratulujemy zatem tą 
drogą. I drobna uwaga: krawa-
tów w prążki nie 
wypada nosić do 
prążkowanych 
koszul.

Szanowni Państwo

W imieniu Lewicy i Demokratów  
serdecznie dziękuję za Wasze głosy  
i zaufanie jakimi nas obdarzyliście.

Zapewniam, iż mam poczucie wagi 
i znaczenia Waszego wyboru, który trak-
tuję jako szczególne zobowiązanie.

Nadal będę zdecydowany w walce o no-
woczesne, praworządne i obywatelskie 
państwo społecznie sprawiedliwe.

Dziękuję również wszystkim tym, 
którzy pomogli mi w przygotowaniu 
i przeprowadzeniu kampanii wyborczej.

Jerzy SZMAJDZIŃSKI

EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Oddział w Jeleniej Górze
ogłasza konkurs na stanowiska:

DYSPOZYTOR ZAKŁADOWEJ DYSPOZYCJI MOCY
(miejsce pracy: Dział Operatora Sieci, Jelenia Góra )

   
Od kandydatów oczekujemy:

wyższego wykształcenia technicznego,
kierunek wykształcenia – elektryczny,
mile widziane uprawnienia  „D” bez ograniczenia wysokości napięcia,
kreatywności i innowacyjności w poszukiwaniu rozwiązań,
umiejętności podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
zdolności analitycznych,
umiejętności współdziałania.

ELEKTROMONTER SIECI SN I NN
(miejsce pracy: Terenowy Wydział Wykonawstwa Jelenia Góra)

Od kandydatów oczekujemy:
średniego wykształcenia technicznego,
kierunek wykształcenia – elektryczny lub elektroenergetyczny,
mile widziane uprawnienia „E” bez ograniczenia wysokości napięcia,
umiejętności pracy w zespole,
dokładności i odpowiedzialności.

Oferujemy:
ciekawą pracę i zdobycie nowych doświadczeń,
atrakcyjne warunki zatrudnienia,
możliwość rozwoju zawodowego,
pakiet socjalny.

Oferty zawierające kwestionariusz osobowy i list motywacyjny 
z  zaznaczeniem nazwy stanowiska należy składać do dnia 07 listo-
pada 2007 r. w Dziale Spraw Pracowniczych EnergiaPro Koncern 
Energetyczny SA Oddział w Jeleniej Górze ul. Bogusławskiego 32  
lub na adres e-mail: ewa.baraniec@jg.energiapro.pl 

•
•
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•
•
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•
•
•

Pojedynek na miny…

… w sztabie Platformy Oby-
watelskiej podczas oczekiwania 
na wyborczy rezultat wygrałby 
Zygmunt Korzeniewski (w swe-
terku w romby), dyrektor Dolno-
śląskiego Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli. Emocje wzięły górę 

nad opanowaniem właściwym 
dyrektorowi. Zawładnęły jego 
mimiką, która w euforii reakcji 
na wyborczy sukces, pokazała 
kilka oblicz pana Zygmunta. Od 
pełnego emocji spięcia, poprzez 
zgrzytanie zębami z niecierpli-

wości, aż do wybuchu radości i 
entuzjazmu, co objawiło się uka-
zaniem szczerego uśmiechu szefa 
DODN. Miał on też kilka oblicz 
partyjnych, bo członkiem Platfor-
my jest od niedawna, wcześniej 
działał w Partii Demokratycznej 

i Unii Wolności. Jeszcze wcześniej 
był członkiem Polskiej Zjedno-
czonej Partii Robotniczej, ale od 
tamtej części swojego życiorysu 
zdecydowanie się odciął.

(tejo)
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Wśród osób chcących kupić 
lub sprzedać mieszkanie czy 
dom są takie, które nie są 
zainteresowane skorzysta-
niem z usług pośrednika. 
Dlaczego?

Polska jest krajem o rozwijającej 
się gospodarce a nasze społe-
czeństwo nie osiągnęło jeszcze 
takiego poziomu zamożności i 
świadomości prawnej, jaki pre-
zentują kraje Europy Zachodniej. 
W krajach, w których społeczeń-
stwo jest uznawane za zamożne, 
korzystanie z usług pośredników 
jest bardzo popularne. Większość 
osób, szukając mieszkania bądź 
domu, prowizję pośrednika wlicza 
w całość planowanych wydatków, 
traktując ją jako inwestycję w 
profesjonalną i fachową obsługę. 
Transakcja dokonywana za pośred-
nictwem agencji specjalizującej 
się w obrocie nieruchomościami 
jest z założenia bezpieczniejsza 
(pośrednik zna przepisy regulujące 
obrót nieruchomościami). Nieste-
ty duża część społeczeństwa nie 
ma świadomości istnienia wielu 
zagrożeń, jakie mogą się wiązać 
z zawieraniem transakcji zbycia/
nabycia nieruchomości. Kupując 
mieszkanie bez pomocy specjali-
sty, może się okazać, że wskutek 
nieznajomości przepisów prawa 
nabyliśmy np. lokal z lokatorem 
(zgroza!), podpisaliśmy umowę 
przedwstępną i wpłaciliśmy kil-
kutysięczny zadatek osobie nie 
mającej tytułu prawnego do loka-
lu, etc. Wtedy jest tragedia i dramat. 

Nie warto jest zatem oszczędzać na 
swoim bezpieczeństwie. 

Wiele osób uważa, że rola 
pośrednika w obrocie nieru-
chomościami ogranicza się 
do przyjęcia oferty, zrobienia 
zdjęć, podpisania umowy po-
średnictwa i wprowadzenia 
jej na rynek. Czy tak jest w 
rzeczywistości?

- Pośrednik profesjonalnie wy-
konujący swój zawód powinien 
bezwzględnie, przed zawarciem 
umowy na pośrednictwo zwery-
fikować stan prawny nierucho-
mości, ustalić formę władania 
nieruchomością oraz wskazać 
związane z transakcją przepisy 
prawa. Ma to olbrzymie praktycz-
ne znaczenie: przy ocenie stanu 
prawnego nieruchomości mogą 
wyjść na jaw okoliczności unie-
możliwiające przeprowadzenie 
transakcji bez przeprowadzenia 
określonych czynności lub in-
formacje dotyczące zobowiązań 
finansowych z tytułu sprzedaży 
(np. podatki, zwrot bonifikat, etc.), 
co do których istnienia zbywca nie 
miał świadomości. Niestraszne są 
doświadczonemu pośrednikowi 
hipoteki, obciążenia, egzekucje, 
niedokończone postępowania 
spadkowe, zaległe czynsze w spół-
dzielni mieszkaniowej, nieletni 
sprzedający, ubezwłasnowolnieni, 
rozwodzący się małżonkowie 
itd. Pośrednik powinien również 
ocenić szanse zbycia nierucho-
mości oraz zbudować w oparciu 

o wymagane kryteria cenę oferto-
wą. Dopiero w dalszej kolejności 
pośrednik wykonuje czynności 
związane z samym opracowaniem 
oferty i wyeksponowaniem jej na 
rynku. Końcowym etapem pracy 
pośrednika jest przeprowadzenie 
transakcji i uczestniczenie przy 
wydaniu nieruchomości w posia-
danie nabywcy.

Czym należy się kierować 
wybierając pośrednika?

Pośrednik powinien posiadać 
nadaną licencję państwową oraz 
ubezpieczenie od wykonywanej 
działalności. Te dwa elementy 
każdy klient powinien bezwzględ-
nie sprawdzić przed rozpoczęciem 
współpracy. Następnie należy 
dokonać dokładnego rozeznania 
co do jakości oferowanych usług. 
Na jakość usług składają się wy-
kwalifikowana kadra, polityka 
marketingowa, skuteczność, podej-
ście do klienta oraz renoma firmy. 
Najprostszym i najszybszym wery-
fikatorem jest strona internetowa 
Biura. Każda świadczy o firmie, o 
tym czy jej działania są rzetelne i 
staranne. Ponadto warto zwrócić 
uwagę na formę prowadzenia 
współpracy. Każdy klient powinien 
mieć możliwość zapoznania się 
z umową na pośrednictwo w 
spokojnej atmosferze, w siedzibie 
Biura. Świadczy to o poziomie 
obsługi oraz zapewnia klientowi 
dodatkowy komfort i poczucie 
bezpieczeństwa

TS

Rynek nieruchomości
Usługi pośrednictwa- niepotrzebny wydatek czy inwestycja - rozmowa z Marcinem Kapuściń-
skim, pośrednikiem licencjonowanym - kierownikiem biura „Nieruchomości Kopczyńscy”

Poszukiwani 
nieodnalezieni

Przez kilka dni policjanci, 
ratownicy górscy i strażacy 
poszukiwali w minionym 
tygodniu 60-letniego tury-
sty z Inowrocławia, który 
przyjechał do Borowic na 
wypoczynek. Edmund B. we 
wtorek wyszedł z ośrodka 
po kolacji na papierosa i 
ślad po nim zaginął. Męż-
czyzna pozostawił w domu 
w y pocz yn kow y m „Ska l -
nik” wszystkie dokumenty, 
rzecz y osobiste i pienią-
dze. Nie zabrał ani kurtki, 
ani butów. Na zewnątrz 
wyszedł w pantoflach. Ra-
townicy przeszukali lasy 
między Karpaczem i Boro-
wicami, łąki i bagniska. Bez 
skutku. Z kolei w Szklar-
skiej Porębie właścicielka 
pensjonatu zgłosiła policji 
zaginięcie studenta, 22-let-
niego Michała Sapińskiego. 
Policję zaalarmowali także 
rodzice chłopaka zaniepo-
kojeni brakiem kontaktu z 
synem. Michał studiuje we 
Francji, w Polsce nie ma 
stałego adresu. Zatrzymał 
się w mieście pod Szrenicą. 
Wyszedł z pensjonatu w mi-
niony czwartek rano i nie 
powrócił. Służby ratunko-
we i mundurowi przeczesali 
pobliski teren. Bez skutku. 
Do momentu zamknięcia 
tego wydania Jelonki żad-
nego z za g i n ionych n ie 
udało się odnaleźć.

(tejo)

Śmierć na skróty
JELENIA GÓRA Młody człowiek zginął pod kołami autobusu

Pracownik MZK przejechał go 
autobusem, bo podobno chciał 
szybciej dojechać do stanowiska 
i wybrał krótszą drogę. Policja i 

prokuratura ustalają prawdziwe 
przyczyny tragedii.

Wypadek zdarzył się ok. godz. 
6.30 na placu manewrowym za-
jezdni przy ul. Wolności. Dariusz 
D. szedł z pracownikiem stacji 
diagnostycznej w kierunku auta, 
kiedy z boku nagle wyjechał au-
tobus. Pojazd przejechał 29-latka. 
Potrącił też lekko pracownika 
stacji. Jemu na szczęście nic się nie 

stało. Dariusza D. mimo wysiłku, 
nie udało się uratować.

Bliższe szczegóły wypadku na 
razie jednak nie są znane. Jedna 
z wersji zakłada, że kierowca 
autobusu nie powinien tamtędy 
jechać, ale chciał sobie skrócić 
drogę i nie zauważył idących męż-
czyzn. Złamał przy tym przepisy: 
na terenie zajezdni obowiązuje 
ruch jednokierunkowy, a pra-

cownik jechał pod prąd. To tylko 
hipoteza. 

Zarówno kierowca, jak i po-
trącony pracownik diagnostyki 
w piątek byli w szoku. –  Ich 
relacje nie są spójne, trudno na 
ich podstawie odtworzyć prze-
bieg zdarzenia – mówi Marek 
Woźniak, dyrektor MZK.

Nie wiadomo zatem, czy męż-
czyźni widzieli nadjeżdżający 
autobus. Dyrekcja MZK wyklucza 
możliwość awarii hamulców 
czy tez układu kierowniczego 
pojazdu.

– Pod względem mechanicz-
nym był on sprawny, pracownik 
wracał właśnie z kontroli stanu 
technicznego. Miał go tylko prze-

stawić – mówi Marek Woźniak.
Sprawca nie był zatrudniony 

na stanowisku kierowcy, ale 
miał uprawnienia do jazdy au-
tobusem.

Pochodzący z gminy Stara Ka-
mienica Dariusz D. szedł prawid-
łowo. Mężczyzna nie jest związa-
ny z zakładem. Był pracownikiem 
firmy zajmującej się przemysłem 
leśnym. Chciał odebrać samochód 
firmowy po badaniach tech-
nicznych – ciężarowego steiera, 
przystosowanego do wywozu 
drzewa. MZK świadczy bowiem 
usługi diagnostyczne dla osób i 
firm zewnętrznych.

Wszyscy uczestnicy zdarzenia 
byli trzeźwi.

– Ze wstępnych ustaleń wy-
nika, że winę ponosi kierujący 
autobusem – mówi nadkom 
Edyta Bagrowska, oficer praso-
wy Komendy Miejskiej Policji w 
Jeleniej Górze. – Pojazd przejechał 
bowiem linię ciągłą. W sobotę 
przeprowadzono sekcję zwłok 
ofiary. Jej wyniki będą znane ofi-
cjalnie dopiero w tym tygodniu.

Sprawcy prawdopodobnie 
zostanie przedstawiony zarzut 
spowodowania wypadku ze skut-
kiem śmiertelnym. Za to grozi 
od sześciu miesięcy do ośmiu lat 
więzienia.

 (ROB)

Wywrotka z mięsem
Ponad trzy godziny pomoc 

drogowa podnosiła w sobotę 
niemiecką ciężarówkę mar-
ki Mercedes, która wywróci-
ła się po godz. 8 na rondzie 
prz y ul ic y Zgorzeleck iej . 
Kierowca pojazdu chłodni z 
ładunkiem mięsa w środku 
nie dostosował prędkości 
do warunków i ogranicze-
nia do 20 k i lometrów na 
godzinę, które obowiązuje 
w tym wyjątkowo wąskim 
miejscu. Za niefrasobliwość 
policjanci ukarali go 500-
złotow ym mandatem kre-
dytowym. To już trzecia 
w tym roku tego rodzaju 
kol i z ja na fera l ny m 
rondzie. Pol ic janci 
prz y pom i nają k ie -
rowcom – zwłaszcza 

pojazdów ciężarowych – że 
t a k ie są sk utk i braw ur y. 
Z kolei sami prowadząc y 
upierają się, że rondo jest źle 
wyprofilowane i za wąskie. 
Dlatego ich zda n iem t a k 
często dochodzi tu do przy-
krych zdarzeń z udziałem 
ciężarowych samochodów.

(tejo)

Wsiąść do pociągu  
nie byle jakiego

REGION Promocja walorów malowniczej linii 
kolejowej

Czechy i rejon granicy z Niemcami połączył w sobotę 
szynobus, który po raz pierwszy przetarł szlak od Trut-
nova do Zgorzelca. Przejechał też przez Jelenią Górę.
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To już drugi promocyjny 
przejazd na trasie uważanej 
za jedną z najbardziej malow-
niczych na Dolnym Śląsku. 
W czerwcu na jej odcinku z 
Jeleniej Góry do Zebrzydowej 
przejechał pociąg retro ciągnię-
ty przez parowóz.

W sobotę podróżni, głównie 
urzędnicy z Wrocławia, mieli 
okazję zobaczyć w pełnej krasie 
piękno szlaku. Pociąg prze-
jechał, między innymi, przez 
Rudawski Park Krajobrazowy 
oraz Park Doliny Bobru. Trasa 
Jelenia Góra – Lwówek Śląski 

biegnie także przy Jeziorze Pil-
chowickim. Pociąg dotarł także 
tam, dokąd osobowe składy od 
lat nie kursują: Nowogrodźca i 
Zebrzydowej. Powrót regular-
nych połączeń przewidywany 
jest od grudnia.

Przejazd to pomysł starosty 
lwóweckiego Artura Zycha. 
Jest entuzjastą kolei lokalnych i 
pragnie przekonać decydentów 
z urzędu marszałkowskiego, 
który dotuje regionalne prze-
wozy, że warto inwestować i 
przejmować torowiska.

(AGA)

W czerwcu dzieci jechały 
wagonami retro. Tym razem 
koleje podstawiły szynobus.
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29-letni Dariusz D. zmarł 
w wyniku wypadku, do 
jakiego doszło w piątek 
nad ranem w Miejskim 
Zak ładzie Komun i ka-
cyjnym.
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Kariera dla żaka
JELENIA GÓRA Nowa formuła targów pracy

Zamiast pracodawcy do 
studentów, studenci pójdą 
do pracodawców. 

To nowa formuła dotychczaso-
wych Targów Pracy organizowanych 
cyklicznie przez Biuro Karier Wydzia-
łu Gospodarki Regionalnej i Turystyki 
AE we Wrocławiu. Trudno jednak 
liczyć, że studenci od razu dostaną 
wymarzoną pracę lub staż.

Przez cały miesiąc studenci wy-
działu akademii będą mogli zwiedzić 

jeleniogórskie przedsiębiorstwa, 
które wyraziły chęć uczestnictwa 
w akcji pod hasłem „Praktyczny 
Listopad”.

Zaletą Targów Pracy jest moż-
liwość rozmowy z kilkoma pra-
codawcami w jednym miejscu. 
Niekwestionowaną zaletą wizyt 
studyjnych jest natomiast możliwość 
fizycznego zobaczenia firmy. Na apel 
odpowiedziało osiem zakładów z 
Jeleniej Góry i powiatu. 

Z drugiej strony podczas minio-

nych edycji targów firmy ze stolicy 
Karkonoszy nie ukrywały, że nie gar-
ną się do szybkiego przyjmowania 
studentów do pracy, czy na staż. Etat 
- na przykład w Jelfie zwłaszcza w sfe-
rze nieprodukcyjnej - jest trudny do 
osiągnięcia nawet dla pracowników 
ze sporym doświadczeniem.

Celem działań nie jest jednak 
zapewnienie żakom stanowisk, ale 
nauczenie ich poruszania się po 
skomplikowanym rynku pracy.

(tejo)

W strefie raźniej
Ponad 50 osób wzięło udział we 

wtorkowej konferencji biznesowej 
zorganizowanej po raz pierwszy 
przez Specjalną Strefę Ekonomicz-
ną Małej Przedsiębiorczości w 
Kamiennej Górze przy współpracy 
z PriceWaterhouseCoopers. W 
programie było szkolenie doty-
czące zachęt inwestycyjnych dla 
przedsiębiorców działających 
w specjalnych strefach ekono-
micznych. 

Szczególną uwagę poświęcono 
nie tylko oferowanej pomocy 
publicznej, ale przede wszystkim 
tematyce związanej z ubieganiem 
się o fundusze unijne dla przed-
siębiorstw na lata 2007– 2013. 
Zebrani mogli się dowiedzieć 
m.in., że zwolnienia podatkowe 
ograniczone są limitem. Inwesto-
rom strefowym przedstawiono 
możliwość jego zwiększenia. 

Po wykładzie, inwestorzy 
strefowi, współpracujący z nimi 
przedstawiciele firm i samorzą-
dowcy wzięli udział w dyskusji 
panelowej.

 – Spotkanie było jednocześnie 
wymianą doświadczeń pomię-
dzy przedstawicielami biznesu 
i samorządu, okazją do nawią-
zania nowych kontaktów, co z 
pewnością zaowocuje kolejnymi 
inwestycjami i wpłynie na po-
prawę jakości współpracy na 
linii strefa – biznes - samorządy 
– mówi Szymon Madera, prezes 
kamiennogórskiej strefy. 

Zarząd SSEMP S.A., obcho-
dzącej 10-lecie działalności, de-
klaruje, że konferencje tego typu 
będą organizowane cyklicznie 
i dotyczyć będą rozwiązywania 
konkretnych problemów z obsza-
rów finansowych, prawnych czy 
inwestycyjnych.

Obecnie w kamiennogórskiej 
strefie działalność gospodarczą 
prowadzi bądź jest w trakcie rea-
lizacji inwestycji ponad 40 firm, 
m.in.: BDN Grupa Wydawnicza 
Bauer (Nowogrodziec), Takata 
Petri Parts Polska (Krzeszów), 
Bo-Wa-De 2 (Kamienna Góra), 
Dr. Schneider (Janowice Wielkie), 
Ceramika Marconi (Piechowice) i 
Stelmet (Kowary). Nakłady inwe-
stycyjne przekroczyły 1 mld 155 
mln zł. Zatrudnionych jest ponad 
4 tys. osób.

(AGA)

Mgła jak z horroru
utrudnia jazdę

REGION Brakuje białych linii na drogach

Kierowcy, którzy wieczorem, w nocy lub o poranku 
wjeżdżają do Jeleniej Góry, muszą jechać niemal na 
pamięć. O stłuczkę nietrudno, bo widoczność bywa 
bliska zeru.

W dodatku na drogach nie 
ma linii, tzw. oznaczeń po-
z iomych, które ułat w i ł yby 
użytkownikom szos trzymanie 
się swojego pasa ruchu w trud-
nych warunkach. Zwłaszcza 
jesienią we mgle i po zapad-
nięciu zmroku.

Doświadczyło tego w czwar-
tek dwóch kierowców, których 
auta zderzyły się we mgle pra-
wie na samym szczycie Kapeli 
za Dziwiszowem. Nikomu nic 
poważnego się nie stało, ale 
pojazdy zablokowały wąską 
drogę. Konieczna była inter-
wencja straży pożarnej, która 
musiała usuwać rozlany olej. 

- Wracałem z Zielonej Góry w 
nocy przez Legnicę i Złotoryję. 
Za Złotoryją, tuż za skrętem na 
Wojcieszów zaczęła się mgła. 
Totalna. Żadnych linii nama-
lowanych do granic Jeleniej 
Góry. Gdyby choć środkiem 
jezdni była przerywana linia, 
to ten ca ł y odcinek można 

by przejechać spokojnie i bez 
większych stresów. Tak trzeba 
było jechać 20 - 30 km/godz., a 
nawet wolniej – poinformował 
nas pan Kazimierz z Jeleniej 
Góry.

Nie tylko on chciałby, aby 
drogowcy odpowiedzialni za 
utrzymanie dróg wojewódz-
kich i powiatowych postarali 
się o namalowanie takich linii 
przed najgorszym jesienno-
zimowym okresem.

Tak się nie stanie, bo ma-
lowanie oznaczeń poziomych 
przeprowadzane jest wiosną. 
Później się nie opłaca, bo – zda-
niem specja l istów – opady 
deszczu i śniegu połączone 
z ruchem samochodow ym, 
przyczynią się do szybkiego 
zatarcia linii ciągłych i prze-
rywanych.

Do kilku kolizji z powodu 
mgły doszło także w miniony 
weekend.

(tejo)

Na prawo patrz
Marcin Zawiła z Platformy Obywatelskiej będzie twarzą 
regionu jeleniogórskiego w Sejmie VIII kadencji. Do tego 
Marzena Machałek z opozycyjnego, choć prawicowego 
Prawa i Sprawiedliwości. Jerzy Szmajdziński z Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej wprawdzie obronił mandat 
posła, ale jest w defensywie. Jego otoczenie poniosło 
klęskę, co świadczy o wolcie poglądowej wyborców nawet 
w lewicowej od lat Jeleniej Górze.

Czy tak silna prawicowa repre-
zentacja byłego województa jele-
niogórskiego (na całym Dolnym 
Śląsku PO zdobyła sześć mandatów, 
PiS – cztery, a LiD – dwa) okaże się 
bardziej skuteczna w działaniu dla 
swojej małej ojczyzny od poprzed-
ników? 

Reprezentacją parlamentarną, 
której mandaty wygasną za 10 dni, 
wyborcy mogą się czuć zawiedzeni. 
Beata Sawicka, którą we wrześniu 
2005 roku wszyscy szczycili się jako 
przedstawicielką Jeleniej Góry w 
Sejmie, pożegnała się z karierą po 
skandalu korupcyjnym. 

Senator Tadeusz Lewandowski 
z PiS – mimo pozyskania sporej 
liczby głosów – przegrał bitwę o 
Senat. Jedynie Marzena Machałek 
uratowała twarz i po raz drugi 
weszła do Parlamentu, choć do 
poprzedniej kadencji dostała się 
tylnymi drzwiami, kiedy jeden z jej 
kolegów partyjnych wybrał karierę 
samorządowca.

Elektorat negatywny
Kiedy gorączka wyborcza już 

opadła, przyszła kolej na analizy. 
Wynika z nich, że PO wygrała w 
cuglach dzięki poparciu pokolenia, 
które po raz pierwszy poszło do urn. 
Młodzi ludzie odrzucili lewicę. Nie 
podobał im się także styl sprawowa-
nia władzy przez Prawo i Sprawied-
liwość. Po części właśnie dlatego 
zagłosowali głównie przeciwko tej 
formacji. Poparli jednak nie – jak 
zrobiliby to starsi rodacy – partię 
lewicową, ale właśnie Platformę 
Obywatelską. 

– Tylko głos na PO dawał szansę 
odsunięcia PiS-u. LiD nie dyspo-
nowali takim poparciem. A przy 
okazji PO to partia 
progra-
mowo 

najbliższa moim poglądom. Jest 
między innymi za ordynacją więk-
szościową lub mieszaną – mówi 
nam Janusz Lewicki z Jeleniej Góry, 
student stosunków międzynarodo-
wych na Uniwersytecie Wrocław-
skim. Dodaje, że był zwolennikiem 
koalicji POPiS, ale skoro nic z niej 
nie wyszło, a partia Kaczyńskiego 
miała okazję pokazać, co potrafi, to 
teraz niech PO zabłyśnie.

Czy tę szansę, którą dał Janusz 
Lewicki, wykorzysta Marcin Zawiła, 
który po sześciu latach nieobecności 
na Wiejskiej wraca w sejmowe ławy? 
To najbardziej doświadczony parla-
mentarzysta z Jeleniej Góry. Posłem 
był przez dwie kadencje. Zaczynał 
od Unii Demokratycznej, skończył 
w Unii Wolności, kiedy w 2001 roku 
nie przekroczyła progu wyborczego 
i nie weszła do Parlamentu.

Polityką, którą zaszczepił w 
nim ojciec – żołnierz AK i więzień 
stalinowski – interesował się od 
zawsze. Od najmłodszych lat miał 
świadomość, że system polityczny, 
w którym się urodził, jest po prostu 
zły. 

Marcin Zawiła w pełni zdał sobie 
sprawę ze swoich przekonań pod-
czas kłótni z nauczycielem w szkole 
średniej. – Tłumaczył nam zasady 
wyboru do sejmu. Uzasadniał przy 
tym, że są one wolne i demokratycz-
ne. Olśniło mnie jednak wtedy, że 
kandydatów wystawiać może tylko 
Front Jedności Narodu. Nie omiesz-
kałem więc wyrazić wtedy swojego 
zdania, że z tą demokracją nie jest do 
końca tak, jak twierdził nasz nauczy-
ciel. Nakrzyczał na mnie strasznie i 
stwierdził, że jestem arogantem. Ja 
jednak czułem, że trafiłem w swoje 
– wspomina Marcin Zawiła. 

Ratują wzrok
najmłodszym

Do końca l istopada po -
tr wa kolejna edycja akcji 
„Ratujmy wzrok dzieciom”. 
Dzięk i wspólnemu przed-
sięwzięciu Jeleniogórskich 
Zakładów Optycznych, ro-
tarian oraz Urzędu Miasta 
w Jeleniej Górze soczewki 
ok u la rowe ora z oprawk i 
t ra f ią do najba rd ziej  po -
trzebujących takiej pomocy 
najmłodszych mieszkańców 
Jeleniej Góry. 

- Do tej pory przebadano 
592 dzieci w przedszkolach 
oraz 751 uczniów w szko-
łach podstawowych i gimna-
zjach. Do badania pozostało 
408 przedszkolaków i 1049 
uczniów – poinformowała 
Bogumiła Zbyszyńska z JZO. 
Firma otrzymała ze szkół 50 
próśb o soczewki okularo-
we i 17 próśb o refundację 
opraw. Nie  spł y wają jesz-
cze recepty z przedszkoli, 
ponieważ badająca dzieci 
okulistka wystawia recepty 
podczas powtórnego bada-
nia w przychodni. Soczewki 
funduje JZO, oprawy – rota-
rianie, a całość akcji wspiera 
jeleniogórski magistrat.

(AGA)

Z ciężkimi obrażeniami ciała tra-
fił do szpitala mężczyzna, którego 
w sobotę wieczorem na przejściu 
dla pieszych przy warsztatach 
szkolnych w Cieplicach potrącił 

kierowca mitsubishi. Prowadzący 
nie zauważył poszkodowanego, 
który przechodził na zielonym 
świetle przez przejście przy ulicy 
Wolności. W wyniku uderzenia 

ofiara ma złamane dwie nogi i po-
ważne rany głowy. Policja apeluje o 
ostrożność po zapadnięciu zmroku 
i zdjęcie nogi z gazu. Trwa postępo-
wanie, które wyjaśni okoliczności 

tego wypadku. Ulica Wolności jest 
jedną z najniebezpieczniejszych w 
Jeleniej Górze.

(tejo)

Czarna WolnościFo
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WYDARZENIA

Wygrani i pokonany. Senatorowi Tadeuszowi 
Lewandowskiemu (PiS) nie udało się powtórzyć 
sukcesu sprzed dwóch lat. Obok triumfatorzy 
starcia z 21 października: Grzegorz Schetyna 
(PO) i Jerzy Szmajdziński (LiD). 
Starosta jeleniogórski Jacek Włodyga  
(pierwszy z lewej) w wyborach nie startował
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Wyborcza statystyka
Według oficjalnych danych 

OKW w Legnicy, w wyborach do 
Sejmu w okręgu jeleniogórsko-
legnickim zwyciężyła Platforma 
Obywatelska zdobywając 42,97 
proc głosów. Na kolejnych miej-
scach znalazły się: Prawo i 
Sprawiedliwość - 28,96 proc. 
oraz Lewica i Demokraci - 17,89 
proc. PO zdobyła 6 mandatów, 
PiS - 4, LiD - 2.

Pozostałe ugrupowania nie 
wprowadziły swoich kandyda-
tów do Sejmu uzyskując nastę-
pujące wyniki: PSL - 6,6 proc., 
Samoobrona - 1,49 proc, LPR 
- 1,12 proc, PPP - 0,97 proc.

Mandaty poselskie z listy PO 
zdobyli: poseł trzech ostatnich 
kadencji Grzegorz Schetyna 
- 54 345 głosów, Ewa Drozd z 
Głogowa - 19 908, radny sejmiku 
województwa dolnośląskiego 
Norbert Wojnarowski - 15 439, 
Marcin Zawiła - 14 133, radny 
rady miejskiej w Zgorzelcu 
Roman Brodniak - 10 191 i wójt 
gminy Kunice Janusz Mikulicz 
- 8 291 głosów.

Z listy PiS do Sejmu wejdą: 
poseł I, IV i V kadencji Adam 
Lipiński - 32 303 głosy, posłowie 
V kadencji: Piotr Cybulski - 11 
835, Marzena Machałek - 11 109 
i Elżbieta Witek - 9 666.

Z listy LiD: szef klubu SLD 
Jerzy Szmajdziński - 42 724 gło-
sy i poseł SLD, przewodniczący 
Związku Zawodowego Pracow-
ników Przemysłu Miedziowego 
Ryszard Zbrzyzny - 11 049.

Lista przegranych 
Mandatu poselskiego nie 

zdobyli m.in.: prezes Dolno-
śląskiej Izby Rolniczej Leszek 
Grala (PSL) - 4 988 głosów, 
poseł V kadencji Czesław Litwin 
(Samoobrona) - 2 043, poseł 
V kadencji Piotr Ślusarczyk 
(LPR) - 1 327 głosów. Wśród 
przegranych są też kandydaci 
lokalni, między innymi, Paweł 
Domagała i Elżbieta Zakrzewska 
z LiD (Sejm) oraz Józef Kusiak i 
Jerzy Łaskawiec (LiD – Senat). 
Zaskoczeniem jest porażka 
Tadeusza Lewandowskiego 
(PiS), który nie obronił miejsca 
w Senacie. W ten sposób po raz 
pierwszy od początku istnienia 
wyższej izby Parlamentu nie ma 
tam przedstawiciela ze stolicy 
Karkonoszy. 

Z okręgu jeleniogórsko-legni-
ckiego do Senatu weszli: Tomasz 
Misiak i Jacek Swakoń (obaj PO) 
oraz Witold Idczak (PiS). Ozna-
cza to, że Jelenia Góra najpew-
niej nie ma swojego człowieka w 
wyższej izbie parlamantu. 

Głos powiatu
Dla przykładu podajemy wy-

niki z gminy Podgórzyn. Wygra-
ła tam PO: 51,7%, wyprzedzając 
PiS 20,2%; LiD 18,8%; PSL 6,2%. 
Dalsze miejsca: Samoobrona 
1,3%; PPP 1,1%; LPR 0,7% Gmin-
na frekwencja: 49,64%. 

Najwięcej mieszkańców 
głosowało na Grzegorza Sche-
tynę, za nim uplasował się 
Marcin Zawiła, a trzeci był 
Jerzy Szmajdziński. Wśród 
kandydatów do Senatu wygrał 
Tomasz Misiak przed Jackiem 
Swakoniem (PO). Trzeci był 
Józef Kusiak (LiD).

Rozmowa z Marzeną Machałek, posłanką Prawa i Spra-
wiedliwości z Kamiennej Góry

Czy jest Pani zadowolona z 
wyników wyborów?

Marzena Machałek: Trochę mi 
przykro. Albo inaczej: byłabym 
zadowolona, gdyby wygrało Prawo 
i Sprawiedliwość. Uważam, że 
nasz program naprawy państwa 
powinien być kontynuowany. Nie 
zgodzę się też, że przegraliśmy 
przez prezentowany styl rządzenia. 
Pewnie, że spore znaczenie ma 
osobowość liderów partii, ale w 
sondażach do ostatniego tygodnia 
PiS i PO szły łeb w łeb. Później 
rozpoczęła się kampania przeciwko 
PiS-owi.

A Pani wynik? Dużo lepszy 
niż przed dwoma laty, choć w 
samym powiecie kamiennogór-
skim, z którego Pani pochodzi, 
wyraźnie zwycięstwo odniosła 
Iwona Krawczyk z PO.

– Spodziewałam się tego. Pani 
Krawczyk jest dyrektorem najwięk-
szej szkoły w regionie, tam jest ok. 
1700 uczniów uprawnionych do 
głosowania. Miała bardzo dobrą 
kampanię. Gratuluję jej tego wy-
niku. Inna sprawa, że ja byłam w 
Kamiennej Górze mocno izolowa-
na. Nie bezpośrednio przez moją 
rywalkę, ale przez ludzi, którzy jej 
pomagali, a przeciwko mnie są od 
lat. A i na pewno wpływ na liczbę 
głosów miała przynależność par-

tyjna. Ja zyskałam za to o wiele 
więcej głosów w regionie 

jeleniogórskim.

Jaka będzie ta ka-
dencja Sejmu?

– Wróżę spokojny 
początek. PSL i PO będą 
starały się udowodnić, 
że nie chodzi im wcale 

o podział stanowisk. 

Później może być gorąco, bo prze-
cież pod względem programowym 
obie partie bardzo się różnią. 
Sporne mogą być kwestie choć-
by podatków, funkcjonowania 
KRUS. Może zaiskrzyć, no chyba 
że np. PSL zrezygnuje ze swojego 
programu.

Z jakimi pomysłami wchodzi 
Pani do sejmowych ław?

Mam wiele pomysłów, chociaż 
teraz po porażce PiS, nie będzie 
mi już tak łatwo. Muszę nauczyć 
się, jak być posłem opozycji. Będę 
walczyła o rozwój kolei w naszym 
regionie. Potrzebna jest pomoc 
samorządom w pozyskiwaniu 
pieniędzy unijnych. Chcę pomóc 
w rozwoju Kotliny Jeleniogórskiej 
jako ośrodka akademickiego. Z 
konkretnych zadań, zamierzam 
m.in. pilotować sprawę budowy 
kanalizacji w Kamiennej Górze czy 
Zgorzelcu, czy też dosprzętowienia 
straży pożarnej w regionie. Chcę 
pracować z komisjach edukacji i 
samorządu terytorialnego.

Widzi Pani możliwość współ-
pracy z innymi posłami z nasze-
go regionu, choćby z Marcinem 
Zawiłą z PO?

Nie wyobrażam sobie wręcz, 
żeby takiej współpracy nie było. 
W każdym razie, ja jestem na to 
gotowa.

Dziękuję za rozmowę

Rozmawiał: (ROB)

Być w opozycjiNa prawo patrz
Wykłady u Bartoszewskiego

Zainteresowanie polityką rozwi-
jał podczas studiów na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim. – To był 
czas, kiedy z kolegami w połowie 
uczyliśmy się historii, a w połowie 
ją tworzyliśmy – dodaje. W czasie 
studiów zaangażował się w dzia-
łalność Niezależnego Zrzeszenia 
Studentów, przez pewien czas pełnił 
też funkcję przewodniczącego.

 – Miałem to szczęście, że jednym 
z moich wykładowców był prof. 
Władysław Bartoszewski. Studia 
były dobrym miejscem na kształ-
towanie świadomości politycznej 
– mówi Marcin Zawiła. 

Po powrocie do Jeleniej Góry 
pracował m.in. jako kustosz w 
Muzeum Walki i Pracy w Cieplicach, 
był nauczycielem. Po transformacji 
ustrojowej został szefem sztabu 
wyborczego Komitetu Obywatel-
skiego NSZZ „Solidarność” przed 
pierwszymi w historii wyborami 
samorządowymi.

 – Wybory zakończyły się z bar-
dzo dobrym wynikiem dla nas i 
rozpoczęła się dyskusja, kto zostanie 
prezydentem. Wśród czterech zgło-
szonych do konkursu kandydatów 

znalazła się też moja kandydatura. 
Pamiętam tylko oczy mojej żony, 
które robiły się coraz bardziej okrą-
głe ze zdziwienia, gdy podczas 
przesłuchania przez radę miasta, 
okazało się, że z kustosza muzeum 
zostałem wybrany prezydentem 
miasta – opowiada.

Budująca porażka
W 2001 roku przegrał wybory 

do Sejmu. Wkrótce też stracił na 
rzecz Michała Turkiewicza stano-
wisko prezydenta polskiej strony 
Euroregionu Nysa. Wycofał się na 
krótko z polityki i dostał posadę w 
Karkonoskiej Agencji Rozwoju Re-
gional- nego. 

Drzemie w nim wciąż polityczne 
zwierzę. Na lokalną scenę powraca 
w 2003 roku jako radny wojewódz-
ki. Wygrywa konkurs na szefa 
Grodzkiej Biblioteki Publicznej i 
kolejne wybory samorządowe. 
Teraz – kolejny sukces. To jego siód-
ma kampania. Jutro składa mandat 
rajcy dolnośląskiego. 5 listopada 
złoży ślubowanie poselskie. Już po 
raz trzeci. Zaznacza jednak, że nie 
będzie zawodowym posłem, dopóki 
nie zostanie zakończona inwestycja 
Książnicy Karkonoskiej w bibliotece, 
której dyrektoruje.

Czy życiorys Marcina Zawiły, 
jakże kontrastujący z karierą apa-
ratczyka partyjnego Jerzego Szmaj-
dzińskiego, pozwoli posłowi PO stać 
się twarzą regionu w Parlamencie? 
Na razie jest to dla posła drugo-
rzędne. Ważniejsza – działalność 
na rzecz swojej małej ojczyzny, z 
którą Zawiła w sposób szczególny 
czuje się związany. Nie zmienił 
nawet swojego wyborczego hasła 
„Jestem stąd”.

 – Przede wszystkim chcę zaanga-
żować się w działalność dwóch ko-
misji: kultury i środków masowego 
przekazu oraz gospodarki. Trzeba 

uregulować sprawę abonamentu 
RTV – mieszkańcy naszego regionu 
płacą za niego tyle samo, co np. 
Mazowszanie, a nie mają TVP3. A 
komisja gospodarki, ponieważ prze-
widziane są duże środki finansowe 
na turystykę, więc trzeba skutecznie 
zająć się promocją regionu – wspar-
cie dla remontu obiektów zabytko-
wych, promocja szlaku Zamków 
Piastowskich – wymienia. Dodaje, 
że równie ważne jest też uspraw-
nianie układu komunikacyjnego, 
m.in. lepszy dojazd z Jeleniej Góry 
do Zgorzelca, modernizacja drogi 

do Świeradowa Zdroju i 
obwodnica do Szklar-

skiej Poręby.
Ten się śmieje, 

kto się śmieje 

ostatni – to powiedzenie śmiało 
można włożyć w usta nowego posła. 
Kiedy lewica w roku 2001 roku prze-
jęła wszystkie mandaty poselskie w 
regionie, a żadnego w Jeleniej Górze, 
Zawile nie było do śmiechu. Wtedy 
zawiedzeni byli także zwolennicy 
SLD ze stolicy Karkonoszy, którzy 
chcieli mieć swojego człowieka w 
Parlamencie.

Na otarcie łez
Teraz oni pewnie patrzą z prze-

kąsem na sytuację po przegranej 
kampanii. Decydujące starcie wy-
eliminowało z gry inne lokalne 
lewicowe twarze: Pawła Domagałę, 
Józefa Kusiaka, czy też Elżbietę 
Zakrzewską. 

Dostało się też ludziom z Prawa i 
Sprawiedliwości: mandatu senatora 
nie obronił Tadeusz Lewandowski 
i żaden lokalny działacz tej partii 
do Parlamentu nie wszedł. Poza 
oczywiście Adamem Lipińskim, 
który startował z listy okręgu jele-
niogórsko-legnickiego. Trudno go 
jednak uznać za osobowość lokalną. 
W przeciwieństwie do swoich prze-
ciwników Jerzego Szmajdzińskiego i 
Grzegorza Schetyny z PO, w Jeleniej 
Górze bywał rzadko.

Czy Marcin Zawiła zda egzamin, 
do którego wezwali go 21 paździer-
nika lokalni wyborcy, okaże się 
przy następnych wyborach. Dla 
przegranych pocieszeniem jest 
jedynie kapitał głosów, które zebrali 
w mieście i okolicy. To lekcja przed 
następnym starciem samorządo-
wym i potwierdzenie, że w mieście 
są wciąż popularni.

Agnieszka Gierus
Konrad przezdzięk

Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni 
– to powiedzenie śmiało można włożyć 

w usta nowego posła. W Marcinie Zawile 
polityczne zwierzę obudziło się na dobre.

TEMAT TYGODNIA

5 listopada Marcin Zawiła złoży 
w Sejmie poselskie ślubowanie
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Adam Lipiński i Marzena Machałek

Jerzy Łaskawiec

Józef Kusiak
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Tytuły nie bez zgrzytów
JELENIA GÓRA Czas na nagrody i wróżnienia

Kto otrzyma nagrody miasta Jeleniej Góry a kto 
zostanie zasłużonym? Przekonamy się już na wtor-
kowej sesji.

Radni zdecydują, komu przy-
znać wyróżnienia. Do nagrody 
miasta zgłoszono tylko dwóch 
kandydatów: Zbigniewa Dyg-
dałowicza, który prowadzi pra-
cownię dokumentacji filmowej 
przy JCK, oraz księdza Jerzego 
Gniatczyka – proboszcza parafii 
św. Judy Tadeusza na osiedlu 
Czarne. Laureaci w tej kategorii 
otrzymają wyróżnienia oraz 
nagrody pieniężne.

Z kolei do tytułu „Zasłużony 
dla Miasta Jeleniej Góry” zgło-
szono 9 kandydatur. To: Andrzej 
Błachno – prezes klubu AZS 
Kolegium Karkonoskie, dziekan 
na tej uczelni, ks. Andrzej Bokiej 
– proboszcz kościoła garnizo-
nowego, Bogumiła Turzańska-
Chrobak – szefowa Funduszu 
Ochrony Środowiska, ks. prałat 
Tadeusz Dańko – proboszcz 
parafii św. Wojciecha, Jadwiga 
Dąbrowska – dyrektor II LO, 
klub MKS Karkonosze – Sporty 

Zimowe, Leszek Oleksy trener 
koszykówki, działacz sportowy 
i nauczyciel, Władysław Szurek 
– przewodniczący Regionalne-
go Związku Pracodawców w 
Jeleniej Górze oraz Zespół Szkół 
Technicznych Mechanik.

We wtorek (30 października) 
radni wybiorą, kto otrzymna 
tytuły. Uroczyste wręczenie wy-
różnień nastąpi w listopadzie.

Przy nominacjach nie obyło 
bez zgrzytów. Radni lewicy 
zgłosili na wrześniowej sesji 
do miana zasłużonych II LO im. 
Norwida oraz jego dyrektorkę 
Jadwigę Dąbrowską. Chcieli 
przy tym przegłosować te kan-
dydatury na tamtej sesji, żeby 
zdążyć przed obchodami 60-le-
cia szkoły. Przewodniczący rady 
Hubert Papaj poddał pod gło-
sowanie jedynie kandydaturę 
szkoły. Panią dyrektor zostawił 
na najbliższą sesję.

(ROB)

Złoty Lew przestanie straszyć
JELENIA GÓRA Miał być hotel, będą mieszkania i sklepy

Stojący od lat w stanie surowym budynek przy  
ul. Kopernika wkrótce nabierze blasku.

Prace tr wają pełną parą.  
W budynku wstawiono już okna, 
przebudowano nieco wnętrze. 
Położono już instalacje: elek-
tryczną, telefoniczną, centralne-
go ogrzewania. Jest już elewacja 
od strony ul. Jeleniej. Wykonano 
ją z kamienia, żeby kompono-
wała się z resztkami murów 
obronnych. Takie było zalecenia 
konserwatora zabytków.

Budynek w przeszłości miał 
być wizytówką miasta. Inwestor, 
spółka „Złoty Lew” kupiła teren 
w 2000 roku. Miała tu wybudo-
wać nowoczesny hotel pod taką 
samą nazwą. Prace jednak prze-
rwano i obiekt stał przez dobrych 
kilka lat. – W kolejnych latach 
hotelarstwo podupadło, dlatego 
nie opłacało się budować dalej 
– tłumaczy przestój Zbigniew 
Rejman, prezes „Złotego Lwa”.

W ubiegłym roku wystąpił 
on o zmianę przeznaczenia bu-

dynku, z hotelowego na miesz-
kalny. Będą tu komfortowe, ale 
i drogie mieszkania. Cena za 
metr kwadratowy to ponad 3,5 
tysiąca złotych. To nie wszystko, 
w podziemiach będzie parking 
dla mieszkańców, na parterze 
wygospodarowano powierzch-
nie na sklepy. – Mamy już wielu 
chętnych na dzierżawę tych 
pomieszczeń – mówi Zbigniew 
Rejman.

Pierwszy etap budowy zakoń-
czy się najpóźniej w pierwszej 
połowie przyszłego roku. W 
przyszłym roku także chcemy 
zabudować część działki przy 
tym budynku, która dotąd była 
niewykorzystana. Wybudujemy 
trzykondygnacyjny obiekt połą-
czony z obecnym. W nim także 
powstaną mieszkania – mówi 
Zbigniew Rejman.

(DOB)

Już za kilka miesięcy do  
Złotego Lwa wprowadzą się 

pierwsi mieszkańcy

Fo
t. 

D
O

B

Kara 
dla bestii

Na 12 lat więzienia został 
skazany kamiennogórza-
nin Adam K. Mężczyzna po 
pijanemu w bestialski spo-
sób zakatował swoją żonę. 
Jak ustali ła prokuratura, 
49 - letni oprawca znęca ł 
się nad swoją wybranką od 
kwietnia 2002 roku. Zwy-
kle robił to po pijanemu. 
Bił i szarpał kobietę z byle 
powodu.

Feralnego dnia (30 lipca 
2006 roku) uderzył ją kil-
kakrotnie mocno w głowę 
tak, że kobieta odbijała się 
od ściany. Helena K. żyła 
jeszcze przez jakiś czas, ale 
nikt nie udzielił jej pomocy. 
Mężczyzna po wszystkim 
poszedł spać, dopiero na-
stępnego dnia zawiadomił 
pogotowie. Potem wyszedł 
z  domu i  schowa ł się w 
krzakach.

A d a m K .  p o c z ą t kowo 
prz yznawał się do winy. 
St wierdzi ł ,  że „chcia ł ją 
uciszyć”, a jego złość wy-
wołało to, że „nie zapłaciła 
rachunku za wywóz śmieci 
i domagała się wina”. Póź-
niej jednak zmienił zezna-
nia. Twierdził, że kobieta 
mia ła rany, bo sama się 
przewracała i uderzała o 
różne przedmioty.

Rozstrzygnięcie zapadło 
we w torek przed Sądem 
Okręgowym w Jeleniej Gó-
rze. W ostatnich słowach 
sprawca prosił o łagodny 
w ymiar kary, prokurator 
z kolei żądał łącznie 15 lat 
więzienia. Sąd dał 12. Wy-
rok nie jest prawomocny.

(ROB)

Żyją jak w slumsach
JELENIA GÓRA Mieszkańcy ulicy Lwóweckiej domagają się obniżenia opłat

– Płacę czynsz jak za lokal komunalny, a mieszkam w 
socjalnym – mówi Lucyna Małek z ulicy Lwóweckiej. 
Mieszkańcy chcą remontów budynków i zmniejszenia 
czynszu. – Zaproponujemy im lepsze mieszkania, ale 
o zmianach stawek nie ma mowy – ripostuje zastępca 
prezydenta Jerzy Łużniak.

– Co miesiąc odprowadzam 
po 154 złote czynszu – wylicza 
Lucyna Małek. – A mogłabym o 
połowę mniej. Tak jak inni, którzy 
mają naliczany czynsz od lokali 
socjalnych. Ja, choć mieszkam w 
tym samym budynku, płacę jak za 
mieszkanie komunalne. Gdzie tu 
sprawiedliwość?

– Miasto w ogóle nie dba o tę 
część miasta – mówią inni. – To 
prawda, że ta dzielnica nie cieszy 
się dobrą sławą, ale mieszkają 
tutaj też normalni ludzie. Dlaczego 
mają cierpieć za innych? – pytają 
mieszkańcy Lwóweckiej.

Bloki, a raczej baraki, w których 
mieszkają, są w opłakanym stanie. 
Na korytarzach są wspólne toalety. 
Nie są ogrzewane, nie były one re-
montowane od dawna. – Od lat cze-
kamy choćby na wymianę okien w 
mieszkaniach – mówią ludzie. Lu-
cyna Małek miała szczęście, gdyż w 
jej mieszkaniu okna wymieniono. 
– Te stare zamontowano na klatce 
schodowej, bo i tak były lepsze od 
tych, które tam się znajdowały 
– opowiadają jej sąsiedzi.

Na ścianach w korytarzu są 
otwarte puszki od instalacji elek-
trycznej, luzem wiszą przewody. 
Łatwo można ich dosięgnąć.

Ludzie zarzucają też miastu od-
walanie fuszerki. Chodzi o remont 
dachu. – Ostatnio gotowałam obiad 

z parasolką, bo woda lała mi się na 
głowę – mówi Iwona Dąbrowska 
z ulicy Lwóweckiej. – Pracownik 
administracji zapewniał, żebym 
zadzwoniła, kiedy tylko znowu nas 
zaleje i że w mig przyśle ekipę re-
montową. No to zadzwoniłam, ale 
kazali czekać. Nikt się nie odezwał, 
nikt tez nie przyjechał.

Fatalnie wygląda teren przed 
barakami. Nie ma lampy oświetle-
niowej, nie wspominając już choć-
by o chodniku. Ludzie do domu 
wchodzą po klepisku z utwardzonej 
ziemi.

– Kiedy pada deszcz, woda z 
ulicy spływa do nas i gromadzi się 
przed wejściem do budynku. Jest 
błoto, przejść się nie da – mówi 
Lucyna Małek. – Do tego fekalia ze 
studzienki przeciekają do piwnic. 
Jest smród, że nie da się wytrzymać 
– dodaje Barbara Szelc.

– Nie potrzeba wiele pieniędzy, 
aby uprzątnąć ten teren – mówi 
Kazimierz Klimek, były radny, któ-
ry pomaga mieszkańcom. – Miasto 
powinno zrozumieć, że tutaj też 
mieszkają ludzie, i im pomóc.

Mieszkańcy wystosowali pismo 
do prezydenta w tej sprawie. Podpi-
sało się pod nim blisko 30 osób.

– O zmniejszeniu stawek czyn-
szu nie ma mowy, gdyż zabrania 
tego prawo – uważa Jerzy Łuż-
niak, zastępca prezydenta Jeleniej 

Góry. W 2005 roku miasto prze-
kształciło bloki przy Lwóweckiej 
w mieszkania socjalne. Do nich 
m.in. wykwaterowani są ludzie, 
którzy mieszkali w lokalach ko-
munalnych i nie płacili czynszu. 
Ci, którzy mieszkali na Lwóweckiej 
wcześniej, mają podpisane umowy 
na mieszkania komunalne, na czas 
nieokreślony.

Jakie jest wyjście? – Zaproponu-
jemy tym ludziom przenosiny do 
mieszkań w innej części miasta 
– mówi. – Od przyszłego roku 
będziemy mieli takich lokali sporo, 
gdyż zaczniemy wysiedlać tych, 
którzy nie płacą. Trafią do lokali 

socjalnych, między innymi, właśnie 
na Lwówecką.

– W latach 1996-1997 propono-
waliśmy ludziom przenosiny. Kilka 
rodzin skorzystało, przeniosły się 
one na Zabobrze – mówi Lucyna Ja-
nuszewska, dyrektor ZGL Północ.

Niedogodność jest jednak taka, 
że wzrośnie czynsz. Na Lwóweckiej 
stawka bazowa (3,06 zł za metr 
kwadratowy) jest obniżona o 30 
procent, bo bloki znajdują się w tzw. 
strefie oddziaływania oczyszczalni 
ścieków.

– Ale ludziom może się trafić cał-
kiem niezłe mieszkanie. No i będą je 
mogli wykupić na własność – mówi 

Lucyna Januszewska, dyrektor ZGL 
Północ.

Co z tymi, którzy zostaną? – Na 
pewno rozwiążemy problem wody 
przed budynkiem – zapewnia Jerzy 
Łużniak. 

– Dach będzie ponownie napra-
wiony, sprawdzimy też instalację 
elektryczną – mówi Lucyna Janu-
szewska.

Wielkich inwestycji w tym rejo-
nie nie będzie. – Jak wynika z wyli-
czeń, zaledwie 10% mieszkańców 
tych bloków płaci regularnie czynsz 
– mówi Jerzy Łużniak. I jeszcze raz 
powtarza, że lepiej się przenieść.

(ROB)

– Mieszkamy w fatalnych warunkach 
– skarżą się mieszkańcy ulicy Lwóweckiej
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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:

Specjalista ds. eksportu 

Wymagania: 
 - doświadczenie w handlu;
- wykształcenie wyższe;
-  bardzo dobra znajomość języka  

angielskiego i/lub niemieckiego;

-  dyspozycyjność, komunikatywność,  
odpowiedzialność; 

- znajomość obsługi komputera 
- prawo jazdy kat.B

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)

Ekspedienci zatrudnieni na 
umowę o pracę nie kryją rado-
ści. Mniej zadowoleni są klien-
ci, którzy już przyzw yczail i 
się do zakupów w świąteczne 
dni. Nawet w ten wyjątkowy, 
jakim jest 1 listopada. Ale usta-
wowy zakaz po części okazuje 
się fikcją, bo wiele placówek 
handlowych będzie w święta 
pracowało normalnie.

 – Nowe przepisy mają za 
zadanie chronić pracowników, 
co wcale nie musi oznaczać 

zakazu handlu w tych dniach 
– tłumaczą pracownicy Pań-
stwowej Inspekcji Pracy. – Jest 
to ustawa regulująca prawo 
pracy, a nie prawo handlowe, 
w związku z powyższym każdy 
pracodawca czy właściciel bę-
dzie mógł sam otworzyć sklep 
i w nim sprzedawać – mówi 
Lesław Mandrak, kierownik 
jeleniogórskiego oddziału PIP. 

Chodzi tu przede wszystkim 
o to, by pracownicy zatrudnie-
ni na umowy o pracę, mogli 

święta spędzić z rodziną. Nikt 
nie będzie karał jednak tych 
pracodawców, którzy zatrud-
nią w świąteczne dni innych 
ludzi na przykład na umowę 
o dzieło czy inne umowy cy-
wilne.

Z takiego rozwiązania cieszą 
się pracownic y szczególnie 
w ięk sz ych sk lepów, którz y 
w latach poprzednich świę -
ta spędzili za ladą. Swojego 
niezadowolenia w tej sprawie 
nie kryją jednak pracodawcy, 

którzy nowy przepis interpre-
tują jako ograniczenie ludziom 
wolności. 

– To jakiś absurd – mówi 
oburzona Urszula Banaszak, 
kierowniczka sklepu spożyw-
czego Żabka z ul ic y 1 Maja 
w Jelen iej Górze. – Jeszcze 
trochę a zabronią pracy w pie-
karniach i w święta będziemy 
jeść pięciodniowy chleb. Każdy 
pracownik sam powinien decy-
dować o tym, czy przyjdzie do 
pracy czy nie – dodaje.

Tr udno jedna k uw ierz yć 
w szczerą chęć pracowania 
w świąteczne dni. Jeśli tego 
chcą właściciele, nikt im nie 
zabrania skorzystania z prawa 
handlu w tych dniach. Muszą 
tylko sami stanąć za ladą kie-
rowanego przez siebie sklepu. 
Urszula Banaszak zapewnia, że 
prowadzona przez nią „Żabka” 
będ z ie ot wa r t a za rów no 1 
listopada jak i w Boże Naro-
dzenie. – Zarabiamy, k iedy 
inne placówki są zamknięte. 
Nie tylko ja będę miała z tego 
korzyści, ale również klienci 
– dodaje.

Sklep na 1 Maja będzie jednak 
jednym z nielicznych otwar-
tych. Większość pozostałych 
zostanie zamknięta na cztery 
spusty w tym te największe 
– hipermarkety. Mieszkańcom 
niezbyt się to podoba bo nawy-
ki rodzinnych zakupów weszły 
im w krew. Możliwe jednak, że 
już wkrótce otwartych w dni 

świąteczne sk lepów będzie 
więcej. Właściciele większych 
sklepów już sporządzają kal-
kulację, bowiem okazało się, 
że za nieprzestrzeganie nowej 
ustawy i ściągnięcie ludzi do 
pracy w świąteczne dni pra-
cownik Państwowej Inspekcji 
Pracy może nałożyć mandat 
tysięcy wysokości dwóch ty-
sięcy złotych. Taka suma nie 
robi wrażenia na potentatach, 
którzy – wprawdzie ponosząc 
ryzyko kary – zarobią w sklepie 
znacznie więcej. 

PIP apeluje jednak do pra-
codawców o respektowanie 
przepisów wprowadzających 
zakaz prac y w placówkach 
handlowych w święta. Przy-
pomina też, że wobec praco-
dawców łamiących to prawo 
jest możliwość wyciągnięcia 
znacznie poważniejszych kon-
sekwencji.

– Dwa tysiące to kara pod-
st awowa , ja k ą może na ło -
żyć inspektor PIP. Jednal jeśli 
sprawa zostanie skierowana 
do sądu, pracodawca ryzykuje 
zapłatą nawet do trzydziestu 
tysięcy – przestrzega Lesław 
Mandrak.

 W okręgowych inspektora-
tach pracy na terenie całego 
kraju czynne będą dyżurne 
telefony, gdzie będzie można 
przekazywać sygnały o naru-
szeniu zakazu pracy w handlu 
w te dni.

Angelika Grzywacz

Zakazany owoc 
kusi

zatankujemy 
w święto
W nadchodzący dzień Wszys t-
kich Świętych nie będzie paraliżu 
na drogach przewidywanego w 
ubiegłym t ygodniu.  Ur zędnicy 
Państwowej Inspekcji Pracy za-
powiadali, że zareagują karami 
na otwieranie stacji benzynowych 
w związku z ustawą zakazującą 
handlu w święta. Zapowiedzi nie 
spełnią się. Powód? Urzędnicy 
doszli do „sensacyjnego” odkrycia, 
że jednak wymienione placówki są 
dla kierowców użyteczne w każdy 
dzień tygodnia.

praca zakazana…
…w Nowy Rok, w święta Wielkiej 
Nocy, 1 i 3 Maja, w pierwszy dzień 
Zielonych Świątek, w Boże Ciało, 
15 sierpnia - w święto Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny, 
Wszystkich Świętych, Święto Nie-
podległości (11 listopada), a także 
święta Bożego Narodzenia. Mogą 
pracować placówki oświaty, apteki 
oraz stacje benzynowe. Zakaz nie 
dotyczy też prowadzących jedno-
osobową firmę i nie zatrudniają 
pracowników. Nowela dopuszcza 
możliwość pracy w placówkach 
handlowych pr zy wykonywaniu 
prac koniecznych ze względu na 
użyteczność społeczną lub codzien-
ne potrzeby ludności.

W nadchodzący czwartek (Wszystkich Świętych) pracownicy wielkich sklepów po 
raz pierwszy skorzystają z dobrodziejstwa znowelizowanego kodeksu pracy, który 
wyznaczył im wolnych dwanaście dni świątecznych w roku.

Hipermarket Tesco będzie w najbliższy czwartek nieczynny
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Życie nauczyło go żyć inaczej
JELENIA GÓRA – Nie zostałem całkowitym narkomanem – mówi Maciej Maleńczuk

Angelika Grzywacz: Skąd 
pomysł na ten wspólny kon-
cert?

Jest to połączenie dwóch upa-
dających karier, wiadomo, że 
jesteśmy już starzy i wiele nowego 
do głowy już nam nie przyjdzie, 
więc wyciągamy resztki czy wy-
cieramy brudy z kątów i próbu-
jemy jakoś to wyprać i sprzedać 
jako coś nowego.

A poważnie?
Dokładne tak to wygląda, jest 

to łatanina. Przynajmniej takie 
jest moje zdanie na ten temat.

Mówi się o Panu, że jest 
człowiekiem szlachetnym, 
ale porywczym…

Tak. Uważam, że ta poryw-
czość mnie gubi, a le cią gle 
jest.  Może gdy będę ostatkiem 
sił stał nad grobem, to wtedy 
ją stracę. Ale myślę raczej, że 
mogę być starym zapiekłym 
dziadem.

Z czego to wynika?
Z t r ud nego d z iec i ń st wa . 

Poza tym nikt nie będzie mi 
mówił, co mam robić.

Jest Pan z okolic Jeleniej 
Góry, prawda?

Dokładniej z Wojcieszowa, tam 
się urodziłem, tam mam tatę i 
tam spędziłem swoje dzieciństwo. 
Ale potem już nie tam nie miesz-
kałem. 

Jakie wspomnienia wiąże 
Pan z tym regionem?

Same ciepłe wspomnienia, ta 
miejscowość kojarzy się z moim 
ojcem. Poza tym było tam mnó-
stwo takich kamieniołomów 
wapiennych. Wapień się krysta-
lizuje. Jak miałem około pięciu 
lat, poszedłem z kolegą właśnie 
do takiego kamieniołomu i my-
śleliśmy, że znaleźliśmy skarb. A 
to było nic innego, jak skrystalizo-

wany wapień. Ale wyglądało jak 
diamentowa kula. Zanieśliśmy 
to babci z przekonaniem, że 
jesteśmy bogaci. Babcia jednak 
wyrzuciła to przez okno i po-
wiedziała „tu pełno tego leży” 
(śmiech). 

Chętnie Pan tu wraca?
Bardzo chętnie przyjeżdżam 

na Dolny Śląsk. Dlaczego? Trud-
no powiedzieć. Nie wychowałem 
się tutaj, ale coś w tym regionie 
jest. Może kawałek Rosji czy 
Ukrainy, którą przynieśli tutaj lu-
dzie, którzy zostali przesiedlenie, 
między innymi moja rodzina. 
Przecież de facto historycznie 
jest to teren Polski, ale  geogra-
ficznie nie do końca.

Rozmowa z Maciejem Maleńczukiem, artystą wszech-
stronnym, który w Jeleniej Górze dał koncert z Wojcie-
chem Waglewskim
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KRÓTKO z mIASTA
Włam na budowie
20, 24 i 25 lat mają jeleniogórzanie, 
którzy włamali się do jednego z remonto-
wanych budynków przy ulicy Wolności. 
Ukradli 10 worków wełny mineralnej 
o wartości 500 złotych. Świadkowie 
podali rysopis sprawców policjantom, 
a stróże prawa ujęli ich po pościgu i 
zatrzymali. 

Nowy supermarket
Przy ulicy Sobieskiego trwa budowa ko-
lejnego dużego sklepu w Jeleniej Górze. 
Tym razem będzie to placówka niemie-
ckiej sieci Aldi. Prace potrwają jeszcze 
co najmniej do grudnia. Wspomniana 
sieć należy do jednych z najtańszych w 
Niemczech. W stolicy Karkonoszy ma 
zaproponować najniższe ceny spośród 
konkurencyjnych tego typu sklepów.

Pijana pod kołami
40-letnia kierująca fordem focusem nie 
zachowała w środę wieczorem ostrożno-
ści jadąc ulicą Noskowskiego. Potrąciła 
na przejściu dla pieszych o 10 lat starszą 
mieszkankę Zabobrza. Piesza przechodziła 
przez jezdnię prawidłowo, ale była pijana. 
Potknęła się na krawężniku i wpadła 
prosto pod koła nadjeżdżającego pojazdu. 
Przewieziono ją do szpitala. Miała ponad 
dwa promile alkoholu w organizmie. 
Doznała złamania nogi.

Ćwiczył inaczej
Dwa telefony komórkowe, dokumenty i 
drobne pieniądze ukradł szesnastolatek 
po włamaniu się do szatni szkolnej, w 
której były rzeczy pozostawione przez 
ćwiczących na wf uczniów. Policjanci 
sprawcę namierzyli i złapali. Okazał się 
nim były kolega okradzionych uczniów. 

Odzyskano jeden telefon komórkowy o 
wartości 700 złotych, który wrócił do 
właściciela. 

Szansa na nagrodę
Jeszcze dziś (poniedziałek) fotoamatorzy 
mogą wziąć udział w konkursie z okazji 
pierwszej rocznicy otwarcia salonu EMPiK 
w stolicy Karkonoszy. Zmagania przepro-
wadzane są pod hasłem „Kultura i sztuka 
w Jeleniej Górze”.
Nagrodzone zdjęcia będą wywieszone na 
terenie salonu. Organizatorzy ufundowali 
nagrody książkowe związane z fotogra-
fią i gadżety. Termin składania prac: 
29.10.2007 w Punkcie Info w salonie 
EMPiK Jelenia Góra ul. 1 Maja 16/18 
wraz z danymi osobowymi, adresem oraz 
oświadczeniem o zgodę na publikację 
danych.

(tejo)

Jaki jest Pana największy 
sukces?

To, że nie zostałem całkowitym 
narkomanem, to jest mój najwięk-
szy życiowy sukces. 

Dziękuję za rozmowę.

Czym w najbliższym cza-
sie zaskoczy Pan swoich 
fanów?

Nagrałem nową płytę Homo 
Twist i zabieram się za Psycho 
Dancing. Jedyne, czym mogę ko-
goś zaskoczyć to tym, że jeszcze 
się nie skończyłem. 

Ale ani Pan, ani Wojciech 
Waglewski waszych karier 
nie zamierzacie chyba koń-
czyć?

Zaklinamy rzeczy wistość. 
Jak będziemy mówić o tym, że 
kończymy karierę to może tak 
się nie stanie. Bardzo wielu 
ludzi już dawno się skończyło, 
a cią gle t wierdzi , że nagra 
nową płytę i teraz będzie miało 
prawdziwy debiut, chociaż ma 
już pięćdziesiąt lat. Takich jest 
pełno. Może więc ten raz jeden 
będzie odwrotnie?
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Szkocka terapia

Zespół muzyczny Caledonia za-
proponował w miniony czwartek 
Jeleniogórskiemu Stowarzyszeniu 
Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespo-
łem Downa podróż po kulturze 
celtyckiej.

To część terapii, jaką stowarzy-
szenie organizuje, aby pomóc we 
właściwym rozwoju intelektualnym 
swoim najmłodszym członkom. 
Tak, aby mogli poczuć się jak nor-
malne dzieci. Wspiera tym samym 
rodziców, którzy w organizacji 
spotykają się z ludźmi mającymi 
podobne troski.

– Posłuchaliśmy opowieści na 
temat szkockiej i irlandzkiej tra-

dycji muzycznej, jej żywiołowości 
wywodzącej się z tańców jig i reel, 
o dudach, obecnych we wszystkich 
sferach życia Szkotów. A także o 
innych instrumentach związanych z 
tą kulturą. Poznaliśmy też tradycyjny 
męski ubiór, w którym Szkoci na co 
dzień chodzą ubrani – mówi Janusz 
Wielocha, jeden z organizatorów.

Muzykom z Caledonii bardzo po-
dobał się żywiołowy i spontaniczny 
odbiór tej muzyki przez dzieci z ze-
społem Downa. Najmłodsi podczas 
występu klaskały w rytm, tańczyły 
i burzliwymi oklaskami nagradzały 
wykonawców.

Terapia muzyką jest jednym z 
ważniejszych elementów pracy 
nad właściwym rozwojem intelek-
tualnym dzieci z zespołem Downa, 
autyzmem, czy dziecięcym poraże-
niem mózgowym.

rylit

pomagają, zapraszają
Zajęcia z muzykoterapii odbywają się w Orliku od wiosny. Pomieszczenie udo-
stępnił nieodpłatnie prezes spółdzielni Ostoja Jan Gabryś. Terapeutką jest Dorota 
Królikowska z Jeleniej Góry. Sala znajduje się na parterze klubu i łatwo do niej 
dojechać z każdego punktu miasta. 
Program dofinansowany został ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. To pozwoliło na zakup sprzętu audio, instrumentów dla 
dzieci i niezbędnych do zajęć akcesoriów, a także umożliwiło organizację audycji 
umuzykalniających organizowanych przy współpracy z Filharmonią Dolnośląską 
w Jeleniej Górze.

Żywiołowe tańce i muzy-
ka szansą dla niepełno-
sprawnych dzieci.
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Koncert w celtyckich kręgach 
bardzo się wszystkim podobał

Skrócić beztroskę
Szkoły tylko w teorii przygotowane są do obowiązkowego przyjmowania sześciolatków

Jeśli Platforma Obywatelska zacznie realizować 
przedstawiony przed wyborami program zmian, to w 
przyszłym roku pięciolatki obowiązkowo pomaszerują 
z plecakami do przedszkola, a ich o rok starsi koledzy 
zasiądą w szkolnej ławie.

– To wyrównanie szans dzieci 
szczególnie w środowiskach 
wiejskich – mówią zwolennicy 
zmian. Na wsiach jedynie garstka 
maluchów wie, co to takiego 
przedszkole. W domu rzadko 
rodzice poświęcają czas, aby 
nauczyć swoje pociechy tego, 
czego mogłyby się dowiedzieć 
w przedszkolu. – Po rozpoczęciu 
obowiązkowej edukacji okazuje 
się, że sześciolatek rozwija się na 
poziomie czterolatka – podkreśla-
ją pedagodzy.

Ten problem nie dotyczy jed-
nak tylko wsi. W miastach dzieci, 
których rodzice nie decydują się 
na zaprowadzenie maluchów 
do przedszkola przed ukończe-
niem sześciu lat, mają ogromne 
trudności z nadrobieniem różnic 
zarówno w rozwoju intelektu-
alnym, jak i emocjonalnym czy 
psychicznym.

Im szybciej, 
tym lepiej

– Uważam, że jest 
to naprawdę wielka 
szansa dla tych pię-
ciolatków, które 

nie poszłyby wcześniej do szkoły 
bez takiej ustawy – mówi Lucyna 
Balińska dyrektor Przedszkola nr 
13 w Jeleniej Górze. – Pracowa-
łam z dziećmi przedszkolnymi, 
które miały pięć i sześć lat. Na-
prawdę zauważalna jest różnica 
rozwojowa u dzieci, które szybciej 
rozpoczęły naukę. Sześciolatki, 
które przychodziły do przedszko-
la, często nadrabiały materiał 
przez pół roku męcząc się z tym, 
co ich rówieśnicy rok wcześniej 
uczęszczający do przedszkola 
mieli niemalże w jednym palcu.

Pozytywnie do tej zmiany 
nastawieni są również rodzice, 
którzy swoje pociechy chętnie 
oddałyby do przedszkola po 
skończeniu przez nich pięciu 
lat. 

– To jest bardzo dobry pomysł, 
ponieważ jeśli rodzice dziecka 
pracują, to z pewnością nie 
nauczą swoich synów i córek w 
domu tego, co pedagodzy prze-
każą im w przedszkolu – twierdzi 
Karina Kitlerz z Jeleniej Góry. 

– Życie zmusza nas do coraz 
większego tempa. Na edukację 

swoich pociech nie zostaje 
wiele czasu. Ta ustawa chyba 
rozwiązałaby ten problem i 
wyrównała szanse właśnie 
takich dzieci – dodaje.

Jak mówi Teresa Skólska, 
dyrektor Niepublicznego 
Przedszkola nr 5 w Jeleniej 
Górze, obniżenie obowiąz-

kowego wieku przedszkolne-
go to nieunikniona sprawa.

– Jeżeli mamy się zbliżyć 
do Europy, nastąpi to prę-
dzej czy później. Jest to 
nieuniknione – podkreśla T. 
Skólska. Dla niej ważną rze-

czą będzie przygotowanie 
szkół do przyjęcia dzieci 
sześcioletnich. A na takie 

zmiany także się zanosi. 

Ławka zamiast zabawki
O ile większość rodziców i spe-

cjalistów jest za obniżeniem wieku 
przedszkolnego do piątego roku 
życia, o tyle ostrożniej podcho-
dzą oni do perspektywy, w której 
sześcioletnie maluchy z ciężkimi 
tornistrami będą maszerowały do 
szkolnej ławki. A to także – zgodnie 
z ustawą – jest nieuniknione.

– Mój syn ma teraz sześć lat, ale z 
pewnością nie nadaje się do pierw-
szej klasy – zarzeka się Małgorzata 
Mikołajczyk z ulicy Drzymały w 
Jeleniej Górze. – Jeszcze po prostu 
nie dorósł do szkolnych obowiąz-
ków, zadań domowych czy innych 
rzeczy. Nie mówiąc już o noszeniu 
tych ogromnych plecaków pełnych 
książek. Nie wiem, czy dałby sobie z 
tym wszystkim radę. Jest to jak dla 
niego o rok za wcześnie.

Takie stanowisko zajmuje rów-
nież część pedagogów, którzy z 

doświadczenia wiedzą, że będzie 
to niełatwa zmiana.

– Jeśli wejdzie ta ustawa to 
naprawdę będzie się tym sześcio-
latkom trudno przestawić na nowe 
tory – mówi Lucyna Balińska. 
– Sześć lat to wiek, w którym 
tylko niektóre dzieci dopiero za-
czynają zdawać sobie sprawę, co 
to jest obowiązek. Wiele z tych 
maluchów jeszcze potrzebuje za-
bawy, wolnego czasu, obcowania 
z rówieśnikami, a nie siedzenia 
w ławkach.

Co to będzie?
O końcowym rozstrzygnięciu 

kwestii obniżenia wieku przedszkol-
nego i szkolnego do końca jeszcze 
nic nie wiadomo. Jak to bowiem 
bywa: programy wyborcze sobie, 
a działania powyborcze – sobie. 
Jednak wcześniej o projekcie zmian 
pozytywnie wyrażały się wszystkie 
ugrupowania polityczne.

 Platforma Obywatelska za-
strzegała się, że ta ustawa to 
jedno z głównych zadań.

Jednak Grzegorz Schetyna, 
nowo w ybrany poseł, sekre-
tarz genera l ny Plat formy i 
prawdopodobnie przyszły mi-
nister spraw wewnętrznych, 
powiedział nam, że o sprawie 
obniżenia wieku szkolnego i 
przedszkolnego wie niewiele.

 

–  Jeśli rząd będzie chciał 
wprowadzić zmiany to PO się 
do tego ustosunkuje – dodał. 

Urzędnicy oświatowi w Jeleniej 
Górze twierdzą, że placówki edu-
kacji są na to przygotowane. Część 
z nich przyjmuje przecież sześ-
ciolatków, którzy uczęszczają do 
oddziałów zerowych. Jednak sami 
nauczyciele nie są huraoptymista-
mi i obawiają się sporego zamętu, 
zwłaszcza organizacyjnego.

Angelika Grzywacz

Dzisiejsze pięciolatki mają szczęście. 
Skrócenie dzieciństwa im jeszcze nie grozi.
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Małgorzacie Mikołajczyk 
nie podoba się projekt 
obniżenia wieku szkolnego.

Jak to robią w Unii
W większości krajów Europy dzieci zaczynają się uczyć w szkole jako sześciolatki. 
Tak jest m.in. w Austrii, Belgii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Niemczech czy 
we Włoszech. Bywają też bardziej radykalne rozwiązania. Np. w Luksemburgu 
dzieci rozpoczynają obowiązkową edukację już w czwartym roku życia (z tym, 
że najpierw mają dwa lata obowiązkowego przedszkola, a potem zaczyna się 
szkoła podstawowa).
Z kolei w Portugalii specjalna ustawa o wychowaniu przedszkolnym zakłada, 
że dzieci chodzą do przedszkola od trzeciego do piątego roku życia. Nie jest 
ono obowiązkowe, ale wszystkie dzieci mają w nim zagwarantowane miejsce. 
Brytyjczycy w szkolnych ławach sadzają już pięciolatków. W Holandii w szkołach 
podstawowych uczą się dzieci w wieku od 4 do 12 lat. Mimo że nauka jest 
obowiązkowa od 5 lat, prawie wszystkie dzieci w wieku lat 4 chodzą na zajęcia 
do klasy przygotowawczej.
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Autopsychoterapia
Dzięki temu, 

że coraz więcej 
ludzi ma samo-

chody poprawia się stan zdrowia 
psychicznego naszego społeczeń-
stwa. Psychologiczne to odkrycie 
poczyniłem jeżdżąc samochodem 
rano, w czasie, kiedy ludzie spieszą 
swoimi autami do pracy.

 Samochód jest, przekonałem 
się, zdumiewającą maszyną. Został 
wynaleziony po to, żeby przewozić 
ludzi albo towary, ale okazało się, 
że nadaje się poza tym do robienia 
bardzo różnych rzeczy, o których 
się wynalazcom nie śniło. Służy 
na przykład do uzewnętrzniania 
stanów duszy.

Stan duszy człowieka jest jak 
wiadomo zmienny. Na przykład 
rano, kiedy człowiek udaje się do 
pracy, przeżywa zwykle ogólne 
zniechęcenie światem. Musiał 
przecież wstać wcześniej niż lubi, i 
to nie na zew swej natury budzącej 
się do nowego dnia, ale na brutalny 
sygnał budzika niejednokrotnie 
wyrywający z pięknego snu.

Wstawszy już, człowiek uświa-
damia sobie boleśnie, że czeka 
go kilka godzin wykonywania 
różnych czynności, czasem uciąż-
liwych i męczących, czasem nud-
nych. I to nie z wewnętrznej po-
trzeby, ale za pieniądze. Zbyt małe 
na dodatek pieniądze, bo przecież 
zdecydowana większość ludzi żyje 
w najgłębszym przekonaniu, że 
pracodawca płaci im mniej niż 
warta jest ich praca. 

 Z tego stanu ogólnego zniechę-
cenia, nieuchronnie wyłania się 
przekonanie, że świat jest nieprzy-
jazny. W przyjaznym świecie praca 
zaczynałaby się później, trwałaby 
krócej, składała się z wyłącznie z 
czynności przyjemnych, a wypłata 
wynagrodzenia zaskakiwałaby 
obfitością. 

W tym właśnie stanie znie-
chęcenia do świata całego wyru-
sza człowiek autem do pracy. A 
wyruszywszy, może, posługując 
się kierownicą, klaksonem oraz 
pedałami gazu, hamulca i sprzęgła, 
wyśpiewać to wszystko, co mu w 
duszy ponuro o poranku gra.

Jedzie sobie tedy do pracy taki 
człek zbrzydzony światem, a tu z 
bocznej ulicy oznaczonej żółtym 
odwróconym trójkątem ktoś inny 
chce włączyć się swoim samocho-
dem w sznur aut. Czeka, mruga 
kierunkowskazem, w oczach ma 
błaganie. 

Gdyby człowiek siedzący za 
kierownicą nie był zbrzydzony 
światem, mógłby przyhamować i 
wpuścić nieszczęśnika stojącego na 
bocznej ulicy. Ale jest zbrzydzony, 
więc jedzie sobie, pilnie uważając, 
żeby za dużego odstępu nie zosta-
wić między swoim autem, a tym, co 
jedzie przed nim. Żeby się tamten 
przypadkiem nie zmieścił. 

Przejeżdżając, zerka na tego z 
boku i myśli sobie mściwie: dobrze 
ci tak, myśli, stój tam i czekaj, ja 
muszę jechać do pracy, chociaż 
nie chcę, a ty musisz czekać. Niby 
dlaczego ma ci być lepiej niż mi? Od 
razu przyjemniej robi się na duszy, 
bo wprawdzie nadal spać się chce 
i nadal czeka osiem – a  bywa, że 
i więcej –  nudnych i męczących 
godzin, ale przynajmniej wiado-
mo, że i innym też nie po różach 
się układa. 

A kiedy jeszcze uda się po drodze 
do pracy zatrąbić na kogoś albo 
karcąco mrugnąć światłami, jeśli 
uda się nastraszyć pieszego na pa-
sach, aż ten pociesznie wierzgnie 
ze strachu albo stanie jak wryty z 
twarzą pełną przerażenia, jeśli uda 
się ochlapać przechodnia błotnistą 
wodą z kałuży, aż ten odskoczy, 
zamacha rękami, a czasem nawet 
coś bezsilnie wykrzyknie, wtedy 
cała wściekłość na świat mija. 

Kiedy człowiek sam pozbywa 
się przykrych stanów psychicz-
nych, psychologowie mówią o 
autopsychoterapii. Jedna z metod 
autopsychoterapii polega na uze-
wnętrznianiu tych swoich stanów, 
żeby nie gniotły, ale wyszły na 
zewnątrz i tam zostały. 

Jak zatem nazwać poranną au-
topsychoterapię przeprowadzaną 
za pomocą auta? Autoautopsy-
chopterapią?

Wojciech Jankowski

ROZMAITOŒCI / OPINIE
Migawk¹ i piórem Jelonki.com
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OKIEM NACZELNEGO   Sumienie przeciętnego jeleniogórzanina cechuje czerwień rozmaitych odcieni

Człowiek w postrzeganiu świata 
często kieruje się utartym schema-
tem. Czy widzi rzeczywistość szerzej, 
czy też bardziej wąsko. Schematyzm 
myślenia ogólnego i lokalnego może 
jednak nasuwać błędne wnioski, 
choć sam schemat ma wiele wspól-
nego z prawdą.

Polak to złodziej i pijak. A Polka to 
jeszcze ktoś na literę k. Murzyn jest 
czarny, bo się nie myje. Na stole w 
przeciętnej rodzinie francuskiej na 
śniadanie zajada się żaby przegryza-
jąc chrupiącymi rogalikami. Anglik 
na lunch połyka kocioł puddingu 
wraz z opakowaniem. Na zmęczone-
go Rosjanina czeka kąpiel w wannie 
pełnej bimbru. Czeskie matki karmią 
piersią niemowlęta budwarem 

zamiast mleka, serwując im danie 
z boczku i knedlików z kwaszoną 
kapustą w occie.

Świat stereotypów, wbrew pozo-
rom, nie jest zakłamany. Wystarczy 
spojrzeć na policyjne statystyki, 
aby stwierdzić, jacy są Polacy. Sami 
złodzieje, pijacy. Polecisz do Afryki, 
a tam wody brak, bo racjonują. To 
nikt się nie myje i zalatuje. Pójdziesz 
w pewien zakątek ziemi ojczystej, 
to zobaczysz panie lekkich nie tylko 
strojów, ale i obyczajów. Zdziwisz się, 
jak we Francji rzeczywiście zaserwu-
ją ci żabę w panierce i kociołkiem z 
wodą. Przy okazji wyjdzie polskie 
nieokrzesanie, kiedy ową żabę cieczą 
popijesz chłepcząc jak pies, choć 
jest ona przeznaczona do obmycia 

czubków palców, gdyż żabę zajada 
się łapskami.

W Anglii możesz dostać niestraw-
ności po spróbowaniu zawiesiste-
go jak smar silnikowy puddingu. 
W Rosji bez hektolitra wody ognistej 
„nie razbierjosz”, a u naszych połu-
dniowych sąsiadów w przedszkolnej 
stołówce bez kłopotu napijesz się 
zimnego budwara okraszonego 
tłustą skórą świni pływającą w sosie 
na knedlikach z kapuchą.

Oczywiście socjologowie zaraz 
prostują, że przecież wcale tak nie 
jest. To stereotyp każe nam myśleć 
głupimi i utartymi schematami. Bo 
Polacy są uczciwi aż do bólu, prosto-
linijni, bardziej katoliccy i bogobojni 
od papieża. Afrykanie aż do przesady 
dbają o higienę osobistą zamiast 
wody (ha dwa o) stosując wodę ko-
lońską. Żabami jedynie przy bardzo 
rzadkich okazjach raczą się tylko 
francuscy smakosze, a lud francuski 

zżera europejski prefabrykowany bef-
sztyk z frytkami. Angielski pudding 
nie jest taki zły, jak go gotują. Rosyjski 
bimber wspomaga pamięć, a czeskie 
piwo działa moczopędnie, więc nasi 
południowi sąsiedzi to wzór do naśla-
dowania. Bo Polacy, politycy głównie, 
też lubią lać, tyle że wodę. W okresie 
przedwyborczym zwłaszcza. Potem 
dostają jednak skurczu pęcherza. No 
i trzeba czymś to popędzić.

Swoistym stereotypem lokalnym 
jest kolor sumienia, przekonania, 
poglądów, a nawet ubrania przecięt-
nego jeleniogórzanina. To przepięk-
na czerwień w różnych odmianach. 
Kolorów są miliony, tylko nasze 
słownictwo jest zbyt ubogie, aby je 
wszystkie nazwać. Ale jeleniogórza-
nin i z tym sobie radzi. Mieni się od 
różów, do pąsów. Od amarantów do 
rubinu. Od czerwieni ceglastej do 
buraczanej. Od czerwonych maków 
po czerwień płetwy rybki krasno-

piórki. Od biskupiej barwy nalewki 
wiśniowej, po przekrwione oczy jej 
wielbicieli.

 Jeleniogórzanin wyraz tej czer-
wieni daje na tyle wyraźnie, że 
określenie „czerwony” przywiera 
nie tylko do przeciętnego obywatela 
grodu Krzywoustego, lecz także do 
całego jego otoczenia: od Śnieżki aż 
po Górę Szybowcową. Widziany z 
lotu ptaka nasz przepiękny region 
jawi się jako Czerwona Kotlina. 
Czerwień jest wpisana w naszą 
codzienność. W sklepach czerwona 
farba staje się towarem deficytowym, 
po który ustawiają się kolejki chęt-
nych zapisanych na listy społeczne. 
I nikogo od przybytku czerwieni 
głowa nie boli.

Socjologowie, bardzo niechętni 
takiemu przedstawieniu rzeczywi-
stości, już szykują odsiecz argumen-
tów. Przecież mieszkańcy miasta 
uwielbiają kolor pomarańczowy! 

Jak wielu okazuje się stronnikami 
zieleni! A i czerń przeżywa renesans 
w przeczerwienionej tęczy sumień 
ludu jeleniogórskiego. Wystarczy 
bliżej się temu przyjrzeć, to rzeczywi-
ście tej czerwieni na lekarstwo. Rybki 
krasnopiórki wyłowili wędkarze, 
róże poszły na wielki bukiet dla 
prezydenta miasta, rubiny dostaną 
w prezencie radni, maki zetną po-
licjanci prewencji w obawie przed 
producentami polskiej heroiny. A pa-
nowie z przekrwionymi oczami wy-
piją całe zapasy nalewki wiśniowej. 
I już będziemy mieli zrównoważony 
kolorami świat normalności.

Jednak, chyba, mimo tymcza-
sowego kamuflażu barw, co by 
czerwień w oczy zbytnio nie kłuła, 
jeleniogórzanin w głębi serca pozo-
stanie czerwony. Ten stereotypowy, 
oczywiście.

Konrad przezdzięk

Stereotyp 
rządzi

Marek Obrębalski, prezydent Jeleniej Góry

Świetnie, 
będzie zamiast bułeczki 

na obiad…

PLOTKI I FAKTY
Spór o piasek

Projekt budowy cieplickich 
term wzbudził kontrowersje 
zapisem, że w obiekcie ma być 
wykorzystany piasek z bałty-
ckiej plaży. Grupa radnych już 
puka się w czoło. Rajcy mówią, 
że to wożenie drewna do lasu i 
proponują, aby uzdrowiskowy 
kompleks wykorzystał piach 
z plaży nad Bobrem. Jest on 
co prawda gruboziarnisty i 
nieco kamienisty, ale swój. I 
transport niewiele kosztuje. 
Jak nie będzie odpowiadał wy-
mogom kuracjuszy, to zmielić 
można. Trzeba przecież pro-
mować lokalne produkty, a 
nie importowane z dalekiego 
Pomorza.

Zrywki z kampanii
Jeszcze trzy tygodnie mają sztaby 

wyborcze, aby usunąć smętne reszt-
ki, które pozostały po promocji ich 
kandydatów. Jeśli tego nie zrobią, nie 
oznacza, że fragmenty twarzy nie-
doszłych (lub doszłych) wybrańców 
ludu będą łypać na nas zewsząd w roz-
maitych pozach stadium zniszczenia. 
Znikną posprzątane przez miejskie 
służby, za co wyborczy sztabowcy 
będą musieli im zapłacić.

Póki co resztki wiszą, ale – jak to 
mówią – co ma wisieć, nie utonie. Na 
razie w zalewie tej polityki mało nie 
utonęli zmęczeni nią ludzie. Jak się 
okazuje, nie łatwo się takiego polityka 
pozbyć, co nie znaczy, że nie wszyscy 
są z tego powodu niezadowoleni. 
Koniunkturę wyczuli sprzedawcy 
ziemniaków. Kartofelki drożeją i 
każda okazja dobra, by towar sprze-
dać. Najlepszą - kampania wyborcza. 
Sprzedawcy ziemniaków muszą teraz 
uzbroić się w cierpliwość. Następna 
taka okoliczność nadarzy się dopiero 
za trzy lata (jak dobrze pójdzie). Dla 
nich pozostałości po klasie politycznej 
mogłyby wisieć przez cały czas.

(anzol) Fo
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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

(anzol)
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10 POWIAT JELENIOGÓRSKI
Inwazja Carrefour

Zanosi się na to, że znana 
nie tylko w Polsce sieć wielko-
powierzchniowych sklepów 
spożywczych Carrefour po-
stanowiła wchłonąć również 
sklepy o średniej powierzchni, 
usytuowane w mniejszych 
miastach. Stało się tak w Ko-
warach.

Przy ulicy Staszica w miejsce 
dotychczasowego Alberta (gdzie 
niedawno wyremontowano 
spalony dach) kilka dni temu 
powstał supermarket Carrefour 
Express. – Market dał pracę 20 
ludziom, a miejscowym i przy-
byszom z okolicznych miejsco-
wości, sznasę kupienia tanich 
towarów o wysokiej jakości 
– przekonuje Monika Kalinow-
ska z sieci Carrefour. Jednak to, 
co cieszy klientów, nie w smak 
drobnym handlowcom, którzy 
obawiają się nie dadzą rady w 
walce z taką konkurencją. 

– Niewiele mnie obchodzą 
zmartwienia handlarzy. Niech 
zmienią pracę. W hipermarke-
cie jest większy wybór towarów. 
Przecież nie powstał nowy 
sklep, tylko zmieni się właś-
ciciel. W czym więc problem? 
– pyta mieszaniec miasta nad 
Jedlicą, nie chcący ujawnić 
nazwiska.

„Tak” w referendum
Wszyscy mieszkańcy solidar-

nie zapłacą za wywóz śmieci – 
tak opowiedzieli się kowarzanie 
w referendum. Odbyło się ono 
w poprzednią niedzielę, u boku 
wyborów parlamentarnych.

W referendum wzięło udział 
37 proc. mieszkańców (aby 
było ono ważne, wystarczyło 30 
proc.) i zdecydowana większość 
(70 proc.) wypowiedziała się za 
wprowadzeniem powszechnej 
opłaty za wywóz śmieci.

Wkrótce rada miejska ustali 
wysokość opłaty za wywóz 
śmieci, która będzie taka sama 
dla wszystkich mieszkańców. 
Do tej pory stawki były zróż-
nicowane, ale nie wszyscy 
płacili.

(JEN)

Ryksza czeka

Przed jednym ze sklepów 
w K a r p a c z u s t oi  r y k sz a , 
k t ór ą moż n a woz ić  d w ie 
osoby. Jednak jest to sprzęt 
wiekowy i w dodatku nie ma 
przerzutek. Wątpliwe więc, 
że ktoś na nim będzie chciał 
zrobić interes przewozow y 
po k urorc ie pod Śn ież k ą . 

Jest to więc raczej towar na 
sprzedaż. a bardziej niż Kar-
paczowi mógłby się przydać 
Jeleniej Górze. Tam kilka lat 
temu przez dwa lata jeździły 
r yk sze ,  a le wła śc ic ielow i 
interes się nie opłacał i go 
zamknął.

(JEN)
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Smyrna odżyła dzięki niemieckiej rodzinie
KOWARY Zabytkowy obiekt uratowany przed wyburzeniem

Nie doszło do tego, bo w 1996 
r. niemieckie małżeństwo Maria i 
Bernd Wetsch kupili rozsypujący 
się dom i uratowali go przed 
śmiercią techniczną. Jak wspo-
mina pani Maria, po wejściu do 
środka widok był przygnębiający. 
Z parteru widać było przez dziu-
rawy dach niebo. Praktycznie, 
zachowały się tylko w jako takim 
stanie drzwi i niektóre schody. 

Remont zaczęto od usuwania 
śmieci i nagromadzonego gruzu 
i piachu. W piwnicach było tego 
aż po sufit. By uratować skutecz-
nie obiekt przed zawaleniem, w 
czterech miejscach wlano nowe 
fundamenty, a budynek wzmoc-
niono metalowymi klamrami. 
Potem wyremontowano dach i 
odnowiono pomieszczenia. Na-
stępnie do wszystkich pomiesz-

czeń ściągnięto stylowe meble 
z prywatnych zbiorów państwa 
Wetsch, liczące od 100 do 300 lat, 
oraz kryształowe lustra z tego 
samego okresu. To pozwoliło już 
w 1998 r. udostępnić obiekt dla 
pierwszych gości.

Na parterze mieści się re-
cepcja, bar i restauracja. W 
sieni, która ma sufit kształcie 
krzyżowego sklepienia, można 
się ogrzewać przy sporych roz-
miarów kominku. Zagospoda-
rowano też piwnice z dwoma 
piaskownicami, gdzie znajduje 
się czysta krystalicznie woda 
gruntowa.

Na dwóch piętrach znajduje 
się 14 dwuosobowych pokoi, 
ale można w nich umiesz-
czać tak zwane dostawki.

– Nie liczymy na to, że w 
najbliższym czasie zwrócą 
się nam poniesione koszty 
związane z odbudową i re-

nowacją Smyrny. Cieszy nas to, 
że mamy już stałych klientów 
i często nasza willa jest pełna 
gości – mówi Maria Wetsch (na 
zdjęciu).

Przy ul. Ogrodowej od kilku lat działa Willa Smyrna, 
oferująca pokoje gościnne. A pomyśleć, że 10 lat temu 
budynek, należący wówczas do Fabryki Dywanów, 
nadawał się do wyburzenia.

Krótka historia
Willa Smyrna była wzniesiona na przełomie XVII/XVIII wieku. Już w 1840 r. była po 
raz pierwszy remontowana. Należała do najbogatszych rodzin patrycjuszowskich w 
Kowarach. Po wojnie obiekt przejęła Fabryka Dywanów Smyrneńskich. Na piętrach 
mieszkali pracownicy tego przedsiębiorstwa. Na parterze były laboratoria, a potem 
zakładowa przychodnia zdrowia. Razem z upadkiem Fabryki Dywanów budynek 
opustoszał i nikt się nim zajmował. Popadał w ruinę, aż do 1996 r. 

KARPACZ Goprowcy patronami gimnazjum w kurorcie pod Śnieżką

Chcemy być dzielni i odważni – uznali uczniowie kar-
packiego gimnazjum i wybrali ratowników GOPR na 
patrona. Uroczystość nadania imienia odbyła się w 
piątek (26 października).

Ideały na szczytach
Jak powiedziała dyrektorka 

placówki – Maria Supeł – o wybo-
rze imienia szkoły zadecydowali 
wspólnie uczniowie, nauczyciele 
i rodzice. Konkurs na patrona 
trwał trzy lata a wybór nie był 
łatwy, bowiem na patronów 
proponowano znanych ludzi 
kultury i również znane miejsco-
we osobistości, jak choćby nie-
żyjącego już charyzmatycznego 
szefa schroniska „Samotnia” 
– Waldemara Siemaszkę. Jednak 
większość opowiedziała się za 
imieniem ratowników górskich. 
Co szkoła ma z nimi wspólnego? 
Leży u podnóża gór, poza tym 
wielu absolwentów karpackich 
szkół zostało ratownikami GOPR. 
Nie bez znaczenia była też idea, 
o jakiej ratownicy górscy zawsze 
pamiętają, a zawarta jest w ich 
przysiędze. Mówi ona o tym, że 
bez względu na warunki i porę 
roku, zawsze będą gotowi nieść 
pomoc ludziom potrzebującym 
w górach. Wymaga to odwagi 
i konsekwentnego działania. 
– Taka postawa zawsze impo-
nuje ludziom, nie tylko młodym 
– powiedziały zgodnie ubrane 
odświętnie Karolina Kuszelew-
ska, Natalia Bielawska i Anna 
Kuszelewska, które witały gości 
w progach szkoły.

Uroczystość nadania szkole 
imienia ratowników górskich i 
przekazania sztandaru odbyła 
się w miniony piątek (26 paź-
dziernika). Wcześniej w kościele 
Nawiedzenia Marii Panny, odbyła 
się msza święta sprawowana 
przez biskupa Stefana Cichego, 
na której został poświęcony 
sztandar.

Po oficjalnej części z udziałem 
m.in. orkiestry dętej, młodzież za-
prezentowała gościom dowcipną 
wersję legendy o Kunegundzie 
– okrutnej władczyni zamku 
Chojnik w Sobieszowie. Otóż, 
jak wynika z przedstawienia, 
nie zginęła ona rzuciwszy się z 
muru zamkowego. Zaczepiła się 
bowiem o wystający kamień i 
uratował ją protoplasta ratowni-
ka górskiego, ale ten się z nią nie 
ożenił i zginęła z rozpaczy.

Gimnazjum początkowo mieś-
ciło się na drugim piętrze budyn-
ku Szkoły Podstawowej i liczyło 
78 uczniów. Od 1 września 2005 
r. zajęcia odbywają się w dobu-
dowanym nowym obiekcie. To 
przedsięwzięcie kosztowało 6 mln 
zł. Pieniądze pochodziły głównie 
z funduszy gminy. W planach 
jest budowa sali gimnastycz-
nej z prawdziwego zdarzenia 
dla gimnazjum. Obecnie szkoła 
dysponuje niepełnowymiarową 
salą, a i korzystają z niej również 

dzieci z podstawówki. Na to 
budowę nowej potrzeba aż 3 mln 
zł. Burmistrz Bogdan Malinowski 
zapewnia, że władze Karpacza 
jakoś sobie z tym poradzą.

Obecnie w Gimnazjum w Kar-
paczu uczy się 176 młodych ludzi, 
pracuje 23 nauczycieli oraz 7 

osób personelu. Uczniowie swoje 
zainteresowania mogą rozwijać 
w kole informatycznym, chemicz-
nym, plastycznym, muzycznym i 
języka niemieckiego. W placówce 
wydawana jest gazetka – „Bez 
cenzury”. W szkole funkcjonuje 
pracownia komputerowa (13 

stanowisk). Uzdolniona sporto-
wo młodzież osiąga sukcesy na 
szczeblu powiatowym, wojewódz-
kim i krajowym – szczególnie w 
sportach zimowych.

Janusz Cwen

Ratownik w sutannie

Uroczystość w świetlicy szkolnej prowadził 
ksiądz Michał Gołąb, jedyny kapłan karkonoskiej 
grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego. Choć pochodzi z Legnicy, już 
jako dziecko pokochał Karkonosze odwiedzając 
często Karpacz i okolice. Potem jako ksiądz 
zauroczył się Tatrami, gdzie przeszedł pierwsze 
szkolenie ratownicze i z górami związał się 
na dobre. Zaprzyjaźnił się z goprowcami od 
1998 r. Po rozmowie z jednym z nich postanowił 
zostać ratownikiem. Trochę to trwało, bowiem 

w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pisał doktorat, ale od 1,5 roku jest już w 
Karpaczu w kościele NMP i mógł ukończyć szkolenie, które musi się odbywać w 
różnych porach roku. 10 listopada odbierze nominację na ratownika.

Jedna z sześciu

Karolina Andrzejewska urodziła się w Karpaczu 
i tutaj uczyła się w szkole podstawowej oraz w 
Liceum Ogólnokształcącym. Od najmłodszych 
lat fascynowały ją góry i ludzie w nich pracujący, 
dlatego dalszą naukę poświęciła na zdobycie 
wykształcenia i zawodu, który pozwoli jej 
pracować w górach. W Jeleniej Górze ukończyła 
podyplomowe Technikum Obsługi i Organizacji 
Ruchu Turystycznego, a w Wałbrzychu zaliczyła 
trzyletnie studia z zakresu turystyki i rekreacji. 
Od kilku lat prowadzi wycieczki, uczy jazdy na 

nartach, niedawno skończyła kurs na ratownika GOPR. Jest jedną z sześciu kobiet 
z ponad 150 osobowego grona ratowników.

Bliźniaczki Karolina i Anna Kuszelewskie oraz Natalia Bielawska 
(w środku) są dumne z tego, że ich szkoła otrzymała 
imię ratowników górskich
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Chcesz zobaczyć swoją pociechę w gazecie? Teraz 
masz okazję. Przyślij zdjęcie do naszej redakcji na adres: 
ul. Klonowica  9, 58-500 Jelenia Góra lub 
e-mailem: redakcja@jelonka.com

Karolina

Dawid

Sebastian

Szymonek Weroniczka

Bartek

WAsZE fOtKI NAsZE POCIEChY

Po prostu Jołas
JELENIA GÓRA Żył bardzo ciekawie i zdecydowanie za krótko

Jerzy Filipowski (1956-
1990), znany w najbar-
dziej renomowanych to-
warzystwach, ale także i 
menelskich naszego mia-
sta jako Jołas, był najbar-
wniejszą postacią stolicy 
polskiej części Karkono-
szy w siermiężnych latach 
upadającego socjalizmu 
PRL.

Na jego pogrzebie w lutym 1990 
r. było ponad tysiąc osób. Można 
było zauważyć cały przekrój spo-
łeczny miasta: od zasobnych bi-
znesmenów po ludzi z marginesu 
społecznego. Wszyscy Go kochali i 
dlatego grała mu na pożegnanie, 
zamówiona przez przyjaciół, 
orkiestra kolejowa.

Za co Go kochali? Za niekon-
wencjonalne zachowanie na co 
dzień, z którego zrobił własną 
filozofię życia. W tamtych latach 
jednym ze sposobów na ciekawe 
przeżycie zakłamanego okresu so-
cjalistycznych rządów w naszym 
kraju było między innymi upi-
janie się. Zajęcie kosztowne, bo 
wówczas najdroższe było jedzenie 
i alkohol właśnie, ale Jołas był 
osobą nadzwyczaj inteligentną 
i dlatego pieniędzy nie musiał 
zarabiać. Nie miał na to czasu. 

Zarabiali inni, poza pensją, 
zwykle na handlu walutą oraz 
antykami, i wydawali na niego 
bez zmrużenia oka. Działo się tak, 
bo potrafił się znaleźć w każdym 
towarzystwie i zaimponować 
błyskotliwymi dowcipami oraz 
aktorskimi popisami. Znakomicie 
śpiewał i tańczył, choć nigdy się 
tego nie uczył. Nauka nie była mu 
zresztą potrzebna. Znajomość 
życia i talenty wszelakie miał w 
genach, a jeśli potrzebna mu była 
wiedza na jakiś temat, szybko 
ją przyswajał z książek i gazet. 
Zawsze miał w oczach kpiarskie 
błyski i błyskotliwą odpowiedź na 
każde pytanie, szczególnie wtedy, 
gdy coraz bardziej rozkręcał Go 
alkohol.

Na wieczne nieoddanie
Jak wspomina Wojciech Adam-

ski, jego najbardziej serdeczny 
przyjaciel, Jołas pomieszkiwał u 
niego, ale tylko wtedy, gdy prze-
stawał pić. – Mieliśmy umowę: 
jak wpadał w ciąg, omijał mnie 

nawet na ulicy. Raz trwało to 
osiem miesięcy. Potem wracał, 
pukał do drzwi i pytał grzecznie, 
czy może u mnie spać – wspomi-
na Wojtek.

Kiedyś po raz kolejny wrócił 
do przyjaciela. Ale po jakimś 
czasie zaczęło Mu się nudzić. 
Była mroźna zima. O dziewiątej 
wieczorem, będąc już w piżamie, 
powiedział do Wojtka: – Wiesz, 
umówiłem się pod teatrem za 
pół godziny z dziewczyną. Pójdę 
i przyprowadzę ją, ale nie będę 
się przebierał, zarzucę kożuch 
na siebie i zaraz wrócę. Wrócił 
dopiero o piątej nad ranem. Jak 
opowiadał, dziewczyna nie przy-
szła, więc zatrzymał taksówkę 
i pojechał do renomowanego 
lokalu „Patria” w Karpaczu. 
Kelnerom i barmanom, którzy Go 
dobrze znali i lubili, opowiedział, 
że uciekł właśnie z „odwykówki” 
w Bolesławcu. Kelnerzy Go na-
karmili i napoili. Jołas wrócił do 
Jeleniej Góry, a taksówkarz za-
trzymał kożuch (wówczas był to 
luksusowy ubiór) jako zapłatę za 
kursy i postojowe. Zresztą kożuch 
nie był jego. Jołas nic swojego 
nie miał. Wszystko było mu dane 
przez znajomych i przyjaciół. 
Niektórzy upominali się o buty 
i odzież, które pożyczał tylko po 
to, by trochę w tym pochodzić, 
ale zwykle szybko rezygnowali 
z roszczeń.

Hojny Jołas
– Zawitaliśmy kiedyś do „Orlin-

ka” w Karpaczu. Kelner nam tłuma-
czył, że nie może podać pół litra, bo 
obowiązywał urzędowy nakaz po-
dawania wódki tylko w kieliszkach 
i to 50 gramowych. Zamówiliśmy 
140 takich „pojemników” gorzały 
– mówi Wojtek. – Gdzieś w poło-
wie konsumpcji Jołas poszedł do 
orkiestry i powiedział, że zamawia 
melodię dla przyjaciół, którą zresztą 
sam zaśpiewał. Był to klasyczny 
rock. Nie znał angielskiego, ale 
znakomicie ten język naśladował, 
a ponieważ wykonanie było zna-
komite, otrzymał huczne brawa. 
Przyszło do płacenia rachunku, 
wszyscy chwycili się portfele, ale Jo-
łas stwierdził zdecydowanie, że on 
zaprosił towarzystwo, więc zapłaci. 
Nie miał ani grosza. Towarzystwo 
się zmyło. Jołas udał, że zasnął w 
resztkach kotleta schabowego. 
Wezwani milicjanci, podnieśli 
głowę zmęczonego konsumenta, 
stwierdzili krótko „a, to Jołas” i... 
odjechali.

Wyprzedził Skibę
W restauracji hotelu „Bristol” w 

Warszawie, gdzie zasłynął tańcem 
na bufecie w białych mafijnych bu-
tach za parę tysięcy złotych, wsławił 
się jeszcze tańcem z autentyczną 
Japonką. Otrzymał rzęsiste brawa. 
Po czym zdjął na środku parkietu 
spodnie z majtkami i pokazał tę 
część ciała, gdzie się kończy krę-
gosłup, a zaczyna ... no właśnie 

(znany artysta estradowy – Skiba 
– nie był  więc prekursorem w tym 
względzie). Innego za coś takiego 
w okresie zamierającego stanu 
wojennego, by zamknięto. Jołas, 
który wówczas został konsekwen-
tnie upity przez rozbawionych gości 
„Bristolu”, na to by nie pozwolił. 
Uciekł nawet z izby wytrzeźwień. 
Był prawie nagusieńki, miał na 
sobie tylko sięgającą do kolan ko-
szulinkę, zwaną giezłeczkiem. Trafił 
do baru „Epoka”, gdzie barman 
i goście odpowiednio uczcili to z 
bohaterem dnia. Wystawało mu to 
i owo, gdy usiadł na krześle, ale i z 
tego zrobił niezłą zabawę.

Niewesoły koniec
Zdarzały Mu się jednak i przykre 

konsekwencje jego nietypowych 
zachowań. Na Aleksanderplatz w 
Berlinie Wschodnim na ruchomych 
schodach zrobił fikołka. Jednak tył 
silnej koszuli jeansowej wkręcił 
Mu się razem z ręką w końcowe 
tryby. Kolega kopnięciem wyłączył 
mechanizm urządzenia, ale ręka 
została poharatana, że aż widać 
było staw w łokciu.

– Kilka godzin przed Jego śmier-
cią, ok. 3 nad ranem, odwiedziłem 
Go w szpitalu. Powiedział mi: ja 
umieram. Miałem zawał, drugiego 
nie przeżyję, ale zobacz, czy nie 
podpie.....ły mi soczku te france pie-
lęgniarki, bo niedawno przenosiły 
mnie z sali do sali. I to był cały Jołas 
– zakończył wspomnienia Wojtek.

Janusz Cwen

Skąd Jołas?
Jerzy Filipowski był jeleniogórzaninem, ale jego rodzina pochodziła ze wschodnich 
terenów dawnej Polski, które kilka razy odwiedził. Dzięki temu znakomicie mówił 
po rosyjsku i mówiąc po polsku często używał tylko rosyjskich określeń. Nigdy 
na przykład nie mówił choinka, tylko jołka. I tak ze skrzyżowania Juras (tak też 
mówiono na Niego) i jołka – powstał Jołas.
Janusz Laskowski („Kolorowe jarmarki”) na klęczkach na parkiecie restauracji 
hotelu „Grand” w Warszawie, wiązał Mu sznurówki w butach, po jednym z popisów 
Jołasa i powiedział, że takiego „aparata” spotkał po raz pierwszy w życiu.
Hotel „Berolina” w Berlinie Wschodnim był dostępny tylko dla gości z najwyższej 
półki. Jołas mógł tam wchodzić o każdej porze dnia i nocy. Miał pozwolenie od 
szefa hotelu, którego zafascynował tańcem z szablami, które wisiały na ścianach 
restauracji hotelowej, w czasie odgrywania znanego utworu Chaczturiana.Z twarzy Jołasa rzadko znikał kpiarski uśmiech

Jołas (z lewej) razem z Leszkiem Bronclikiem 
– jednym z jego dobrych i pozytywnych przyjaciół, też już nieżyjącym

Szlaban z góry
KARPACZ Dworzec kolejowy przejmie samorząd?

Minister transportu nie zgodził się na przekazanie 
dworca kolejowego PKP w ręce prywatne.

O zgodę ministra prosiły wła-
dze PKP, po tym, jak przetarg na 
sprzedaż tego obiektu oraz gruntu 
wokół dworca o powierzchni 2 
700 m. kw., za marne pół miliona 
złotych wygrał nieznany przed-
siębiorca.

Wydało to się podejrzane sze-
fom Karkonoskich Drezyn Ręcz-
nych oraz niektórym radnym i 
miejscowym przedsiębiorcom. 
Prowadzący KDR zebrali pod 
protestem przeciwko takiej sprze-
daży ponad 2 tysiące podpisów od 
karpaczan. Zainteresowano tym 
problemem władze wojewódzkie 
i powiatowe. W efekcie minister 
podzielił ich zdanie i nie doszło do 
sprzedaży. – Jestem z tego zadowo-
lony, chociaż do tej pory nie dotar-
ło do mnie pismo z ministerstwa 
transportu – powiedział burmistrz 
miasta Bogdan Malinowski.

Jak mówi szef miasta, wcześ-
niej zwrócił się do PKP o dzier-
żawę dworca, ale warunki były 
nie do przyjęcia, dlatego nie 
skorzystał z tej oferty. Jest prze-

konany, że gmina skorzysta z 
nowych przepisów dotyczących 
przejmowania obiektów PKP 
przez samorządy za darmo. 
– Cieszę się z tego, że wreszcie 
chce się ukrócić samowolę władz 
PKP, które zachowują się jak 
„pies ogrodnika”, bo sami nie 
korzystają ze swoich obiektów, a 
nie chcą ich oddać samorządom. 
Teraz będą musiały to zrobić 
– podkreśla burmistrz.

7 listopada odbędzie się se-
sja rady miejskiej poświęcona 
gospodarce komunalnej. Za-
proszony został dyrektor Zarzą-
du Nieruchomościami Okręgu 
Dolnośląskiego PKP. Burmistrz 
Malinowski liczy, że gość przy-
wiezie konkretne propozycje 
dotyczące przejęcia dworca z 
przyległymi gruntami przez 
samorząd. – Jest to konieczne, bo 
nie jestem pewny czy ten obiekt, 
bez odpowiednich zabezpieczeń 
przetrzyma zimę – powiedział B. 
Malinowski.

Janusz Cwen 

Co na dworcu?
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta, na dworcu będą 
umieszczony placówki kultury. Byłaby w nim siedziba Muzeum Zabawek, dom 
kultury, związki twórcze itp. Przejęcie dworca przez miasto umożliwi odnowę 
linii kolejowej, do czego dążą prowadzący KDR. Rzecz w tym, by władze miasta 
i szefowie KDR usiedli zgodnie do stołu i ustalili szczegóły w tym względzie.
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Miasto  
nieobecnych

Nekropolie odżyją blaskiem życia tych, których już nie ma. W płomieniach zniczy 
zobaczmy postaci, które odeszły do wieczności, ale ich egzystencja nie pozostała bez 
wpływu na jeleniogórską rzeczywistość. Artur Hartung, Eugen Fuellner. Tadeusz Steć 
i Leszek Krzeptowski. Roman Niegosz, Marian Południkiewicz. I tysiące innych. Zna-
nych i nieznanych, którzy proszą w ten jedyny dzień o chwilkę refleksji nad zapaloną 
świeczką.

Chodźmy na spacer w Zaduszki. 
Największe cmentarze jeleniogór-
skie zapraszają. Otworem stoją 
nekropolie w Cieplicach. Niemal 
całe miasta po drugiej stronie ży-
cia. Ich mieszkańcy chodzili tymi 
samymi ulicami, co my. Niektórym 
kłanialiśmy się na dzień dobry. In-
nych pamiętać nie możemy. Jeszcze 
inni znaleźli się tu zupełnie przez 
przypadek. Ale są razem. Tam, w 
tych miejscach.

Burmistrz prosił 
o podwyżkę

Naprzeciwko kwatery żołnierzy 
Armii Czerwonej – tuż u stóp 
kaplicy św. Michała Archanioła na 
cmentarzu przy ulicy Sudeckiej, 
skąd wielu jeleniogórzan uda-
wało się w swoją ostatnią drogę 
– pagórek. 

Wśród polskich nagrobków 
jest kilka charakterystycznych, 
poniemieckich. Zaniedbanych, za-

rośniętych mchem pokrywa-
jącym zszarzałe granitowe 
mogiły. Rzadko kto zapali 
tam świeczkę. Nazwiska 
pokryte patyną czasu i 
brudem. Ale jedno jest 
bardzo czytelne, nie-

dawno odnowione 
farbą z granulka-
mi złota. Dziwnie 
kontrastuje z ogól-
nym zaniedbaniem 
pobliskich kwater. 
Ar tur Har tung. 
Burmistrz swojej 

ulubionej Jeleniej Góry, jak wyryto 
na stylizowanym krzyżu, płasko-
rzeźbie w granitowym bloku. Rzą-
dził miastem w latach 1904-1920. 
To czasy największego rozkwitu 
i zarazem początku wielkiego 
kryzysu, który dopadł Niemcy po 
przegranej I Wojnie Światowej.

Jelenia Góra nie odpłaciła się mu 
należycie za zasługi. Emerytowany 
Hartung starannym gotyckim 
pismem z racji swoich 70. urodzin 
prosi w 1929 roku o podwyżkę 
uposażenia emerytalnego. Wcześ-
niej, na początku XX wieku jeszcze 
zanim zasiadł w najważniejszym 
gabinecie ratusza, pisał jeszcze 
bardziej kaligraficznie: idealnie 
linijka po linijce. Później jego pis-
m o nieco zniekształcił wiek i 

troski codzienności.
Hartunga za-

uważono, 
kiedy go 
j u ż  n i e 
b y ł o . 
Zlecenia 
druku w 
gazetach 

j e l e n i o -
g ó r s k i c h 

nekrologu 
po odejściu 

z tego świata byłego burmistrza 
kazał sporządzić burmistrz dr Blu-
emel. Data: 28 grudnia 1936 roku. 
Na jednej kartce nad poleceniem 
wysłania do wdowy po samorzą-
dowcu Clary Hartung Kleinstauber 
listu kondolencyjnego. Ale pochó-
wek miał skromny. Tak samo, jak 
nagrobek. 

Mogiła Hartunga jest jedną z 
nielicznych całkowicie zachowa-
nych pochodzących sprzed 1945 
roku na starym cmentarzu przy 
ul. Sudeckiej. Kiedy miasto zajęli 
Polacy, niektórych pochowanych 
tu mieszkańców ekshumowano. 
Wielu pozostało, choć nikt o tym 
nie wie. Kwatery jeszcze innych 
rodzin, zwłaszcza te bogatsze, zaad-
optowali dla siebie nowi osadnicy, 
którzy prędzej czy później stali 
się lokatorami tego niezwykłego 
miasta.

Wszyscy równi
Kwatera zasłużonych wytyczo-

na w larach 70-tych minionego 
wieku. Tam pierwszy starosta jele-
niogórski Wojciech Tabaka, który 
po 1945 roku organizował polską 
administrację, wspomina, jak 
podpisywał pierwsze dokumenty, 
sporządzone jeszcze po rosyjsku. I 
jak czerwonoarmista strzegł jego 
pokoju, gdy zamieszkiwał w lokalu 
przy ulicy Okrzei, przydzielonym 
mu służbowo. Służbowo także 
dostał swoje ostatnie mieszkanie.

Miał tu być wieczny adres in-
nych ważnych. Często chowa-
nych bez krzyża i w świeckim 

ceremoniale. Ale czasy się 
zmieniły. Nawet na cmen-
tarz przyszła równość i 
kwatery zarezerwowane 

dla działaczy zajęl i szarzy 
obywatele. 

Z kolei ci zasłużeni spo-
częli zupełnie w przypad-
kow ych miejscach. Maciej 

Szatkowski, pierwszy wojewoda 
jeleniogórski, Michał Mierzwa 
(szef województ wa w latach 
80 - t ych).  Ka z i m ierz Żuraw-
sk i ,  prez ydent Jelen iej  Gór y 
gierkowskiej dekady. Senator 
Jerzy Cieślak, były lekarz woje-
wódzki, który jeszcze prężnie 
startował w wyborach w roku 
2001. Marian Południkiewicz, 
nieodżałowanej pamięci lekarz 
sportow y, radny i społecznik 
Jeleniej Góry, który z synem w 
2003 roku zginął tragicznie w 
wypadku pod Bolkowem. Lista 
obecności w tym mieście nie-
obecnych jest znacznie dłuższa. 
Całej nie sposób wymienić.

Tam też jest mogiła – krzyż, 
symbol of iar sowieckiego to -
talitaryzmu z lat 1939 – 1956. 
Ludzi bez nazwisk. – Gdzie są ich 
groby, Polsko. Gdzie ich nie ma? 
Ty wiesz najlepiej i Bóg na niebie 
– te słowa Jana Pawła II zobaczą 
setki jeleniogórzan, którzy w 
czwartek zapalą tam znicze. 

I pójdą na inne, równie sym-
boliczne miejsce – Kwaterę Ofiar 
Faszyzmu. Przy okazji światełko 
zapłonie też na skromnych mo-
giłach krasnoarmiejców.

Kilkadziesiąt metrów dalej 
grób plut. podch. Franciszka Ja-
sińskiego, funkcjonariusza Urzę-
du Bezpieczeństwa Publicznego, 
który zginął w sierpniu 1946 

roku w wieku 24 lat. – Walczył 
od Lenino do Berlina, a teraz 
padł na posterunku z rąk reakcji 
lecz brak jego wśród nas będzie 
pomszczony – głosi sporządzony 
koślawą polszczyzną napis na 
mogi le, która znajduje się w 
kwaterze poległych w walce o 
umacnianie władzy ludowej.

Lux perpetua
Najjaśniej będzie u stóp gro-

bowca księdza prałata Dominika 
Kostiala, proboszcza parafii św. 
Erazma i Pankracego, znanego 
z otwartego na wszystkich ser-
ca. Znicz, lampka, świeczka na 
Jego mogile to niemal tradycja 
i obowiązek każdego odwiedza-
jącego największy jeleniogórski 
cmentarz w listopadowych dniach 
zadumy. Kiedy zebranymi smaga 
zimno i silny wiatr, od ognia bije 
przyjemne ciepło i ogrzewa miesz-
kańców. Niczym dobra dusza 
księdza, która zawsze nawet dla 
grzeszników znajdowała ciepło.

Także jasnością światła wiecz-
ności przypomni o sobie ks. płk 
Wilhelm Kubsz, proboszcz parafii 
garnizonowej pw. Podwyższe-
nia Krzyża Świętego. Człowiek 
historia. Ten, który poświęcił 
Ludowe Wojsko Polskie w Związku 
Sowieckim. Narodził się dla nieba 
24 lipca 1978 roku. Jelenia Góra 
żegnała Go bardzo podniośle, 
choć nie z takim żalem, jak ks. 
Dominika Kostiala.

Wilhelm Kubsz nie spoczął 
jednak na nekropolii przy swoim 
parafialnym kościele. Jednej z 
najstarszych w mieście, gdzie 
spoczywały szczątki patrycjuszy 
niemieckich, którzy ufundowali 
Kościół Łaski. Po 1945 rodziny 
zmarłych – jeśli jeszcze istniały 

– zabrały do ojczyzny ich szczątki. 
A same kaplice niszczeją z braku 
troski i kompletnego wyczucia bo-
gactwa historii. Mało kto świateł-
ko zapali, bo wśród jeleniogórzan 
gaśnie świadomość, że tam był 
cmentarz. I nawet melancholijnie 
patrząca w niebo rzeźba z jedyne-
go zachowanego grobowca kupca 

pytania bez odpowiedzi
Spoczywający na jeleniogórskim cmentarzu przy ul. Sudeckiej czerwonoarmiści 
polegli, podobno, wyzwalając miasto pod wodzą nijakiego Zajcewa. Czy naprawdę? 
W okolicach stolicy Karkonoszy nie toczyły się żadne walki z hitlerowcami, więc 
domysłów, dlaczego z tego świata odszedł kilkudziesięciu sołdatów bratniej armii, 
jest sporo. Czy byli ofiarami karnej kampanii? Czy zmarli, bo wypili skażony alkohol? 
Czy też ich ciała przywleczono z pobliskich frontów, choćby z Lubania, gdzie najbliżej 
Jeleniej Góry grzmiały ostatnie kanonady II Wojny Światowej? Te pytania pozostaną 
bez odpowiedzi.

Grobowiec Fuellenerów na cmentarzu 
przy ul. Jagiellońskiej w Cieplicach.
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Corneliusa Frantza brana jest za 
parkowy pomnik, a nie za miejsce 
wiecznego spoczynku fundatora 
dzwonów kościelnych.

Tu przychodzą narkomani i 
pijacy, aby bezcześcić to nieozna-
czone miejsce, tak ważne dla 
historii Jeleniej Góry.

Pogaduszki Stecia  
z Fuellenerem

Łuna blasku świec i zniczy 
oświetli niebo cieplickie. Tu, na 
najstarszej w uzdrowisku nekro-
polii, też nie brakuje znanych 
mieszkańców, którzy w zadusz-
kowy wieczór proszą o chwilkę 
pamięci.

Z za rogu wyłoni się wieczne 
mieszkanie Tadeusza Stecia, prze-
wodnika legendy, kolekcjonera, 
człowieka instytucji, którego nie-
znany zbrodniarz zabił młotkiem 
w 1993 roku.

Chodzący leksykon Śląska – tak 
go nazywali – jako dobry duch 
Karkonoszy na pewno przechadza 
się po cmentarnych alejkach, 
których geografię poznał bardzo 
szybko. Z pewnością tu też pisze 
swoje przewodniki, kontynuację 
opowieści o Karkonoszach i Sude-
tach Zachodnich. I rozpamiętuje 
chwile, kiedy prowadził schro-
niska, oprowadzał wycieczki, 
śpiewał chorały w krzeszowskiej 
bazylice. Wspomina, jak częstował 
swoją słynną herbatą z wiecznego 

termosu żonę premiera Jaroszewi-
cza, kiedy premierostwo korzysta-
jąc z jego usług, spacerowało po 
karkonoskich szlakach.

Wytycza też szlaki, nie tylko 
ten Zamków Piastowskich, dzięki 
któremu rzesze turystów poznają 
uroki i dzieje Ziemi Jeleniogórskiej 
i Dolnego Śląska. Kiedy już odszedł 
z wieczną wycieczką, pamiątkowa 
tablica, poświęcona jego pamięci, 
została też umieszczona na Sym-
bolicznym Cmentarzu Ofiar Gór 
w Kotle Łomniczki.

Sąsiadem Stecia jest Eugen 
Fuellner, przemysłowiec z Warmb-
runn. Dogadują się świetnie, bo 
Steć niemiecki zna doskonale. 
Zanim jednak mieli możliwość 
ucięcia sobie pogawędki w cie-
plickim mieście nieobecnych, 
Fuellener uruchomił największą 
niegdyś w Europie Fabrykę Ma-
szyn Papierniczych w Cieplicach. 
Miał z niej ogromny majątek. Był 
obywatelem świata. Fabryka, 
której szczyt rozwoju przypada 
na 2 połowę XIX w., była przed-
siębiorstwem liczącym się na 
rynkach krajów europejskich i 
poza kontynentem. Produkowane 
tam maszyny eksportowane były 
nie tylko do krajów europejskich, 
lecz także do Ameryki i Japonii. 

Sam Fuellner pewnie wciąż 
dumny jest z tytułu kawalera 
francuskiej Legii Honorowej i raj-
cowaniu w królewskiej kamerze 
(izbie). Szczyci się tytułem dok-
tora honoris causa przyznanego 
mu przez politechnikę dawnego 

Wrocławia. I pewnie z rozżale-
niem spogląda na zaniedbane w 
wielu miejscach Cieplice, które 
uwielbiał. Do tego stopnia, że 
założył Park Norweski i zafascyno-
wany pewnym pawilonem w Oslo, 
kazał wybudować identyczne dzie-
ło przy jednej z jego alejek. Była 

tam restauracja, jest – Muzeum 
Przyrodnicze.

Od 24 maja 1925 roku mieszka 
przy innej alejce nekropolii przy 
ul. Jagiellońskiej. Domem jego i 
żony Clary jest secesyjny grobo-
wiec, na którym postać Chrystusa 
woli nie patrzeć na otaczający 
świat. 

Requiem aeternam
Z cmentarza w Piechowicach 

od 2003 roku słychać gawędy 
Leszka Krzeptowskiego, Sabały 
Karkonoszy, nazwanego tak, 
ponieważ czarował pięknym sło-
wem o górach. Słowem i czynem, 
bo był jednym z założycieli Gór-
skiego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego jeszcze w latach 
50-tych. On także wydeptywał 
szlaki pozostawione przez Tade-
usza Stecia. Na Śnieżkę wszedł 
dwa tysiące razy. Ile zrobił górom 
zdjęć? Tego nie wie nikt.

W 78 rocznicę urodzin z inicja-
tywy kilku najbliższych przyja-

ciół odsłonięto w Piechowicach 
granitową tablicę poświęconą 
jego pamięci.

Nie byłoby sławy Cieplic, gdyby 
nie badania naukowe i przewod-
niki Kaspara Schwenckfeldta. 
Człowieka renesansu, śląskiego 
Pl iniusza , jak go naz y wano, 

przyrodnika i lekarza, doktora 
medycyny i geologa. Skatalogo-
wał florę regionu. Prekursor mi-
neralogii i wód termalnych wydał 
monografię uzdrowiska Cieplice 
Śląskie zatytułowaną „Hirschber-
gischen warmen Bades – Jelenio-
górskie gorące źródła”. Ta analiza 
cech fizycznych i chemicznych 
oraz wartości medycznych tu-
tejszych źródeł zachęciła pierw-
szych kuracjuszy do przyjazdu 
do ciepliclich gorących wód. A 
zalecane przez Schwenckfeldta 
metody kuracji są aktualne do 
dnia dzisiejszego.

Ale świeczki pamięci na jego 
grobie nikt nie zapali, bo nie 
wiadomo, gdzie znalazł swoje 
wieczne mieszkanie po przepro-
wadzce w 1609 roku.

Dona eis, Dominae
Są też jeleniogórzanie, którzy 

na ogień wspomnienia zasłu-
gują, ale jakoś chętnych do jego 
zapalenia zbyt wielu nie ma. 

Choć by Roman Niegosz, szef 
Regionu Jeleniogórskiego NSZZ 
Solidarność i poseł Obywatel-
skiego Klubu Parlamentarnego, 
w ybrany w 1989 roku. Zacny 
mecenas Jerzy Lachowicz, dobra 
dusza działaczy samorządowych 
w wolnej Polsce. I wielu innych, o 
których obecne pokolenie jeszcze 
nie pamięta. Pozostaje nadzieja, 
że następne pójdą drogą należnej 
pamięci.

Agnieszka Gierus
Konrad przezdzięk

zdjęcia: Agnieszka Gierus

Chodzimy po starych cmentarzach
W Jeleniej Górze jest kilka dawnych nekropolii, które zostały zlikwidowane. Warto 
mieć świadomość, że istnieją. To poza wspomnianym cmentarzem ewangelickim przy 
kościele św. Krzyża, kirkut (cmentarz żydowski, naprzeciwko komunalnego przy ul. 
Sudeckiej. Dzisiejszy pawilon Plus i skwerek są w miejscu dawnego cmentarza św. 
Ducha, gdzie także była kaplica rozebrana na początku XX wieku. Kościół pw. Matki 
Bożej Królowej Polski i św. Franciszka z Asyżu budowany jest na terenach po zlikwi-
dowanym cmentarzu niemieckim. Znalezione podczas prac ludzkie szczątki zostały 
pochowane we wspólnym grobie oznaczonym specjalną tablicą pamiątkową. Dawne 
cmentarze są także w Raszycach, przy kościele św. Wojciecha, przy ul. Chłopskiej i 
na Wzgórzu Grota Roweckiego.

Zaduszki 
w Internecie

Zdaniem historyka Marci-
na Zawiły, dyrektora Grodz-
kiej Biblioteki Publicznej, 
jeleniogórzanie dużo wiedzą 
o przeszłości miasta: tram-
wajach, zabytkach, fabry-
kach. Wiedzą nawet, gdzie 
były kiedyś podrabiane nie-
mieckie funty. Nie pamiętają 
jednak o ludziach, którzy tu 
żyli i mieli wpływ na nasz 
region. – Aby przypomnieć te 
postacie, na stronie Jelenio-
górskiej Biblioteki Cyfrowej 
przygotowaliśmy Słownik 
Biograficzny Ziemi Jelenio-
gór sk ie j .  O pr a c owa nyc h 
jest już prawie 50 sylwetek 
– mówi Marcin Zawiła. Do-
daje, że w zasobach panuje 
deficyt sportowców, których 
na naszych ziemiach nie bra-
kowało. – Dlatego zwracam 
się z prośbą do mieszkańców, 
aby w świąteczne dni, gdy 
już zapalą świeczkę na gro-
bach, odwiedzi l i również 
na szą st ronę (ht t p://jbc .
jelenia-gora.pl) i poczytali 
trochę o zasłużonych jele-
niogórzanach. A jeśli mają 
wiedzę o kimś ważnym, to 
niech skontaktują się z nami 
– prosi Marcin Zawiła.

Przedsiębiorcy, naukowcy, 
przewodnicy górscy, spor-
towcy i pol it ycy – Jelenia 
Góra obfituje w wiele waż-
nych postaci związanych z 
miastem. Warto więc przy 
okazji dnia Wszystkich Świę-
tych i Zaduszek przybliżyć 
sylwetki kilku z tych, którzy 
już dawno odeszli w zapo-
mnienie.

 Katakumby niedostępne

Nagrobne płaskorzeźby w murze przy kościele św. Jana 
Chrzciciela w Cieplicach przypominają o świetności rodu 
Schaffgotschów, do 1945 roku właścicieli wielu gruntów 
w Kotlinie Jeleniogórskiej. Doczesne szczątki magnatów 
spoczywają w katakumbach świątyni w drewnianych sarko-
fagach. Wśród nich jest grób Fritza Schaffgotscha, który we 
wrześniu 1939 roku poległ blisko Skierniewic w Kampanii 
Wrześniowej. Wcześniej został wcielony do Wehrmachtu i 
wysłany na front. Zginął od kuli polskiego żołnierza, kiedy 
patrolował okolice. Katakumby cieplickie mogłyby być ot-
warte dla zwiedzających, ale nie zgadza się na to parafia 
prowadzona przez ojców Pijarów.

NA GROBY PRAKTYCZNIE

Średnio około 300 złotych trzeba będzie wydać na 
ozdobienie jednego grobu. Ceny zaduszkowych akce-
soriów niewiele się zmieniły w stosunku do ubiegłego 
roku. Doniczka z dużymi chryzantemami – największe 
wzięcie mają białe i żółte – kosztuje w hurtowniach od 5 
do 7 złotych. Niższe ceny będą w hipermarketach, lecz 
jakość produktu może okazać się gorsza. Najwięcej cenić 
się będą handlarze, którzy w dniu Wszystkich Świętych 
rozstawią swoje stragany przy cmentarzach. Wśród zni-
czy (o różnych cenach) popularne są lampiony z krzyżem 
(od 10 do 20 zł, w zależności od wielkości). Wszyszły z 
mody lampiony z portretem Papieża, nie ma też „zniczy” 
na baterie, które były zeszłorocznym hitem.

Policja ostrzega,
Jak co roku policjanci przeprowadzą akcję Znicz, której 
celem jest poprawa bezpieczeństwa osób odwiedzają-
cych groby bliskich. W Jeleniej Górze nie będzie można 
parkować przy ul. Sudeckiej, poza wyznaczonym placem 
naprzeciwko bramy nekropolii. Parkowanie będzie też 
dozwolone na chodnikach ul. Mickiewicza i Skowronków 
oraz prawej stronie Głowackiego. Na Sudeckiej będzie 
obowiązywało ograniczenie prędkości do 40 km/godz. 
Wzdłuż cmentarza w Cieplicach zamknięta dla ruchu 
będzie ulica Jagiellońska. W pobliżu wyznaczono ozna-
kowane miejsca parkingowe. Policjanci przestrzegają 
przed kieszonkowcami. Porządku będą pilnowały patrole 
mundurowe i cywilne. Funkcjonariusze radzą też pozo-
stawienie samochodu w domu i udanie się na cmentarze 
autobusami miejskimi. MZK uruchomi linię specjalną z 
Zabobrza na nowy cmentarz (Sudecka). Więcej będzie 
także kursów autobusów nr 1 i 16.

E. FuellnerE. Fuellner T. Steć L. Krzeptowski C. Schwenckfeldt

Chwila zadumy na cieplickiej nekropolii



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

1� OBYCZAJE / OPINIE

Odstawiamy niezdrowe fasfoody i zabieramy się za rów-
nie niezdrowe golonki, karczki i bigosy. Ale niezdrowe 
nie znaczy niesmaczne.

Z jałowością zachodniej sprepa-
rowanej kuchni wygrywa właśnie 
ortodoksyjny smak polskiego żuru 
na wędzonce, czy też aromat trady-
cyjnego bigosu warzonego przez trzy 
dni i przetrzymywanego na mrozie 
przed podgrzaniem. Polska kuchnia 
podbija również jeleniogórskie 
podniebienia.

Jedna trzecia Polaków przynaj-
mniej raz na dwa miesiące odwiedza 
restauracje, bary lub puby. Choć 
dużym powodzeniem cieszą się bary 
szybkiej obsługi, na brak klientów 
nie narzekają restauratorzy stawia-
jący na rodzimą kuchnię.

Pyszne i tłuste
Smażone pierogi, kopytka z gu-

laszem, zasmażana kapusta, bigos, 
karczek – na smaczne i tanie posiłki 
stawia Kurna Chata. – Ludzie szuka-
ją prostej kuchni i dobrego jedzenia. 
U nas znajdą dania w cenie od 6 do 
20 zł. Kiedyś powodzeniem cieszyły 
się frytki, teraz coraz częściej zama-
wiane są zupy. Najwięcej przychodzi 
studentów, ale pojawiają się też re-
gularnie osoby pracujące w okolicy. 
Wszystko tak naprawdę zależy od 
dnia. Jednak na brak klientów nigdy 
nie narzekamy – usłyszeliśmy od 
kierownictwa Kurnej Chaty. 

– Pracuję tu już 27 lat i niestety, 
obecnie przychodzi mniej osób niż 
kiedyś. 6-7 lat temu wzrosły ceny, 
co przyniosło też ze sobą spadek 
klientów – mówi Barbara Helman, 
kierowniczka Baru Arnika. W lokalu 
stołują się zarówno pracownicy 
pobliskich przedsiębiorstw, całe 
rodziny, osoby indywidualne, jak i 
przyjezdni oraz turyści.

 – Największym powodzeniem 
cieszy się zestaw z kotletem scha-
bowym, sześcioma surówkami i 
ziemniakami bądź frytkami (14zł). 
Porcja jest całkiem spora, żeby każdy 
mógł się najeść, a nie tylko napatrzeć 
– mówi pani Barbara. Często zama-
wiają też żurek, który jest tani (3,5 
zł), a do tego sycący. Przychodzą też 
osoby biedniejsze, które najpierw 
zaglądają do portfela, a dopiero 

później patrzą na menu. 
Lepsze rodzime

Amatorów polskiej kuchni, 
przyciąga Kuźnia Smaku. – Ludzie 
więcej zarabiają, więc klientów 
cały czas przybywa. Przychodzą do 
nas jeleniogórzanie starsi i młodsi, 
całe rodziny i pojedyncze osoby. 
Najczęściej zamawiają najdroższe 
i najbardziej wykwintne dania – z 

polędwicy, wołowiny, wieprzowiny. 
Coraz częściej organizujemy też 
imprezy zamknięte – mówi Paweł 
Sterna, szef kuchni. Nie zgadza się 
z twierdzeniem, że jeleniogórzanie 
wolą pizzerie niż rodzimą kuchnię.

 – Coraz częściej wybieramy pol-
skie dania ze względu na bogactwo 
smaków – nasi klienci lubią zjeść np. 
ręcznie robione pyzy z zasmażaną 
kapustą, bigos myśliwski oparty na 

staropolskiej recepturze z jałowcem 
i mięsem z dziczyzny czy pierogi. 
Każdy znajdzie coś dla siebie. Ceny 
też mamy przystępne – od 6 zł za 
porcję pierogów do 30 zł za pełne 
danie – dodaje. 

Ludzie różnie jedzą
– Kiedyś namówiłam męża i 

wybraliśmy się z dziećmi do znanego 
lokalu szybkiej obsługi. Zamówili-
śmy zestawy obiadowe. W życiu nie 
jadłam czegoś tak okropnego – bez 
smaku, źle doprawione. Większość 
jedzenia wylądowała w koszu. Prze-
cież to tragedia! Kto się tam jeszcze 
żywi? Nigdy więcej nie skuszę się 
na coś takiego. Nie ma to jak dobra, 
polska kuchnia. Szkoda, że tak 
mało osób ją docenia – dodaje Beata 
Kozak.  

25-letnia Anna Rosolik uważa z 
kolei, że niektórym restauratorom 
serwującym polską kuchnię brakuje 
polotu. – Jeśli chcę już zjeść coś 
poza domem to zależy mi na tym, 
żeby to było jak najlepsze. Zamiast 
barów szybkiej obsługi powinno 
być więcej knajpek np. azjatyckich 
czy hinduskich. Czegoś takiego 
brakuje w naszym mieście – uważa 
Anna Rosolik. 

– Nasza gastronomia obroni 
się przed dużymi sieciami. Polskie 
jedzenie pyszne. Nie to, co ociekające 
tłuszczem i pozbawione smaku ham-
burgery serwowane przez różne fast 
foody. Jestem też smakoszem pizzy, a 
nieraz przejazdem wpadam do KFC 
na pikantne skrzydełka. Nie mogę 
sobie jednak odmówić przyjemności 
zjedzenia aromatycznego bigosu 
czy dobrze wypieczonego karczku 
– mówi Dominik Cholewiński. 

Renesans polskiego smaku i coraz 
częstsze wizyty w restauracjach, któ-
re serwują dobre dania po przystęp-
nej cenie, to nowe oblicze podejścia 
rodaków do kulinariów. Trudno 
wszak jeszcze mówić o sztuce prze-
ciwnej do fastfoof, czyli slowfood, 
polegającej na delektowaniu się 
aromatem i powolnym jedzeniu 
smakowitych, przyrządzonych z 
naturalnych produktów potraw. W 
tym przypadku pośpiech sprawia, 
że z tradycją wygrywa McDonald’s 
lub – w lepszym przypadku – żurek, 
tyle że z proszku, niewiele mający 
wspólnego z tym prawdziwym. Z 
białą kiełbaską i na wędzonce.

Agnieszka Gierus

Nasz smak 
na topie

Dymiące kominy i smog unoszą-
cy się nad miastem to nieodłączny 
widok jesienno-zimowego krajo-
brazu Jeleniej Góry. Chcąc przejść 
w chłodny dzień reprezentacyjną 
ulicą 1 Maja, Konopnickiej, czy 
placem Piastowskim, najlepiej 
zatkać nos. Duszący smród dymu z 
palonego węgla, koksu, czy różnych 
odpadków, które mieszkańcy wrzu-
cają do pieca, utrudnia normalne 
oddychanie.

Wyremontowane kosztem setek 
tysięcy złotych elewacje zabytko-
wych budynków szarzeją znacznie 
szybciej tonąc w oparach dymu, 
kurzu i pyłu, jaki wytwarza się zimą 
po posypaniu chodników żużlem i 
popiołem z palenisk. Te substancje 
wprawdzie czynią drogi bardziej 
bezpiecznymi dla nóg pieszych, ale 
mniej dla ich organizmów. Pozosta-
łości po spalaniu węgla czy koksu 
zawierają rakotwórcze substancje, 
które – unosząc się w powietrzu 
– stanowią zagrożenie dla zdrowia 
tych, którzy to wdychają.

Zanieczyszczenia okien i elewacji 
to najmniejszy problem. Można to 

umyć, czy odmalować. Znacznie 
poważniejszy stanowią toksyczne 
wyziewy ze spalania odpadów. 
Paleniska domowe wykorzystujące 
węgiel i koks mają ogromny udział 
w emisji dwutlenku siarki i azotu 
oraz pyłów. Do tego dochodzi nisz-
czenie kominów. 

Często bowiem w piecu lądują 
plastikowe opakowania, szmaty, 
stare buty, a nawet lakierowane 
meble. Kominiarze przestrzegają, 
że zarówno nowe i stare konstrukcje 
kominowe nie są przystosowane do 
przyjęcia tego typu spalin. Przewód 
kominowy w szybkim tempie ulega 
korozji i wcześniej czy później zosta-
je zatkany. – Do tego mieszkańcy 
wcale nie garną się do zlecania ko-
miniarzom obowiązkowej kontroli 
przewodów kominowych – usłysze-
liśmy w Spółdzielni Kominiarskiej 
św. Florian.

Stare kamienice i nowo wybudo-
wane domki – piece można znaleźć 
w każdym zakątku Jeleniej Góry. 
Najwięcej ich jest w centrum, gdzie 
ponad 60 procent budynków to nie-
ruchomości sprzed kilkudziesięciu, 

a nawet kilkuset lat. Najczęstszymi 
najemcami są niezamożni miesz-
kańcy: emeryci i renciści. Bywa, że 
obok mieszkają ludzie z marginesu 
społecznego.

Wszyscy tłumaczą, że węgiel i 
koks to znacznie tańszy i bardziej 
ekonomiczny sposób, niż np. ogrze-
wanie gazowe lub elektryczne i nie 
zamierzają z niego zrezygnować. 

Ale niektórzy wykorzystują nie 
tylko drożejący opał. Wielu miesz-
kańców do pieca kładzie zawartość 
koszy na śmieci. Tłumaczą się biedą. 
Straż miejska jest bezsilna, bo – co 
prawda może zwrócić uwagę na 
palenie ognisk pod czyimś oknem 
– ale już do pieca ludziom zajrzeć 
nie ma prawa. 

Bardzo uciążliwe dymy snują się 
nad Cieplicami, uzdrowiskową częś-
cią miasta. – Co to za uzdrowisko, 
gdzie wdycha się duszące smrody? 
– pytają kuracjusze.

Bardziej ekologiczne w spala-
niu drewno do modnych ostatnio 
kominków drożeje. Coraz częściej 
bywa też przedmiotem kradzieży. 
Sezon dla złodziei właśnie się zaczy-
na – przestrzega straż leśna, która 
ma za mało ludzi, aby skutecznie 
ścigać nieuczciwych „drwali”.

Do dbałości o środowisko i ekolo-
gicznego grzania namawiają władze 

miasta, ale odrzucają zapowiadane 
podwyżki cen gazu i prądu.

– Mamy świadomość szkodliwe-
go wpływu na środowisko i od lat 
wspomagamy likwidację źródeł tzw. 
niskiej emisji. Na podstawie uchwały 
Rady Miejskiej z dnia 18.06.1996 
roku dotujemy modernizację ogrze-
wania na system proekologiczny 
(gazowy, olejowy, elektryczny bądź 
podłączenie do miejskiej ciepłowni) 

w budynku lub lokalu mieszkalnym 
– wyjaśnia Ewa Tomera, naczelnik 
Wydziału Ochrony Środowiska i 
Rolnictwa. O dotację w wysokości 
500zł ubiegać się mogą wyłącznie 
osoby fizyczne zamieszkałe na tere-
nie Jeleniej Góry w roku, w którym 
została zakończona inwestycja. 

Z komentarzy Intenautów nie 
wynika jednak, aby ta oferta cieszyła 
się oszołamiającym zainteresowa-

niem. Mówią, że 500 złotych to 
mało, a koszty energii ekologicznej 
przerastają ich możliwości finanso-
we. Wolą grzać się przy tradycyjnym 
piecu węglowym. Szkoda tylko, że 
tradycja ma bardzo niemiły zapach, 
który nawet tak piękne miasto jak 
Jelenią Górę potrafi uczynić zakop-
coną dziurą.

Agnieszka Gierus

Wbrew powszechnym trendom, jeleniogórzanie są na 
bakier z ekologią. Widać to, a zwłaszcza czuć, teraz 
– jesienią. Zimą będzie gorzej. Trujące ciepłoFo
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Polacy jedzą coraz smaczniej, ale wciąż za 
szybko. Daleko nam do celebrowania posiłku, 

który w innych krajach bywa tłem do ciekawych 
rozmów. U nas wciąż jest celem samym w sobie.

Nalot na restauracje
Z badań „Rzeczpospolitej” wynika, że coraz więcej płacimy za jedzenie poza 
domem. Jedna piąta Polaków przeznacza na ten cel 100 zł miesięcznie, a co 
dziesiąty wydaje 200 zł. Fast foody, pizzerie, restauracje serwujące kuchnie 
świata – lokali tego typu w Jeleniej Górze nie brakuje. Jednak o klientów walczą 
też lokale serwujące polską kuchnię. 

Z BOCZKU Danie apolityczne
Odżywiam się 

niezdrowo. Przy 
posiłkach włą-
czam telewizor, 

czytam gazetę, połykam dania 
szybko. Kiedy, będąc razu pew-
nego we Francji, siedziałem przy 
suto zastawionym stole, strasznie 
się dziwiłem, że tam nikt… nie je. 
Jedzenie stało i stało, a biesiadnicy 
rozmawiali, tylko od czasu do 
czasu uszczknąwszy nieco smako-
witości z wystawnych półmisków. 
Donoszono kolejne dania, ale nie 
przekonały one dyskutantów, że 
lepiej się nimi zająć niż cały czas 
gadać. Wyłamałem się i z powodu 
silnego uczucia głodu zacząłem 
wcinać. Biesiadnicy spojrzeli na 
mnie bykiem, abym zrozumiał faux 
pas. Zrozumiałem, ale nie pojąłem. 

Cóż, co kraj, to obyczaj. Francuzi za 
to strasznie się dziwili, że w Polsce 
potrawy błyskawicznie znikają w 
paszczach stołowników, którzy też 
dyskutują, nierzadko z jamą ustną 
pełną schabu z kiszonym ogórkiem 
popijanym kieliszkiem ciepławej 
wódki. Dysputy przy polskim stole 
przekształcają się w wojenne spory, 
kiedy to u cioci na imieninach wujek 
Stefan pokłóci się ze szwagrem 
męża żony kuzyna Władkiem, 
o wyższość lewicy nad prawicą. 
Wtedy lepiej schować sztućce w 
bezpieczne miejsce i wyjść, aby 
poszukać spokoju, choćby w nie-
smacznym fasfoodzie z prefabry-
kowanymi hamburgerami. Tam 
ludzie jedzą tak szybko, że nawet 
nie mają czasu na dyskusję.

Konrad przezdzięk

Agata Kozdrowicz z Kuźni Smaku zaprasza na smaczne spotkanie z kulinarną tradycją.
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Centrum Jeleniej Góry w pażdziernikowe popołudnie
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REKLAMA

z tym ogłoszeniem
do 03.11.2007

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!!! 

Nie
zapomnij
dać ogłoszenia

Co tydzień 
świeża porcja 

informacji 
o Jeleniej Górze

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

we wtorki dyżur agenta reklamy

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).

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
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PLEBISCYT / FOTOREPORTA¯

Plebiscyt Jelonki: Przedszkole na piątkę
Rozpoczynamy dziś nowy cykl 

naszego tygodnika, w którym 
będziemy krótko prezentowali 
jeleniogórskie przedszkola. Wy, 
Czytelnicy, macie szansę na wy-
różnienie tej placówki, o której 
sądzicie, że zasługuje na piątkę. 
Co tydzień w Jelonce będziemy 
przedstawiali zbiorowe zdjęcie 
przedszkolaków i krótką charak-
terystykę placówki. Dołączymy 
także kupon plebiscytowy, który 
po wypełnieniu będzie można 
dostarczyć do naszej redakcji 
(ul. Klonowica 9, 58 500 Jelenia 
Góra). Wkrótce będzie możliwość 
oddania głosu w internecie na 
łamach portalu www.jelonka.
com.

Zapraszamy do zabawy.

Kupon
Przedszkole na piątkę to:

........................................

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

Imię i nazwisko: 

………………………………………..

Adres: …………………………………

Kontakt tel.: …………………………

Podpis: …………………………………

Dziś przedstawiamy Wam 
dzieci z Niepublicznego Przed-
szkola nr 5. Obecnie stanowi-
sko dyrektora zajmuje Teresa 
Skólska. Do placówki uczęsz-

cza ponad setka maluchów w 
wieku dwóch, pięciu i sześciu 
lat. „Piątka” aktywnie współ-
pra c uje z ośrod ka m i ż yc ia 
k ult ura l nego w m ieście,  w 

tym z Młodzieżowym Domem 
Kultury i Karkonoskim Cen-
trum Edukacji Ekologicznej. Co 
roku podopieczni wyjeżdżają 
na liczne wycieczki szlakami 

bohaterów bajek i książek.W 
tym roku zwiedzają Karkono-
sze razem z Wścibinoskiem z 
bajki „Przygody Karkonoskiego 
skrzata”. Wszyscy pozdrawiają 

Czytelników Jelonki i liczą, że 
ich placówka otrzyma pierwsze 
kupony.

(Angela)

50 lat minęło…

… od kiedy pierwsi uczniowie 
zaczęli chodzić do Szkoły Podsta-
wowej nr 10 w Jeleniej Górze. W 
sobotę placówka przy ulicy Mor-
cinka uroczyście świętowała pół-
wiecze swojego istnienia. Otwarto 
ją przy okazji budowy osiedla 
mieszkaniowego dla pracowni-
ków nieistniejących już zakładów 
Chemitex Celwiskoza. Przez pięć-
dziesiąt lat „dziesiątkę” ukończyło 
4859 absolwentów, pracowało w 
niej 297 nauczycieli, a kierowało 
– siedmiu dyrektorów. 

Zaproszeni goście modlili się 
na mszy w pobliskim kościele 
pw. Matki Bożej Królowej Polski i 
św. Franciszka z Asyżu w intencji 

z okazji urodzin, podziwiali pro-
gram artystyczny i archiwalne 
zdjęcia oraz dokumenty. 

Po latach, ze swoimi nauczy-
cielkami – Jadwigą Bogusz (pol-
ski) i Lidią Zawadzką (matematy-
ka) – spotkał się Andrzej Rehlis. 
Wiele zawdzięcza matematyczce. 
– Dziś sam uczę tego przedmiotu 
na Politechnice Wrocławskiej i 
w Kolegium Karkonoskim – po-
wiedział nam jeden z bardziej 
znanych absolwentów szkoły. 

Text i zdjęcia:
Agnieszka Gierus

Więcej zdjęć na 
www.jelonka.com
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Sto lat przy symbolicznym torcie

Z Jadwigą Bogusz 
i Lidią Zawadzką 

spotkał się po latach 
Andrzej Rehlis

Akordeonistka, Kinga Przepiórka 
przygotowuje się do występuAlina Rasiewicz, dyrektorka SP nr 10
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Grupa Kapitałowa Polcolorit  58-573 Piechowice, ul. Jeleniogórska 7 tel. +48 75/75 473 10 i 75/75 473 12 fax +48 75/75 473 26
www.polcolorit.pl

PB 300x300
Marrone

DS 250x400
SONATA 
Marrone

DS 250x400
Marrone KR

DS 250x400
SONATA 

Beige

SB 250x400
Marrone

SB 250x400
Beige

Tango

Sklep Firmowy tel. 075 75 473 29     Inwestycje tel. 0 607 579 725
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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

Pejzaże w ODK
29 X, godz. 17, galeria „Promocje” 
ODK
Otwarcie wystawy Elżbiety Wiśniew-
skiej „Pejzaż w akwarelach”.

Cichy-głośny dramat
30 X, godz. 18, sala widowiskowa 
przy ul. Bankowej 28/30, bilet: 9 
złotych
W ramach DKF „Klaps”, projekcja 
filmu „Szepty i krzyki” – dramat psy-
chologiczny w reż. Ingmar Bergman 
(Szwecja, 1972).

Dyskusja o prowokacji
30 X, godz. 19, klub „Kwadrat” –ul. 
Bankowa 28/30, wstęp dla osób 
powyżej 16 lat
Hyde park pt. „Prowokacja we współ-
czesnej sztuce i kulturze”. Dyskutują: 
Agnieszka Szymczykiewicz aktorka 
Teatru Odnalezionego, Sławomira 
Klijanowicz – Marciniec, dziennikarz, 
publicysta, Łukasz Duda, performer.

Zaduszki i film
2 XI, godz. 17, JCK – sala przy ul. 
Bankowej 28/30
X Zaduszki Poetyckie pn. „Przecież 
Znasz Wszystkie Moje Chwyty...” 
konkurs i koncert finałowy. Po zakoń-
czeniu przesłuchań projekcja filmu 
„Przewodnik”.

Postraszą w Sobieszowie
2 XI, godz. 18, Sobieszów
„Noc duchów” – happening dla dzieci 
przebranych za duchy, chodzenie w 
maskach i własnoręcznie wykonanych 
strojach. Impreza organizowana przez 
sekcję plastyczną MDK „Muflon”.

Poranki z muzyką
4 XI, godz. 10, Filharmonia Dolnoślą-
ska, bilety: 5 i 10 złotych
W ramach cyklu „Niedzielne poranki 
muzyczne” propozycja dla dzieci i 
rodziców: „Wielka podróż Pumby 
– Dżindży”. Wykonują: Łukasz Pie-
trzak – gitara i prowadzenie, Witold 
Pelc – klarnet, Robert Wróblewski 
– akordeon.

Operetka na jesień
4 XI, godz. 19.30, Teatr Zdrojowy, 
Koncert kameralny „W krainie ope-
retki – czar walca” w wykonaniu: 
Agnieszka Bochenek – Osiecka 
(sopran), Adam Żaak (baryton) z 
zespołem muzycznym Todo Art. Trio.

Ostatki Dąbrowicy i Pławnej
do 5 XI, MDK „Muflon”
Wystawa fotografii Igora Dyjacha 
(15 lat) „Dąbrowica” i Wojciecha 
Kosińskiego (21 lat) – „Pławna”.

KINO

Grand
Wpadka
29 – 31 X, godz. 18, 20
komedia romantyczna, prod. 
Wielka Brytania 2001, od 12 lat

Lot
Godziny szczytu 3
29 – 31 X, godz. 20
komedia sensacyjna, prod. USA 
2007, od 12 lat

Ratatuj
29 – 31 X, godz. 15.30, 17.45
animowany, komedia, prod. USA 
2007, b/o

Marysieńka
Odważna
29 – 31 X, godz. 16, 20
thriller, prod. USA 2007, od 12 lat

Życie od kuchni
29 – 31 X, godz. 18.15
komedia romantyczna, prod. USA 
2007, od 15 lat

TEATR

Kariera Artura Ui
2 XI, godz. 19, duża scena, bilety: 18 i 27 złotych

Testosteron
3, 4 XI, godz. 19, scena studyjna, bilety 22 i 30 złotych

Czarodziejski młyn
31 X, godz. 10, Teatr Zdrojowy, bilet 11 złotych

Calineczka
4 XI, godz. 16, Teatr Zdrojowy, bilet: 11 złotych

Gwiazda na dobry początek
JELENIA GÓRA Wkrótce Krokus Jazz Festiwal

Występ znanej  gr upy 
Hiram Bullock Band jako 
p r z e d s m a k  j a z z owe j 
uczty.

Hiram Bullock 21 października 
rozpoczął trasę koncertową po 
Polsce. Muzycy grali już m.in. w 
Gdyni, Łodzi i Szczecinie. Łącznie 
zamierzają dać 15 koncertów.

W skład zespołu wchodzą Hi-
ram Bullock (gitara, wokal), 
Felton L. Crews (bas, wokal), 
Krzysztof Zawadzki (perkusja). 
Hiram Bullock urodził się w 1955 
roku w Osace (Japonia). Gry na 
gitarze uczył się w Japonii, Balti-
more w USA (także w klasie sak-
sofonu i fortepianu), w Panamie 
grał na kontrabasie w orkiestrze 
szkolnej. Grał z takimi sławami, 
jak Miles Davis, B. B. King, Allan 
Ginsberg Sting i Gil Evans. 

Krzysztof Zawadzki urodził 
się w 1959 roku w Warszawie. 
Początkowo uczył się gry na 
akordeonie, ale z czasem zmie-
nił instrument na wymarzone 
bębny.

Znany jest przede wszystkim 
jako lider grupy Walk Away. Cza-
sem pod tym szyldem wydawał 
też solowe projekty. Od 1995 roku 
zaprasza do wspólnego grania 
najwybitniejszych muzyków z 
USA takich jak: Mike Stern, Mino 
Cinelu, Randy Brecker, Bill Evans, 
David Gilmore, Jim Beard, Bob 
Malach czy Steve Logan.

Hiram Bullock Band w Jele-
niej Górze zagra w najbliższą 
niedzielę (4 listopada) o godz. 
20 w sali JCK przy ul. Bankowej 
28/30. Będzie to prolog VI Mię-
dzynarodowego Krokus Jazz 
Festiwalu, który odbędzie się 
tydzień później. Bilety w ce-
nach 30 złotych i 15 zł (ulgowy) 
można nabyć w sekretariacie 
JCK przy ul. 1 Maja 60.

(ROB)

Fragment ubiegłorocznego Krokus Jazz Festiwalu
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Zaduszki 
przy czekoladzie

S p o r ą  d a w k ę  b a l l a d 
jazzow ych i brazylijskiej 
bossanowy zaserwują ar-
tyści, którzy w ystąpią w 
Galerii Czekoladowej. Przy 
gorą cej  herba cie będ zie 
można posłuchać napraw-
dę dobrej muzyki o łagod-
nym klimacie. Wystąpią: 
Darek Mot yka (saksofon 
altow y, klarnet), Richard 
Kołodziej (piano, wokal), 
Piotr Sobota (gitara aku-
styczna).

Występ odbędzie się 1 
l istopada, o godzinie 17, 
w Galerii Czekoladowej w 
Jeleniej Górze.

(ROB)

Kto, gdzie i kiedy?
VI Międzynarodowy Krokus Jazz Festiwal -  sala widowiskowa przy  

ul. Bankowej 28/30
9 listopada: godz. 15 – prezentacje konkursowe „Powiew Młodego Jazzu”,  
           godz. 20. – koncert Agi Zaryan z zespołem (bilety 20 i 40 zł), 
           godz. 22. – jam session z udziałem Patrycjusza Gruszeckiego (Quintet).
10 listopada: godz. 15. –dalszy ciąg przesłuchań konkursowych, 
           godz. 20. –  koncert Antoine Roney z zespołem M.O. Trio  

(bilety 15 i 30 zł), 22. – jam session.
11 listopada: godz. 15. – dalszy ciąg przesłuchań konkursowych, 
           godz. 20. –  ogłoszenie wyników, koncert laureatów i koncert Zbigniewa  

Namysłowskiego (Quintet) (bilety 20 i 40 zł),
           godz. 22 – jam session.

Fallusy w Zdrojowym

JELENIA GÓRA Prawo, sprawiedliwość, kobieta  
z parówkami czyli...

Scena Animacji Teatru 
Jeleniogórskiego zapre-
zentowała pierwszą w 
t ym sezonie premierę 
– „Gargantua i Pantagru-
el” w reżyserii znanego w 
Polsce Petra Nosalka.

W Jeleniej Górze zrealizował 
właśnie spektakl w oparciu o 
epopeje fantastyczną Franco-
isa Rabelais’go „Gargantua i 
Pantagruel”. Spektakl Nosalka 
opowiada przygody olbrzymów, 
którzy upajają się obżarstwem 

i spożywaniem trunków. Rodzą 
się, jadą do Paryża po nauki, 
jeden z nich sika na początku 
zza katedry Notre Dame, drugi 
będzie toczył prawnicze spory, 
zakocha się i wybierze w morską 
podróż. Spotka panią przypo-
minającą zachowaniem liderki 
jednych z tych modnych ostat-
nio partii kobiet, która ubrana 
jest w kostium naszpikowany... 
parówkami. Ach, ta uśpiona na 
co dzień mroczna strona kobiet! 
Całość okraszona jest śpiewem 
i momentami rubasznym hu-
morem. 

Spektakl dla widzów dorosłych, 
w którym słowa takie jak „prawo 
i sprawiedliwość” przewijają się 
obok wyświetlanych animacji z 
latającymi fallusami. Rzeczywi-
ście – pyszne, na poziomie i zdecy-
dowanie za długie. Była szansa na 
poruszenie ważnych problemów, 
a powstało... coś dziwnego.

Kto będzie chciał obejrzeć po-
mysł Petra Nosala? Cała nadzieja 
w kuracjuszach szukających ta-
niej rozrywki i lubiących plakaty 
z zawodnikiem sumo – właśnie 
taki promuje spektakl.

(WW)
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ŚRODA 31 X
– koszykówka, 5. kolejka Polskiej Ligi Koszykówki Kobiet, AZS Kolegium Karko-
noskie Jelenia Góra – MUKS Poznań, godz. 19., hala przy ul. Sudeckiej

SOBOTA 3 XI
– piłka nożna, Liga Dolnośląska Juniorów, Karkonosze Jelenia Góra – Polar 
Wrocław, godz. 11. i 13.15, stadion przy ul. Złotniczej
– koszykówka, II liga mężczyzn, Sudety Jelenia Góra – AZS PO Opole, godz. 15., 
hala przy ul. Sudeckiej

NIEDZIELA 4 XI
– piłka nożna, klasa A, Pub Gol Jelenia Góra – Woskar Szklarska Poręba, godz. 
13., stadion przy ul. Lubańskiej
– piłka nożna, klasa B, KKS Jelenia Góra – Pasiecznik, godz. 14., stadion przy 
ul. Podchorążych
– piłka nożna, klasa B, Chojnik Jelenia Góra – Dobków, godz. 14., boisko w Parku 
Norweskim w Cieplicach

(ŁUK)

KALENDARIUM

Gra na zwłokę
JELENIA GÓRA Przekładają mecze, bo nie stać ich 
na wyjazd

W minioną środę (24 X) oraz piątek (26 X) koszykarki 
AZS Kolegium Karkonoskie Jelenia Góra miały spot-
kać się w meczach ekstraklasy koszykówki kobiet z 
SMS w Łomiankach i Lotosem w Gdyni. 

Na wniosek jeleniogórskich 
działaczy spotkania zostały 
przełożone, bo... klub nie miał 
pieniędzy na wyjazd.

Na to trzeba było ok. 4  tys.  
zł, a kasa AZS Kolegium Karko-
noskiego świeci pustkami. To 
może spowodować, że jelenio-
górskiego klubu nie będzie stać 
na rozegranie nawet najbliż-
szego meczu u siebie (31 X) z 
MUKS Poznań. Niewykluczone, 
że na przeprowadzenie tego 
meczu pieniądze (blisko 3 tys. 
zł) będą musieli wyłożyć z włas-
nej kieszeni klubowi działacze. 
– Jak do tej pory zainwestowa-
liśmy z prywatnych środków 
w ten klub już ponad 50 tys. 
zł. Chciałbym dodać, że trene-
rzy i działacze od 10 miesięcy 
nie otrzymali wynagrodzenia. 
Ciągle czekamy na to, że na 
konto klubu wpłyną obiecane 

pieniądze z puli przeznaczonej 
na promocję Jeleniej Góry po-
przez sport – mówi wiceprezes 
AZS KK Eugeniusz Sroka.

O kłopotach jeleniogórskiego 
klubu wiadomo już od mniej 
więcej roku, po wycofaniu się 
ze sponsorowania AZS przez 
kilka firm. Po zakończeniu 
poprzedniego sezonu z Jelenią 
Górą pożegnała się, stano-
wiąca o sile drużyny, trójka 
Amerykanek oraz Małgorzata 
Myćka. Niezdolne do gry są 
także Izabela Bogdan oraz 
Magdalena Gawrońska. Znaj-
dujący się w fatalnej sytuacji 
finansowej klub na ich miejsce 
nie był w stanie sprowadzić 
wartościowych zmienniczek. 
W tej sytuacji akademiczki 
są głównym kandydatem do 
spadku z ligi.

(ŁUK)

Zaproszenie do elity
Mariusz Ligizyński został 

zaproszony do udziału w nie-
zwykle prestiżowym turnieju 
mistrzów karate shidokan w 
Chicago.

Zawody odbędą się 1 grudnia 
i weźmie w nich udział 12 naj-
lepszych karateków shidokan z 
całego świata, podzielonych na 
trzy kategorie wagowe: lekką, 
średnią i ciężką. Gościem specjal-
nym imprezy będzie twórca tego 
stylu walki Japończyk Kancho 
Yoshji Soeno. W każdej wadze 
wystartuje po czterech zawodni-
ków. Nasz mistrz wystąpi w wa-
dze średniej i za przeciwników 
będzie miał zawodników z RPA, 
i Kanady. Każda walka będzie 
miała sześć rund: po dwie w 
karate, thay boxingu i MMA.

Ligiżyński zdobył dwukrotnie 
Puchar Europy i też  dwukrotnie 
mistrzostwo świata w karate 
shidokan. Ma też na swoim 
koncie dwie wygrane walki 
zawodowe w thay boxingu. Dla 
M. Ligiżyńskiego start w Chicago 
będzie drugim w karierze. Przed 
rokiem w walce anonsowanej 
jako starcie wieczoru przegrał z 
Amerykaninem Brianem Gassa-
wayem.

(ŁUK)

Wrócili z tarczą
ANGLIA Sukcesy kowarskich karateków

Znakomite występy Pawła 
Piepiory i Grzegorz Trucha-
nowicza w mistrzostwach 
świata w karate.

13 -14 października odbyły się 
IX Mistrzostwa Świata Karate 
Shotokan FSKA w Crawley (Wiel-
ka Brytania), w której udział 
wzięły reprezentacje: USA, Anglii, 
Irlandii, Czech, Gruzji, Rosji, 
Pakistanu, Indii, Nepalu, Włoch, 

RPA, Portugalii, Francji, Niemiec, 
Macedonii i Polski.

W kadrze Polski wystąpiło 
dwóch zawodników Olimpii 
Kowary: Grzegorz Truchano-
wicz 5 dan i Paweł Piepiora 3 
dan odnosząc bardzo znaczące 
sukcesy. Pierwszy zdobył złoty 
medal w kumite open seniorów i 
srebrny w kumite drużynowym. 
Drugi – srebrny medal w kumite 
+100 kg.

Zarząd klubu MZKS Olimpia 
Kowary dziękuje sponsorom, 
dzięki który możliwy był wyjazd 
do Anglii ich zawodników. Są to: 
PKS TOUR, Autoryzowany Dealer 
Mercedes-Benz Mirosław Wróbel 
Sp. z o.o., Jelenia Plast, Starostwo 
Powiatowe, Gościniec na Starów-
ce. W pozyskaniu sponsorów 
wyróżnił się Patryk Hobgarski.

(JEN)

Największe 
sukcesy kadry:
Złoto:
Tomasz Grąbczewski – kumite open 40-44 lata
Janusz Harast – kumite open 45-49 lat
Karolina Krasowska – kumite open juniorek
Grzegorz Truchanowicz – kumite open 35-39 lat
Robert Strycharczuk – kumite -65kg
Maciej Woźniak – kumite +75kg
Piotr Szymala – kata seniorów
Srebro:
Marta Wójciak – kumite open 22-34 lata
Jacek Lipiński – kumite open 35-39 lat
Paweł Piepiora – kumite +100kg

Paweł Piepiora (z lewej) i Grzegorz 
Truchanowicz odnieśli na mistrzostwach 
świata karate w Anglii duży sukces

Korzystny sprawdzian
£ÓD Rywalizowali z mistrzami

Zawodnicy klubu pływackiego MKL 11 uczestniczyli w 
zawodach Grand Prix  w Łodzi. Młodzi jeleniogórzanie 
mieli okazję rywalizować z całą czołówką polskich 
pływaków, z Otylią Jędrzejczak i Pawłem Korzeniow-
skim na czele.

Sprawdzian wypadł korzystnie, 
ponieważ większość naszych 
zawodników poprawiła rekordy 
życiowe. Najwyższe lokaty zajęła 
powracająca po perturbacjach 
zdrowotnych Kamila Włostow-
ska, która na dystansie 100 m 
stylem zmiennym była trzecia a 
na 50 m w stylu dowolnym zajęła 
czwarte miejsce. Jej siostra Karina, 
która po trzymiesięcznej przerwie 
(kontuzja ręki) po raz pierwszy 
wystartowała i zajęła 15 miejsce 
na 100 m stylem dowolnym, co 
oznacza że też wraca do formy.

Natomiast Maciej Wołodźko 
po raz kolejny w tym sezonie 

poprawił swoje rekordy życiowe 
na 50, 100 i 200 m s. dowolnym i 
50 i 100 m s. motylkowym o kilka 
sekund. Karolina Lewińska w 
swojej koronnej konkurencji - 100 
m s. klasycznym oraz  200 m s. kla-
sycznym, uzyskała dobre rezultaty 
i ma szansę zakwalifikować się na 
Międzynarodowe Zawody Pływa-
ckie Europy Środkowej.

Pozostali zawodnicy z Jeleniej 
Góry: Kamil Fronia i Magda Za-
tor popłynęli na miarę swoich 
możliwości.

(ŁUK)

To był wzór
JELENIA GÓRA Ku pamięci wielkiego przyjaciela i sportowca

10 lutego zmarł podpułkownik Leszek Drewniak, jeden 
z założycieli jednostki GROM. Miał 56 lat. – To był wy-
jątkowy człowiek, nadzwyczaj odważny, a jednocześnie 
bardzo skromny. To taki wzór cichego zawodowca, 
nigdy nie mówiącego o sobie, a myślącego o innych, 
o rodzinie – mówił gen. Sławomir Petelicki, pierwszy 
dowódca GROM.

Leszek Drewniak był szefem 
wyszkolenia FSKA Poland oraz 
wieloletnim trenerem kowar-
skich karateków i honorowym 
członkiem MZKS Olimpia Kowary. 
Prywatnie – przez ponad 30 lat 
– przyjacielem Janusza Piepiory 
– prezesa Klubu Sportowego 
MZKS Olimpia Kowary. – Wszędzie 
gdzie bywał, promował nasze 
miasto – mówi Janusz Piepiora, 
który wspomina, że jego śmierć 
była nie tylko dla niego szokiem. 
To był niezwykle silny fizycznie i 
umysłowo człowiek. Żartował, że 
szybko nie zejdzie z tego świata, 
bo jest zaprogramowany na co naj-
mniej 130 lat. Emanowała z niego 
niezwykła siła, choć na co dzień 
był zawsze uśmiechnięty i bardzo 
serdeczny dla ludzi. Każdemu, gdy 
tylko mógł – pomagał. Jednak po 
włożeniu kimona zmieniał się nie 
do poznania. W czasie szkolenia 
miał kamienną twarz i uczył adep-
tów takich uderzeń, szczególnie 
komandosów GROM, po których 
przeciwnik natychmiast umierał.

Jego koledzy z jednostki specjal-
nej GROM wspominają, że zadziwił 
ich, kiedy 1994 r. wylądowali w 
Haiti w centrum piekła, jakie stwo-
rzył tropikalny sztorm „Gordon”, 
który pochłonął już tysiąc osób. 
Drewniak udowodnił wówczas, 

że nie tylko nie boi się nikogo, 
ale również niczego. Ryzykując 
życiem ratował ludzi. Szczegól-
nie bliskie były mu bezdomne 
dzieci. Jeden z nich – przywódca 
nieletnich bandytów i złodziei 
– Tulu, uwielbiał L. Drewniaka. 
Gdy siadał przy nim, widać było 
w jego oczach szczęście.

Jak wspomina J. Piepiora nie 
mógł uwierzyć w śmierć przyja-
ciela, choć wiedział, że wcześniej 
przeszedł operację nogi w szpitalu, 
bo miał kłopoty z żyłami, ale z 
tego można było się spokojnie 
wyleczyć, trzeba było tylko trochę 
poleżeć i odkurować się. Jednak L. 
Drewniak nie znosił bezczynności. 
Wbrew zaleceniom lekarzy za 
wcześnie wstał z łóżka i poszedł 
na trening. Wieczorem zmarł na 
zator żylny w przeddzień swoich 
56 urodzin.

– Na pogrzebie, na Powązkach, 
gdzie byłem jednym z wygłasza-
jących mowę pożegnalną, było 
ponad 2 tys. ludzi i nawet tam 
nie mogłem się pogodzić z Jego 
śmiercią. Przecież wykupił grunt 
w Gruszkowie. Chciał tam zbu-
dować dom letniskowy, być bliżej 
Karkonoszy, które kochał – kończy 
wypowiedź Janusz Piepiora.

Janusz Cwen

Bogaty dorobek
ppłk mgr Leszek Drewniak – był szefem wyszkolenia Funakoshi Shotokan Karate 
Association (FSKA) Poland. Uprawiał karate od 1967 r. Absolwent Akademii 
Wychowania Fizycznego w Warszawie. Były zastępca dowódcy jednostki do 
zadań specjalnych GROM. Kierownik wyszkolenia Polskiego Związku Karate w 
latach 1981-84. Trener kadry Polski seniorów (1981-1991).
Jako jeden z niewielu był jednocześnie dyplomowanym trenerem I klasy karate i 
judo. Były trener Akademickiego Klubu Karate Uniwersytetu Warszawskiego. Od 
2001r. był trenerem akademickiej kadry Polski. Wychowawca wielu utytułowa-
nych sportowców, instruktorów i trenerów. Prekursor karate w Polsce i wielce dla 
tej dyscypliny zasłużony. Jeden z członków założycieli Polskiego Związku Karate. Za 
swoją działalność otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień: Krzyż Kawalerski, Srebrny 
Krzyż Zasługi, Krzyż Za Dzielność, Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej.

Janusz Piepiora z Leszkiem Drewniakiem 
podczas treningu w Karkonoszach
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Lider nie zwalnia tempa

STARGARD SZCZECIñSKI Ważne zwycięstwo 
Sudetów

Koszykarze Sudetów Jelenia Góra jeszcze nie za-
znali goryczy porażki w tym sezonie. W 6. kolejce 
podopieczni Ireneusza Taraszkiewicza pokonali na 
wyjeździe Spójnię Stargard Szczeciński 70:56.

Jeleniogórzanie pojechali 
do Stargardu Szczecińskiego 
dopiero w dniu meczu, ale wyka-
zali się w pojedynku ze Spójnią 
doskonałą wytrzymałością fi-
zyczną i psychiczną. Mimo, że na 
początku III kwarty przegrywali 
już różnicą 10 punktów, potrafili 
odwrócić losy meczu na swoją 
korzyść.

Pierwsze dwie kwarty poje-
dynku Spójni z Sudetami były 
bardzo wyrównane. Po 20 mi-
nutach jeleniogórzanie prze-
grywali 26:30. Na początku III 
kwarty goście nieco przysnęli, 
co natychmiast wykorzystali 
gracze ze Stargardu i w 22 min. 
prowadzili już 38:28. To podzia-
łało na jeleniogórzan jak zimny 
prysznic. Sudety zaczęły bronić 
agresywnie na całym boisku, 
wymuszając straty na graczach 
Spójni. Sudety dzięki punktom 
zdobywanym z kontrataków i po 
rzutach za 3 (głównie Krzysztof 
Samiec i Grzegorz Terlikow-
ski) nie tylko odrobili straty 
ale wyszli na kilkupunktowe 
prowadzenie. W końcówce go-
spodarzom wyraźnie zabrakło 

sił i przegrali IV kwartę 10:26, 
zaś cały mecz 56:70.

– Bardzo się cieszę, że wygrali-
śmy na trudnym terenie spadko-
wicza z I ligi i drużyny z wielkimi 
tradycjami – mówił po meczu 
trener Taraszkiewicz. – Chłopcy 
pokazali wielki charakter, nie 
odpuścili, gdy przegrywaliśmy. 
To także efekt dobrego przy-
gotowania fizycznego zespołu. 
Wytrzymaliśmy kondycyjnie 
końcówkę spotkania i zapewni-
liśmy sobie wygraną.

Spójnia Stargard Szczeciń-
ski - Sudety Jelenia Góra 56:70 
(19:14, 11:12, 16:18, 10:26)

Sudety: Terlikowski 18, Mat-
czak 17, Samiec 14, Czech 12, 
Wilusz 5, Skrzypczak 2, Niesob-
ski 2, Abramowicz, Kołodziej, 
Chmieliński

Łukasz Stawski

Pozosta³e wyniki:
Olimpia Legnica – Open Basket Pleszew     59:81
VB Leasing Siechnice – Pogoń Prudnik       67:65
AZS PO Opole – AZS Szczecin             68:65
Doral Nysa Kłodzko – MKKS Zabrze           77:60
AZS Poznań – UKKS Leszno i AZS Kalisz – Śląsk II 
Wrocław – spotkania zakończyły się po zamknięciu 
numeru

Tabela 

1. Zagłębie Lubin 9    15    279:223
2. SPR Lublin  9    14    295:233
3. AZS AWFiS Gdańsk 9    14    272:223
4. KS Finepharm 9   12   292:261
5. Piotrkovia  9    12    260:242
6. Łączpol Gdynia 8    11    240:198
7. Zgoda Ruda Śląska 9    8    232:215
8. Politechnika Koszalin 8    7    227:213
9. Ruch Chorzów 9    6    225:229
10. Start Elbląg  9    5    251:298
11. Łącznościowiec 9    2    173:286
12. Słupia Słupsk 9    0    161:286

Tabela 

1. Sudety Jelenia Góra 6   12   493:375
2. AZS PO Opole 5   10   398:301
3. MKKS Zabrze  6   10   482:439
4. Doral Nysa Kłodzko 6   10   494:456
5. Open Basket Pleszew 6   10   454:445
6. Spójnia Stargard Szcz. 5    8    337:312
7. Pogoń Prudnik 6    8    472:445
8. AZS Szczecin  6    8    452:432
9. UKKS Leszno  5    8    369:375
10. VB Leasing Siechnice 6    8    391:416
11. AZS Kalisz  5    7    344:375
12. AZS Poznań  5    6    347:399
13. Śląsk II Wrocław 5    6    310:414
14. Olimpia Legnica 6    6    346:505

Rusza liga halowa
JELENIA GÓRA Spore zainteresowanie turniejem

Dziewiętnaście zespołów zgłosiło się do tegorocz-
nej edycji ligi Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w 
futsalu.

W rozpoczynających się 
12 listopada rozgrywkach, 
organizatorzy w stosunku do 
poprzednich  edycji wprowa-
dzili istotną zmianę. Zespoły 
podzielono na dwie ligi. Po 
zakończeniu rozgrywek dwie 
ostatnie drużyny z wyższej 
klasy rozgrywkowej spadną 
do II ligi, a ich miejsca zajmą 
dwaj najlepsi drugoligowcy. 
Siódma i ósma drużyna I ligi 
oraz trzecia i czwarta II ligi 
o prawo gry w wyższej klasie 
rozgrywkowej będą rywali-
zowały w barażach.

Do I ligi zgłosiły się: Kry-
cha - Bus, Kolegium Karko-
noskie, Lotnik Jeżów Sudecki, 
Pizzeria Carlitos, Pub Gol. 
C.O. Cumbers, Kowary Dy-
wanówka (dawny Promatic), 
JSS Gwardia, Top Film i Tesco. 
Chęć w ystępów w II l idze 
w y ra zi ł y:  A resz t Śledcz y, 
A k a dem i a E konom ic z n a , 
Orzeł Mysłakowice, CPN Ra-
domierz, Duch Gór, Lambert 
Auto Komis, Młode Karko-

nosze, Piechowice, Chojnik 
Jelenia Góra.

W szeregach II ligowców 
jest jeszcze jedno wolne miej-
sce. Chętni do uczestnictwa 
w rozgr y wkach mogą się 
zg ła szać do organ i zatora 
czyli MOS (nr telefonu (075) 
642-44-61). Decyduje kolej-
ność zgłoszeń.

Jak zapowiada Mirosław 
Dębski z MOS, w tym roku 
organizatorzy futsalu będą 
szczególną wagę przykładać 
do spraw bezpieczeństwa i 
fair - play: - W razie rażących 
przypadków złamania regu-
laminu przewidujemy nawet 
możliwość przerwania roz-
grywek, przy jednoczesnym 
zwrocie drużynom wpiso -
wego (po potrąceniu części 
za rozeg ra ne spot ka n ia). 
Jeżeli zawodnik otrzyma dru-
gą czerwoną kartkę, będzie 
zdyskwalifikowany do końca 
rozgrywek.

(ŁUK)

Piotrkovia na kolanach
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Wielki sukces Finepharmu

Olbrzymią niespodziankę jeleniogórskim sym-
patykom piłki ręcznej sprawiły zawodniczki KS 
Finepharm Carlos, wygrywając w meczu 9. ko-
lejki na wyjeździe z faworyzowaną Piotrkovią 
Piotrków 32:30 (17:13).

Pierwszego gola zdobyły go-
spodynie i było to jednocześnie 
ich jedyne prowadzenie w całym 
spotkaniu. Potem mecz toczył się 
przy kilkubramkowej przewadze 
Finepharmu. Jeleniogórzanki 
bezlitośnie wykorzystywały błędy 
oraz słabą skuteczność Piorkovii 
i stale powiększały przewagę. 
W 27 min. było juz 17:10 dla Fi-
nepharmu, a pierwsza część gry 
zakończyła się wynikiem 17:13 
dla podopiecznych Zdzisława 
Wąsa.

W drugiej połowie gospodynie 
próbowały wyłączyć z gry naj-
skuteczniejszą w naszym zespole 
Martę Gęgę, jednak w tej sytuacji 
ciężar zdobywania goli wzięły 
na siebie jej koleżanki. Piotrovia 
potrafiła wprawdzie dwukrotnie 
zmniejszyć straty do jednego 
gola (18:19 w 37 min. i 24:25 w 
48 min.) jednak podopieczne 
Zdzisława Wąsa „nie pękły”. 

Na 3 minuty przed 
końcem po rzucie 
Marty Oreszczuk 
MKS prowadził 
32:29. W końców-
ce rzut karny Marty 
Gęgi obroniła Beata Kowalczyk 
a czerwoną kartkę ujrzała Anna 
Dyba, ale piotrkowianki nie były 
w stanie wydrzeć im wygranej. 
Ostatecznie spotkanie zakończyło 
się zasłużonym zwycięstwem 
Finepharm.

Piotrkovia Piotrków Trybu-
nalski - KS Finepharm Carlos 
Jelenia Góra 30:32 (13:17)

KS Finepharm: Skompska, Ma-
liczkiewicz – Gęga 13, Oreszczuk 
7, Dyba 4, Jeż 4, Latyszewska 2, 
Bogusławska 2, Buchcic, Odrow-
ska, Kocela, Buklare-
wicz, Kobzar.

(ŁUK)

Pozosta³e wyniki:
Zagłębie Lubin – SPR Lublin   33:25
Zgoda Ruda Śląska – AZS AWFiS Gdańsk  23:25
Start Elbląg – Słupia Słupsk   33:21
Łącznościowiec Szczecin – Ruch Chorzów  18:29
AZS Politechnika Koszalin – Łączpol Gdynia – mecz 
w niedzielę

Żałosny poziom
JELENIA GÓRA Dubiel uratował remis Karkonoszom

Co gorsze, przyjezdni mogli i 
powinni ten mecz wygrać, bowiem 
stworzyli pod bramką gospodarzy 
więcej dogodnych sytuacji. Na 
szczęście w bramce biało—niebie-
skich znakomicie zagrał Michał 
Dubiel i to jemu Karkonosze mogą 
zawdzięczać wywalczenie jednego 
punktu w tym spotkaniu.

Mecz lepiej rozpoczęli legnicza-
nie i groźnie atakowali bramkę 
miejscowych. W 26 min. jeden z 
nielicznych ataków Karkonoszy w 
tej części gry przyniósł im bramkę. 
Na uderzenie z 18 m. zdecydował 
się Daniel Kotarba i było na tyle 
silne, że bramkarz gości Daniel 
Główka odbił piłkę przed siebie. Do 
futbolówki dopadł nie pilnowany 
Mateusz Durlak i wpakował ją z 
bliska do siatki bramki Miedzi. Po 
stracie gola goście ruszyli do ataku i 
w ostatnim kwadransie mieli co naj-
mniej trzy stuprocentowe sytuacje 
na wyrównanie. We wszystkich tych 
okazjach w roli strzelca występował 
najaktywniejszy w szeregach gości 
T. Kościszewski, jednak za każdym 
razem znakomitymi interwencjami 
popisywał się Dubiel i po 45 min. 
gospodarze schodzili do szatni przy 
jednobramkowej przewadze.

Po zmianie stron przeważali 
gospodarze. W 55 min. Durlak 
wyprzedził w pojedynku biegowym 
obrońcę gości i znalazł się sam 

przed Główką. Niestety,  wygrał 
ten pojedynek bramkarz gości. 
Potem do głosu doszli goście, którzy 
zepchnęli jeleniogórzan do głębokiej 
defensywy. Na efekty nie trzeba było 
długo czekać. W 74 min. piłka po 
podaniu od Artura Saprawskiego 
trafiła na głowę stojącego 8 m. od 
jeleniogórskiej bramki Rafała Nizioł-
ka, a ten strzałem tuż przy słupku 
doprowadził do wyrównania. Trzy 
minuty później przyjezdni mogli 
zdobyć zwycięskiego gola. Po rzucie 
wolnym z ponad 30 m. i rykoszecie 
piłka trafiła do stojącego samotnie, 
kilka metrów przed jeleniogórską 
bramką Marcina Orłowskiego, 
jednak jego uderzenie kapitalnie 
obronił Michał Dubiel.

Karkonosze Jelenia Góra - 
Miedź II Legnica 1:1 (1:0)

Bramki: Durlak 26 min oraz 
Niziołek 74 min.

Karkonosze:Dubiel – Bijan, 
Wawrzyniak, Siatrak, Suchanecki, 
Zagrodnik, Kurzelewski, Kotarba 
(Wichowski 64 min.), Kusiak, Wal-
czak (Józefiak 70 min.), Durlak.

Łukasz Stawski
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Fragment meczu Karkonosze - Miedź II Legnica

Tabela 

1. Polonia/Sparta Świdnica 15     45     40:8
2. BKS Bobrzanie Bolesławiec 15     31     24:13
3. Śląsk II Wroclaw 14     30     37:16
4. Motobi Kąty Wrocławskie 15     30     30:9
5. Pogoń Oleśnica 15     28     28:18
6. Górnik Polkowice 15     25     36:10
7. Prochowiczanka 15     25     29:24
8. MKS Oława  15     25     28:16
9. GKS Kobierzyce 15     22     27:26
10. Polonia Trzebnica 16     21     20:27
11. Górnik Złotoryja 16     18     17:26
12. Lechia Dzierżoniów 14     18     14:16
13. Karkonosze Jel. Góra 15     17    16:21
14. Górnik/Zagłębie Wałbrzych 15     17     19:27
15. Miedź II Legnica 15     14     17:26
16. Wulkan Wrocław 15     13     8:31
17. Orla Wąsosz  15     13     13:29
18. AKS Strzegom 16      6      11:37
19. Nysa Zgorzelec 15      4      8:42 

Kolejne rozczarowanie 
spotkało sympatyków be-
niaminka IV ligi, bo Karko-
nosze tylko zremisowały 
1:1 z niżej notowanymi re-
zerwami Miedzi Legnica.

Pozosta³e wyniki:
AKS Strzegom – Motobi Kąty Wrocławskie       0:1
Prochowiczanka – Nysa Zgorzelec                  3:1
Pogoń Oleśnica – Orla Wąsosz                       4:0
MKS Oława – Wulkan Wrocław                       1:1
BKS Bolesławiec – Polonia/Sparta Świdnica    1:4
GKS Kobierzyce – Górnik Złotoryja                  3:2
Górnik Polkowice – Polonia Trzebnica              4:0
Lechia Dzierżoniów – Śląsk II Wrocław – mecz 
odbył się po zamknięciu numeru.  
Pauza: Górnik/Zagłębie Wałbrzych

Gol Marty Oreszczuk 
w końcówce przesądził 

o losach spotkania
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MOTORYZACJA
KUPIĘ

Autozłom - skup aut - Jelenia Góra - po-
wypadkowe, niesprawne w całości na części 
odbieram własnym transportem z Jeleniej 
Góry i okolic Tel. 0 885 588 345

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

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

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

Combi do tys. złotych - każde sprawne 
opłacone do tys. zł. – Tel. 0 667 130 656

Każde auto po wypadku - uszkodzone 
- bez przeglądu - bez ubezpieczenia – Tel. 
0 785 479 486 

Akumulatory - zużyte akumulatory 
- każdą ilość – Tel. 0 510 724 363

Auta całe lub uszkodzone - każdy 
model i rocznik brak oc i przeglądu Tel.0 
516 346 494

Całe lub uszkodzone - każdy model 
i rocznik - brak oc i przeglądu - handel 
częściami: 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

Części do BMW 318i E30 - błotnik 
przedni pasażera i reflektor przedni rów-
nież pasażera - tanio pilne – Tel. 0 783 
572 254

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Lampę - lewą tylnią do Renaulta Clio 
1996 rok po liftingu – Tel. 0 501 682 
383 

Miskę olejową do Fiata Brava - 1.6 16V 
używaną – Tel. 0 506 048 208

Nissana Sunny N14, rocznik 1992 
- 1994, w dobrym stanie technicznym, 
na chodzie (może być sprowadzony z 
zagranicy) - Kontakt: e-mail: marcin.janicki@
poczta.onet.eu Tel. 0 503 715 094 nr gg: 
3981182

Nową przyczepkę samochodową na 
kat. B NEPTUN 7/236 2 pro lub ŚWIDNIK 
23621 SE. Dwuosiową, nie wymagającą 
przeglądów technicznych, uchylną, otwie-
rane przednia i tylnia burta z możliwością 
demontażu wszystkich. Może być hamowa-
na - Tel. 0 502 252 724

Kupię traktor na chodzie – Tel. 0 695 
616 333

Kupię vv polo - rocznik 1995 - 1996, 
pojemność 1000cm. Auto może być 
sprowadzone - do rejestracji Tel. 76 214 
22. proszę dzwonić po 15 - stej – Tel. 0 
76 214 22

Lusterko (lewe) do Malucha - fiata 126p 
elx (nowy typ) lusterko całe, nieuszkodzone. 
Kontakt gg 5629558 pisać gdy jestem 
niedostępna lub Tel. 0 696 201 922

Man Tga lub daf xf - zestaw (ciężarówka 
+ przyczepa) o min. masie ładunkowej 
23t. stan bardzo dobry - może być leasing 
do przejęcia - oferty na maila: az.maron@
interia.eu lub Tel. 0 508 443 524

Opony z felgami do Renault Megane 
- zimowe wraz z felgami do Renault Megane 
Coupe, najlepiej o parametrach: 175/65 
R14 lub 185/60 R14, marka obojętna, 

■

■

■

■

■

■

■

■

■

byle była nie zajeżdżona. Rozstaw śrub na 
felgach to 4x100 - Tel. 0 509 095 054

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

Poloneza Caro 1.4 16V - Cena: 3.500 
zł, Stan idealny - rok produkcji 1994, auto 
po pierwszym właścicielu -niepalącym, 
silnik Rovera 103km, przebieg 62 tys. km, 
pełna dokumentacja serwisowa, ważność 
badań tech 27.06.2008, alufelgi, światła 
przeciwmgłowe, autoalarm z pilotem, 
bordowy metalik, RO. - Dzięciołowski sp. z 
o.o – Tel. 075 76 450 00

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

Fiata Puento 1200 SX 1997 – srebrny 
met. 4 drzwi, uszkodzony lewy przód, szyba, 
próg, słupek – w całości lub ew. na części 
– komplet dokumentów – cena 2500 – Tel. 
0 517 841 850

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

Renault 19 – rok 92/96 – 1.4cmm 
– benzyna, int. Gazowa- sportowy układ 
wydechowy – przyciemniane szyby – c. 
Zamek – alufelgi – z oponami – ważny 
przegląd i OC – Tel. 663 500 620

Ford Tranzit – rok 87 – skrzynia 5 most 
tylny – zawieszenie – silnik dizel – uszko-
dzony osprzęt silnika i inne tanio

Sprzedam Escorta combi 92 r 1.6 
benzyna - centralne wspomaganie. Szyber. 
relingi w całości, sprawny, do opłat, tanio 
– Tel. 0 694 054 544

Felgi stalowe do Forda-14 cali 4x 108 
mm -2szt-20zł - Tel. 0 608 034 794

Sprzedam Fiata punto r.97 srebrny 
metalik uszkodzony w całości - Tel. 0 517 
841 850

Daewoo Nubira Kombi - 1998 r. - silnik 
1,6, benzyna, kolor biały, ABS, elektrycznie 
otw. szyby, elektrycznie reg. lusterka, 
klimatyzacja, centralny zamek na pilota, 
autoalarm, wspomaganie kierownicy, radio. 
Auto garażowane. Przebieg 218000 km. 
Cena 8500,00 Tel. 0 601 834 992 lub 075 
75 14 267 email bb_bartex@wp.pl (mogę 
podesłać zdjęcia autka na maila)

VW Transporter T4 - 1.9 TD,1998 rok 
prod, 9-osobowy, przyciemniane szyby. 
Stan b. dobry - cena 19000 Tel.  78 711 
85 92

Alternator Opel Rekord - Tanio dobry 
oraz rozrusznik. Cena 50 zł szt. Tel. 0 603 
100 196

Alufelgi  prawie nowe piękny wzór 
- do sprzedania alufelgi 16" 5x100. Felgi 
były używane przez miesiąc, wogóle nie 
zniszczone, żadnych rys. Polerowane alu-
minium od czoła, w środku lakierowane na 
kolor srebrny ciemny. Pieknie wygłądają na 
ciemnym samochodzie. cena 1100 zł. Tel. 0 
693 344 816 Możliwość przesłania zdjęć

Alusy Audi 80 B3 - 15" - 5 szt. - cena 
500 zł Tel. 0 785 465 111 

Audi 80 B3-90r - 2.0i sport - części z 
demontażu - Tel 0 785 465 111 - kolor 
biały - części blacharskie – Tel. 0 785 
465 111

Audi 80 na części - B2, kolor złoty, 
skrzynia 5-o biegowa rok produkcji 83 
poj. 1.6 ubezpieczone bez przeglądu + 
bagażnik części zapasowych, alufelgi cena 
za wszystko 700zł – auto sprawne - silnik 
nie bierze oleju, auto jest zarejestrowane 
w Polsce i nie jest po wypadku – Tel. 0 
667 729 996

Audi A3 + GAZ Sek. z 1997r., przebieg 
127 tys. km, poj. 1600 ccm - benzyna + 
gaz, kolor - czarna perła. Wyposażenie: 
wspomaganie kierownicy, ABS, 2xairbag, 
el. szyb i lusterek z automatycznym do-
mykaniem szyb, alarm + pilot, klimatronic 
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oraz sekwencyjna instalacja gazowa. 
Cena: 20500 zł - do negocjacji. Tel. 0 
601 730 523

Audi a6 części - posiadam wiele różnych 
częśći do audi a6c4 2.5 tdi sedan. Tel. 0 
510 724 363

Audi b3-felgi stalowe - sprzedam 4 
felgi stalowe do audi b3, 14-tki. Stan 
idealny. Cena za komplet 110 zł. - Tel. 0 
887 970 769

Audi b4, spojiler - tanio, świeżo lakie-
rowany w kolorze srebrnym ze światłem 
stopu, oryginalny - chcę tylko zwrot kosztów 
lakierowania cena 110 zł. – Tel. 0 668 
603 990

Auto cześci - Audi 100 c3 82-88r, Fiat 
Uno 93r, Ford Eskort 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 Golf3. Możliwość wysyłki - mail:autodok-
tor@vp.pl - Tel. 0 516 346 494 

Autolaweta - Mercedes 207 - tanio 
- Sprzedam autolawete Mercedes 207, 
2300 benz+gaz, rok 82, auto w ciągłej 
eksploatacji, stan techniczny dobry - cena 
6.500 – Tel. 0 665 733 378

Cinquecento - poj 700, rok produkcji 
1997, kolor morski metalik. Stan dobry, 
świeżo po przeglądzie rejestracyjnym. Cena 
3000 zł Tel. 0 602 276 357

Części do lancera - wszystkie części 
z demontażu gg2632468 – Tel. 0 603 
245 722

Części do Mercedesa 123 - rożne 
części z demontażu gg2632468 – Tel. 0 
603 265 722

Części do Renault - clio i 19. Między 
innymi dwa zegary - jeden zrobiony na 
sportowo, mechanizm elektrycznych szyb, 
lusterko wsteczne oraz komplet opon 
zimowych z felgami - tylne opony są szersze 
– Tel. 0 661 522 201 – Kowary

Części z demontażu - astra, fiesta, ka-
dett, renault 21, mercedes 123, lancer, fiat 
126p gg2632468 – Tel. 0 603 265 722

Do sprzedania Escort 96\97 – benzyna 
- gaz, centralny zamek + alarm, wspomaga-
nie kierownicy, welurowa tapicerka + opony 
zimowe z felgami + airbag. Cena 5700 zł 
– Tel. 075 714 14 15

Fajne Mitsubishi L300. 1991 rok prod. 
- przebieg ok. 200 tys. km (dokładnie nie 
wiadomo z powodu wymiany szybkościo-
mierza) - poj. silnika 2,5 litra diesel,9-
osobowy, krótki, niski, hak, drzwi odsuwane 
po obu stronach - reflektory soczewkowe, 
zarejestrowany, ubezpieczony, w ciągłej 
eksploatacji, uszkodzone prawe drzwi 
suwane (działają),wgniecenie na tylnej 
klapie, ogniska korozji, "worek" różnych 
części - Cena:5000zł - do negocjacji. Tel. 
0 605 731 364 

Felgi 13\'\' 114,3 - stalowe 4szt – Tel. 
0 603 265 722

Felgi alu 10 "MiniMoris - stan bardzo 
dobry cena 400,00 zł – Tel. 0 607 357 
205

Felgi alu 15"BMW - Fabryczny model 
z logo BMW, wraz z oponami zimowymi, 
stan felg b.dobry cena 700,00 zł -  Tel. 0 
607 357 205

Felgi alu Opel15" - Omega, Vectra, 
rozstaw otworów 5x110, pięcio ramienne z 
zaokrąglanym rantem, dekielek z logo Opla, 
stan b.dobry cena za komplet 900,00 zł 
- Tel. 0 607 357 205

Felgi alu Seat - Seat, VW, Skoda 6x15", 
z logo Seata ładny wzór-pięcio ramienne, 
rozstaw otworów 5x100, stan b.dobry 
cena za komplet 800,00 zł – Tel. 0 607 
357 205

Felgi aluminiowe – Fiat cc, Seicanto 
- atrakcyjny wygląd mało używane Tel. 0 
508 764 585 

Felgi Stalowe 16" 5x112 + opony 
zimowe FULDA - Felgi stalowe 5x112 VW 
Passat, Audi. Felgi stalowe 16" wraz z 
oponami zimowymi. Opony Fulda Kristall 
Rotego 205/55/R16. Jakby ktoś chciał 
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osobno zawsze można się dogadać felgi po 
80zl za sztukę, Opony po 50zł za sztukę. 
Tel. 0 692 441 861. Towar można obejrzeć 
codziennie między 10-18

Felgi stalowe 4x98 - 4 szt. cena 100zł, 
Tel. 0 603 245 606

Felgi stalowe BMW - 15 calowe, szero-
kość 6,5", komplet - 4 szt., stan b.dobry 
istnieje możliwość zamontowania opon, 
cena 250,00 zł, - Tel. 0 607 357 205 

Felgi stalowe do Audi A4 1999r na 5 
śrób (ET- 45) stan bdb. Cena 200 zł. Tel. 
0 603 941 051

Felgi stalowe do Opla 13- J 5 – Astry, 
Corsy, Vectry 13 możliwość dokupienia 
opon - cena 110 zł opony 100 zl Tel. 0 
515 396 594

Felgi stalowe Peugeot 407 SW szt. 4, 
17 -  rozstaw otworów 5x108, stan b.dobry 
cena 650,00 zł – Tel. 0 607 357 205

Fiat Elegant 1997r - stan dobry w ciągłej 
eksploatacji, cena 800,00 do uzg. Tel. 
kontaktowy 0 798 920 100

Fiat 126 elx 1997 - rok prod.1997 
czerwony, blokada multi-lock cena 800 zł 
- możliwa zamiana na telefon komórkowy. 
wiadomość Tel. 0 798 920 100

Fiat 126 po tańcu na dachu - Samo-
chód zaatakował nieznany sprawca, który 
przespacerował się po dachu samochodu 
załamując go, nie podobała się też jemu 
przednia szyba więc jej nie ma. Poza 
tym autko mogłoby jeździć bo jegomość 
nie zdeptał silnika. Jeśli ktoś ma ochotę 
naprawić maluszka to tanio go oddam 
-  możliwość zamiany na telefon komórkowy 
Tel. 0 798 920 100

Fiat cc 1,1 silnik i skrzynia - Do sprze-
dania silnik i skrzynia biegów z demontażu 
można kupić razem jak i osobno - Tel. 0 
508 764 585

Fiat cc alufelgi - nie drogo, mało używa-
ne, atrakcyjny wygląd, posiadam również 
części do fiata cc. Tel. 0 508 764 585

Fiat cc części – drzwi prawe, lewe, silnik, 
skrzynie biegów, tylną klapę, felgi aluminio-
we i inne części - Tel. 0 508 764 585

Fiat cc - gaźnik - Do sprzedania mam 
gaźnik, drzwi klapę, felgi aluminiowe. 
Jelenia Góra – Tel. 0 508 764 585 

Fiat cc 1,1 silnik i skrzynia biegów Tel. 
0 508 764 585

Fiat Cinquecento 96 - Mam do sprzeda-
nia fiata cinguocento rok produkcji 1996. 
Kolor czarny, zadbany, ubezpieczony. Opony 
zimowe. Radio - Tel. 075 761 74 81. po 
18ej.cena 2800zł

Fiat cinquecento - części - Do sprzedania 
silnik, skrzynia biegów, drzwi, tylna klapa, 
gaźnik - Tel. 0 508 764 585

Fiat cinquecento - felgi aluminiowe - Do 
sprzedania posiadam felgi aluminiowe, 
mało używane atrakcyjny wygląd pasują 
do Fiata Cinquecento jak również do 
Seicento, srebrne, atrakcyjny wygląd - Tel. 
0 508 764 585

Fiat Punto 95r. - Fiat Punto kolor czer-
wony, 3 drzwiowy, poj 1200, sprowadzony. 
Cena. 3,800 + opł. Tel.0 516 346 494

Fiat Punto 95r. - rok.prod. 1995, 3 
drzwiowy, kolor czerwony, sprowadzony 
cena do uzg. – 0 516346 494

Fiat Punto 95r.  sprowadzony - kolor 
czerwony, 3 drzwiowy, poj.1100cm, pęk-
nięta szyba, cena 3,800 + opł Tel.0 516 
346 494 

Fiat Punto II - 2000r, 76 tys km, kupiony 
w salonie - Tel. 0 604 196 480

Fiat Stilo 1.6 z gazem sekwencyjnym 
- 2002 rok produkcji poj.silnika 1,6 benzyna 
+ gaz ABS, 4 poduszki powietrzne, klimaty-
zacja, el.szyby komputer pokładowy - Tel. 0 
505 589 782

Fiat Tempra - silnik 1.6i - 100% sprawny 
cena 350 zł - Tel. 0 785 465 111

Fiat Tipo 1.7 DIESEL z 1989 roku autko 
jest na chodzie opłacone i w ciągłej eksplo-
atacji jest w stanie dobrym bo w idealnym 
to nie - wymaga niewielkich poprawek 
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mechanicznych i lakierniczych ale i bez nich 
można jeździć - 2222zl. do uzgodnienia Tel. 
0 691 586 943

Fiat Uno - 1992 r. produkcji pojemność 
1100

Fm Elegant Z1997 R - rok. prod. 1997, 
czerwony, blok. multi - lock, RO, cena 800 
- Tel.0 504 726 575 

Ford Escort - gaz - rocznik 92, 1,8 ben-
zyna 16v, instalacja gazowa, szyberdach, 3-
drzwiowy, elektryczne lusterka. Możliwość 
zamiany na pickupa. Więcej informacji pod 
numerem Tel. 0 787 233 050

Ford Escort 1700,00 zł. Rok produkcji 
1992 Silnik 1,3 Opony letnie kupowane na 
wiosnę. Auto posiada hak holowiniczy. Na 
wiosnę br. robiona była konserwacja pod-
wozia. Kolor granatowy metalik. Szyberdach 
Stan dobry. Przegląd do maja 2008r. Tel. 0 
606 778 341 lub mariuszp@elear.pl

Ford Escort - sprzedam lub zamienię 
- rok 92, 16v, 1,8 benzyna/gaz, elektryczne 
lusterka, szyberdach, centralny zamek, 
alarm, podgrzewanie przedniej i tylnej 
szyby, 3-drzwiowy. Zadbany -  Sprzedam 
lub zamienię na pickupa – Tel. 0 787 
233 050

Ford Escort 1,4+GAZ - rok prod,1991/97 
składak, kolor granatowy, 5 drzwiowy, waż-
ne opłaty, uszkodzona pompa paliwa. cena 
1650zł. – Tel. 0 516 346 494 

Ford Escort Disel - Ford Escort disel, 
rok prod. 92/97skladak, centralny zamek, 
szyberdach, 5-drzwiowy, zarejestrowany w 
ciągłej eksploatacji do poprawek lakierni-
czych. Cena 1700 do uzgodnienia. Tel.0 
888 551 829

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

Ford Eskort - 94 r.1.6l.16V benz./inst.
gaz, centralny zamek, szyberdach, po 
wypadku uszkodzony przód auta cena do 
uzgodnienia Tel. 0 500 219 609 

Ford Fiesta części - Wszystkie części 
z demontażu Forda Fiesty 89-96r. Atrak-
cyjne ceny - Tel. 0 504 554 515 lub GG: 
8565169

Ford Transit 1,6 LPG + dodatkowy silnik 
- 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 
2500zł do ewentualnej negocjacji - Tel.507 
188 724 lub 0 507 159 250 

Golf III 1995r tanio -  1.4 benzyna, 
2xAirbag, el. szyberdach, wspomaganie 
kierownicy, immobiliser, czarny metalic, 
radio CD sony, komplet opon zimowych, 
sprowadzany zarejestrowany w Polsce, 
ważny przegląd i OC, stan techniczny 
bardzo dobry, nie ma śladów rdzy. Cena 
7300zł. Do obejrzenia w Jeleniej Górze, 
Tel. 0 506 762 978

Golf III 1,8 - czarny, benzyna, garażowa-
ny, 5-cio drzwiowy, el.lusterka, szyberdach, 
wspomaganie kierownicy, stan tech. dobry, 
przegląd do 08.2008 - właściciel niepalący 
– Tel. 0 692 481 588

Hyuindai Lantra z 1993 r. Silnik 1.5, 
centralny zamek, elektryczne szyby, wspo-
maganie kierownicy, immobiliser, poduszka 
powietrzna, regulowana kolumna kierow-
nicy, regulowany fotel kierowcy, radio, 
garażowany, kolor fiolet-grafit metalik. 
Auto jest w idealnym stanie, wygląda jakby 
właśnie wyjechał z salonu. Jeździł nim jeden 
właściciel, starszy Niemiec (`39 rocznik), 
więc Hyuindai nie jest "wytłuczony" po 
polskich drogach - 3800 zł (do małej 
negocjacji) - Tel. 0 509 698 353, 0 509 
698 373

Ford Ka 1997r 1,3 granatowy, alufelgi, 
centralny zamek, autoalarm, wspomaganie 
kierownicy, elektryczne szyby, odtwarzacz 
mp3, komplet opon zimowych, przegląd 
08.2008,oc 04.2008. Stan techniczny 
bardzo dobry. Widoczne ślady karozji przy 
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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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wlewie do baku i do drobnych poprawek 
lakierniczych. cena 6.300 do negocjacji 
- Tel.0 506 891 812

Opla Kadetta. Stan auta oceniam na 
bdb.+ nie ma na nim śladu rdzy, blacharka 
po remoncie i malowaniu, silnik po wymia-
nie oleju i paska rozrządu. Opel jest bardzo 
zadbany ponieważ każda usterka była na 
bieżąca naprawiana w serwisie. Poj.1,6 
na monowtrysku (bardzo silny)zarazem 
ekonomiczny, pali w mieście 5,5-7 litrów, 
zależy od jazdy. Ostatnio przeszedł przegląd 
bez problemów. Auto ma kubełkowe welu-
rowe fotele, szyberdach i lotkę na tylnej 
klapie – Tel. 0 661 522 201 cena 3699 
do małej negocjacji 

Kia Sportage TDI - Kia Sportage TDI 
2.0,4x4,110KM, szyberdach, hak,stan 
idealny, bez wypadku, 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 opon z felgami - komplet opon 
z felgami do vw Golf  I ,II , jetta za 200 zł 
Tel. 0 512 109 871 

Komplet opon z felgami do VW - komplet 
opon zimowych z felgami do VW I , II , Jetta 
I , II za 200 zł Tel. 512 109 871

Maluszek prawie-nówka - 23-letni Fiat 
126p w idealnym stanie z całym serwisem 
zamiennym za jedyne 1500,-zł ale jest wart 
tej kasy. Silnik brzytwa, ale jakby coś go 
trafiło jest drugi kompletny w zapasie. 10 
kół z oponami na zime i na lato - Tel. 0 504 
726 575 – 0 504 726 575

Matiz fso 2005 - Matiz fso rok produkcji 
2005 lipiec kupiony w salonie, przegląd do 
lipca 2008, serwisowany , zadbany, inst.
gazowa niewidoczna, oszczędny, pali 6.5 
litra, immobilizer, dzielone kanapy, alarm 
+ centr. zamek, dojazdówka, opony letnie 
marki Dębica na felgach aluminiowych + 
opony zimowe marki fulda na felgach stalo-
wych, bagażnik dachowy + kufer 320 litrów 
opływowy, regulowane lusterka światła 
wew. wymienione głośniki na 200w , kolor 
czerwony, niepalący, pierwszy właściciel, 
przebieg.28 tys. stan bardzo dobry - 15 
tyz. zł. Tel. 0 660 041 935 

Mazda 323 1996 r. - prawdziwa okazja z 
1996 roku. Silnik 1.3 16V. Elektryczne szy-
by, centralny zamek. Mały, ale dynamiczny 
silnik, atrakcyjny wygląd. Kolor czerwony. 
Auto sprowadzone, niemieckie tablice 
ważne do 17.11.2007. Cena to tylko 4900 zł 
Tel. 0 509 698 353, 509 698 373

Mazda 323F części z demontażu 89-
94r. Atrakcyjne ceny - Tel. 0 504 554 515 
lub GG: 8565169

Mercedes 124D diesel 1992r, skrzynia 
manualna, poj 2.0, skrzynia manualna, 
ciemny grafit, w kraju od 1996r, obecnie 
II właściciel od 2000r, przegląd rej do 
października 2008 r, 355000 km, wspo-
maganie, szyberdach, dodatkowo 2 opony 
zimowe i 2 letnie, cena 7900zł Warszawa 
Tel. 0 507 960 348 proszę dzwonić na 
sms-y nie odpowiadam

Mercedes 180 C-klasa 1994 rok 1,8 
Benzyna, sprowadzony – Tel.0 509 860 
041

Mercedes 190 88/97 - Poj.2300, 
automat, wspomaganie, c-zamek, alarm, 
ważne opłaty do poprawek lakierniczych 
cena 3,200 zł Tel. 0 516 346 494

Mercedes 208 BUS - mercedes 208 rok 
prod.1979 silnik 2,4 d kolor czerwono żółty 
3 osobowy aluminiowa podloga na pace 
nowy akumulator na gwarancji autko w 
ciągłej eksploatacji Tel. 0 792 385 695

Nissan Micra - rocznik 1991. Silnik 
1,2, kolor czerwony, cena 1400 zł - Tel. 
511 007 483

Nissan Primera 93 na Gaz - sprzedam 
Nissana Primerę 93 rok model SLX pełna 
elektryka czerwony cena 4600 zł zapra-
szam do obejrzenia Tel. 0 609 325 082
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Nissan Sunny 1.6 SR powypadkowy 
- N14 Hatchback rok prod. 06.1994. Samo-
chód ma uszkodzony przód (silnik jest cały) 
i drzwi od strony kierowcy. Wyposażenie: 
ABS, immobilaizer, alufelgi+opony zimowe, 
podgrzewane siedzenia przednie i tylnie 
(inst. założona nie podłączona), elektryczne 
szyby i lusterka, auto tunningowane. W 
2006 roku wymieniane były: - amortyzatory 
tylnie, - przednie po regeneracji, - akumula-
tor na gwarancji, - tłumik roczny. Przebieg 
c.a. 157 tyś. km. Na życzenie prześlę zdjęcia 
na podany e-mail. Cena do uzgodnienia. Tel. 
0 603 516 452 lub 075 755 62 79 

Opel Astra Tel.  790 215 333 - 1994 
rok,194.000 km,morski zielony metalic, 
3 drzwiowy, wspomaganie, poduszka 
powietrzna, immobiliser, szyberdach, stan 
bardzo dobry - bez korozji 

Opel astra - California,194.000 km, 
morski zielony metalic, 1,6,3 drzwiowy, 
wspomaganie, immobiliser, poduszka 
powietrzna - szyberdach, stan bardzo 
dobry, bez korozji, bezwypadkowy – Tel. 0 
790 215 333

Opel Astra II - 1,4 16V.Rok prod.2000. 
Kupiony w salonie. I-szy właściciel. Prze-
bieg 145.000 km. Stan dobry.Tel. 0 601 
786 285

Opel Astra Kombi - 1,4,turkusowy 
metalic,122.000 km, wspomaganie, cen-
tralny zamek, relingi dachowe, szyberdach, 
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, 
używany prywatnie - nie leasingowy, nie po 
przedstawicielach - stan bdb. 1,5 roczne 
opony. Poduszka pow. kratka, oryginalne 
radio, z termometrem. Dobra cena – Tel. 
0 601 437 091 

Opel Kadett - stan auta oceniam na bdb+ 
nie ma na nim śladu rdzy, blacharka po 
remoncie i malowaniu, silnik po wymianie 
oleju i paska rozrządu. Opelek jest bardzo 
zadbany ponieważ każda usterka była na 
bieżąca naprawiana w serwisie. Poj. 1,6 na 
monowtrysku (bardzo silny)zarazem ekono-
miczny, pali w mieście 5, 5-7 litrów, zależy 
od jazdy. Ostatnio przeszedł przegląd bez 
problemów. Auto ma kubełkowe welurowe 
fotele, szyberdach i lotkę na tylnej klapie 
– Tel. 0 661 522 201

Opel Kadett Cabrio Bertone bordowy, alu, 
radio, bardzo ladny – Tel. 0 510 111 328

Opel Omega kombi "A" 1990r 3l+ gaz. 
Cena 1500 zł - gonia.25@op.pl

Opel Vectra A części z demontażu Opla 
Vectry A. Atrakcyjne ceny – Tel. 0 504 554 
515 lub GG: 8565169

Opony 17,5" - Do auta ciężarowego 4 na 
oś napędową oraz 2 prowadzące stan dobry, 
cena 1100.00 zł – Tel. 0 607 357 205

Opony zimowe - IMPULS 145/80 R13. 
Opony nowe, w stanie idealnym, nigdy nie 
używane - fabrycznie nowe. Cena 85 zł. za 
sztukę. Sprzedam tylko w komplecie dwie 
opony, nie sprzedaję osobno, czyli cena za 
dwie opony: 170 zł. Opony do odebrania w 
Jeleniej Górze na ul. Kiepury. Tel. 0 663 
364 647

Opony zimowe 205/55/16 tanio 
- sprzedam 4 opony zimowe firmy niemie-
ckiej pneumant. 2 szt. maja 7 mil. biernika 
i 2 szt. maja 3,5-4 mil bieżnika – Tel. 0 
607 756 616

Opony zimowe do Fiata 126p - 4 opony 
zimowe Dębica Frigo S-30 o rozmiarze 
135/80R12 do Fiata 126p.Opony wypro-
dukowane zostały w 2006r. Kupione zostały 
jako nowe w PSO(mam na to paragon).Opo-
ny mają dożywotnią gwarancję producenta. 
Na tych oponach jeździłem od grudnia 2006 
do lutego 2007. Cena za komplet (4szt.) to 
200z – Tel. 0 508 290 956 
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Opony zimowe dunlop 185/55 R15 
- bieżnik 6 mm stan bardzo dobry bez ukry-
tych wad Tel. 788 142 771 - painkiller 

Opony zimowe używane - hurtowo - im-
port ze Skandynawi w ilościach hurtowych. 
Możliwość dowozu Tel. 0 509 295 357

Opony zimowe z felgami - koła zimowe 
155/70R13, Tel. 697 131 022

Opony zimowe z felgami 4x100 13/155 
240zł - opony w bardzo dobrym stanie 
jedna lekko starta z boku ale to niczemu 
nie szkodzi felgi czarne zadbane rozstaw 
4X100 telefon 691125465 - felgi z opo-
nami - Sprzedam

132. Opony, akumulatory- sprzedaż, 
wymiana - Sprzedaż i wymiana opon 
(Barum,Dayton i inne}oraz akumulatorów 
Bosch - jeszcze stare ceny. Sprawdzimy 
ładowanie i zamontujemy nowy akumulator 
"od ręki". Zapraszamy 8-16 Bosch Service 
Wojtas Tel. 075 64 320 80

Passat 99 rok tdi 110ps comfortline 
- sprzedam vw passat 99rok pełna opcja 
technicznie jak i optycznie ok. kolor mek-
sykanska czerwien stan prawie idealny nr 
Tel. 506 536 942 - 24000zł

134. Peugeot 306XR 1994 1,4 stan 
BDB! - Sprzedam Peugeota 306XR 1994 
1,4 benzynka 154000 km przebiegu, 
ciemny zielony metallic, OC ważne do 
września 2008, ABS, sportowa kierownica, 
alufelgi, autoalarm. Zadbany, garażowany z 
kompletem opon zimowych. Cena do nego-
cjacji Tel. 0 607 129 643 - po 17

Renault 19 KARMAN (Cabrio) - rok 
1992, poj 1700, el. szyby, el. lusterka, 
alufelgi, centralny zamek, wspomaganie 
kierownicy do poprawek lakierniczych cena 
2700zl tel. 0 888 55 18 29

Renault 21 cena 1600 zł Tel. 0 606 433 
188 - Sprzedam Renault 21 rok 89 przegląd 
do 16.01.2008 ubezpieczony 02.02.2008 
nowe opony zimowe kupione tydzień temu. 
Auto użytkowane cały czas, cena 1600zł Tel. 
0 606 433 188

Renault Clio - Do sprzedania mam 
piękne i idealne Renault Clio z 1996 roku. 
Samochód ten został kupiony w salonie 
w Polsce. Posiada pełną dokumentację. 
Przebieg oryginalny. Samochód jest w 
stanie idealnym. Nie potrzebuje żadnego 
wkładu finansowego. Wystarczy kupić, 
wsiąść i jeździć do woli. Bardzo pięknie i 
równo pracuje silnik. Spalnie w granicach 
6 - 6,5 litra na 100 km. Ostatnio zostały 
wymienione płyny, olej, hamulce. Wy-
mieniono też amortyzatory. Wyposażony 
jest w centralny zamek, immobilizer, 
blokadę skrzyni biegów, RM oraz blokadę 
wszystkich drzwi uruchamianą od środka 
( tzw. blokada antynapadowa ). Welurowa 
tapicerka. Do tego samochodu dokładam 
komplet opon zimowych. Sprzedaję to autko 
tylko z powodu problemów finansowych. 
Zapraszam do osobistego obejrzenia. Tel. 
0 609 07 82 82

Renault Laguna kombi 1996 poj 2000 
inst. gazowa - Renault Laguna kombi 1996 
poj 2000 inst. gazowa koloru ciemna 
śliwka, instalacja gazowa, przebieg 297 
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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 10900zł Warszawa 
Tel. 507 960 348 

Renault5 Disel - Renault 5 Disel 4 
drzwiowy, do końca w eksploatacji, praw-
dopodobnie coś ze skrzynią, sprzedam 
w całości lub na części. Motor Ok. Tel. 0 
507 734 312

Seat cordoba diesel - 1993 rok, diesel, 
wspomaganie, centralny zamek, blokada 
skrzyni biegów, alarm, aluminiowe felgi, 
komplet kół zimowych, zarejestrowany i 
ubezpieczony – Tel. 0 790 215 333

Silnik 2,0i sport - AUDI 80 B3 - do 
sprzedania mam silnik do Audi 80 b3 2.0 
benzyna sport (wzmocniony) spalanie 
6,5l/100km 100% Tel. 0 785 465 111

Skoda Felicja - Mam do sprzedania 
Felicje 97 r. 1300 ccm3 64 000 km w 
dobrym stanie – Tel. 0  517 263 198

Skoda Felicja 1997 części sprzedam 
- sprzedam części do Skody Felicji 1300 
cm 1997 rok silnik skrzynia siedzenia 
drzwi klapa maska koła i inne – Tel. 0 
515 396 594

Skoda Felicja 1997 po wypadku - 1300 
mpi 1997 rok jeden właściciel kupiona w 
salonie - Tel. 0 886 418 051

Skuter akumulatorowy - Skuter akumu-
latorowy – 3 kołowy produkcji holenderskiej 
2000 rok. Stan dobry (ładowarka + klucze). 
Cena 5 000 tys. do negocjacji. Tel. 0 605 
037 147

A4 2.6 quattro z gazem Tel.885 663 
448

Reno 5 w super stanie rocznik 1985 
Tel. 0 663 334 099

2500zł - Forda Transita Silnik 1,6 
benzyna + LPG (instalacja gaz.) kolor: 
czerwony Stan : dobry zarejestrowany, 
9-osobowy, rok prod. 1988 r. wymaga 
nieznacznych napraw silnika + dodatko-
wy silnik,nieopłacony. Cena 2500zł do 
ewentualnej negocjacji Tel. 0 507 188 
724 lub 507 159 250

Audi A4 - rok produkcji 1996, od roku 
w kraju, szary metalic, bezwypadkowy, 
książka serwisowa, stan idealny, dwie 
poduszki, elektryczne szyby i lusterka, 
poj. 1,6 benzyna, atrakcyjny wygląd - Tel. 
0 606 609 115

Daewoo Nubira Kombi SX 1998 r 
- 8500,00 - silnik 1,6 benzyna kolor biały 
ABS, elektyrycznie otw. szyby, elektrycznie 
reg. lusterka, klimatyzacja, centralny 
zamek na pilota, autoalarm, wspomaga-
nie kierownicy, radio. Auto garażowane. 
Przebieg 218000 km. Cena 8500,00 
Tel. 0 601 834 992 lub 075 75 14 267 
email bb_bartex@wp.pl (mogę podesłać 
zdjęcia autka na maila)

Fiata CC rok 95 - Fiat CC 700cm, w 
dobrym stanie mechanicznym i tech-
nicznym. Auto z radiem, wzmacniaczem i 
suboferem. Ważny przegląd i OC do połowy 
przyszłego roku – Tel. 0 511 829 873
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Fiata Uno z 1996r. Cena do uzgodnie-
nia – Tel. 0 667 268 980

Forda Escorta - 92/93 nowy model 
pięciodrzwiowy i pięciobiegowy. Auto 
posiada wspomaganie, centrakny zamek, 
radio, szyberdach, auto bez korozji, 1.4 
benzyna – Tel. 0 510 111 069

Forda Scorpio 95r – Kombi (wieloryb) 
95r, poj 2000cm. Sprowadzony cena. 
5000 +opł. 1200 Tel. 0 516 346 494 
Tel. 0 785 479 486

Koło dojazdowe do BMW rozstaw 
otworów 5x120, 16 calowe, nowe, cena 
180,00 zł – Tel. 0 607 357 205

Oryginalne reflektory/lampy przednie 
do audi a3 (1996-2000) marki Hella + 
oryginalne kierunkowskazy. Możliwość 
wysłania zdjęć na maila. Stan dobry, cena 
220zł. Tel. 0 505 804 161

Mercedesa 208 D- busa jest w stanie 
ogólnym dobrym do jazdy jest w ciągłej 
eksploatacji silnik 2,4 D kolor czerwony, 
nowy akumulator <gwarancja> podłoga 
na pace aluminiowa, hak silnik i skrzynia 
stan super Tel. 0 792 385 695

Nubirę Kombi SX - 8500 zł - Sprzedam 
Daewoo Nubirę Kombi SX silnik 1,6 benzy-
na kolor biały ABS, elektrycznie otw. szyby, 
elektrycznie reg. lusterka, klimatyzacja, 
centralny zamek na pilota, autoalarm, 
wspomaganie kierownicy, radio. Auto 
garażowane. Pr zebieg 218000 km. 
Cena 8500,00 tel. 0 601 834 992 lub 
075/7514267 email bb_bartex@wp.pl 
(mogę podesłać zdjęcia autka na maila)

Pompę do Opla Corsy B - pompę 
wodną z uszczelką - Tel. 075 75 141 25 
wieczorem

Seata Ibizę - 1,9 sDI, rok prod.2002 
Samochód bardzo ekonomiczny, 3 drzwio-
wy, 4 airbag, alufelgi + kpl. kół zimowych, 
immobolaizer w kluczyku, elektryczne szy-
by, radio + CD oryginalne SEAT, centralny 
zamek, zadbany. Cena; 24.500zł / do 
uzgodnienia/ Tel. 0 517 804 044 

Suzuki Vitara - Sprzedam Suzuki Vitara 
JLX 1990r. w całości lub na części. Twardy 
dach, alufelgi itd. - Tel. 506 891 812

Sprzedam za 2500zł Ford Transit LPG 
- Silnik 1,6 benzyna + LPG (instalacja 
gaz.) kolor: czerwony Stan : dobry zare-
jestrowany, 9-osobowy, rok prod. 1988 
r., I rej. 03.1993 r. wymaga nieznacznego 
wkładu w silnik + dodatkowy silnik Cena 
2500 zł do ewentualnej negocjacji 
Tel.507 188 724 lub 507 159 250 
– KOZŁOWSKI

Volvo V40 -  1.8 benzyna,  kolor 
niebieski, klimatyzacja, półskóry, cen-
tralny zamek, wspomaganie kierownicy, 
poduszki powietrzne Cena 16000 zł plus 
opłaty Tel. 0 505 409 224

Super Trampek Combi 1.1 +gaz - auto 
dobrze utrzymane, ubezpieczone stan 
dobry +, cena 1500zł - 787 233 050 

Suzuki Samuraj 4x4 - Suzuki Samuraj 
terenowy silnik 1.0 1988r. hardtop – Tel. 
0 698 265 036
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Suzuki Vitara - 3 drzwiowa, blaszany 
dach, benzyna, poj. 1,6 16v,przebieg 
131000 km, el. szyby i lusterka, hak, 
radio Blaupunkt, zadbana. Cena 14500 
zł. - Tel. 0 502 356 504

Tanio całe koła r 13 zimówki od Clio 
- posiadam 4 koła od renaulta Clio, 
stan bdb. – Tel. 0 505 288 212 lub 
gg 4764255

Używane opony - sprzedam tanio - 3 
szt. Bridgestone w dobrym stanie - 100 
zł wszystkie. Tel. 075 64 31 912

Volvo 340 - Sprzedam za symboliczna 
złotówkę Volvo 340 do remontu lub na 
części. Rocznik 1984 na chodzie. – 075 
75 31 219 

VW Passat 1.9TDI 18500zł - VW 
Passat 1.9 TDI rk 1997 110km przero-
bione na 130 chip kolor jasnoniebieski, 
climatronic, alarm clifor t 300+czujni 
ruchu el. szybyx4 i lusterka wymieniony 
rozrząd, tercze, klocki hamulcowe 2 
air bag bezwypadkowy ważny przegląd 
0.2 08 i oc 03.08 Tel. 0 798 512 288 
przebieg 218 tysięcy 

VW passat 96 rok tdi - sprzedam vw 
passat 1996 rok biały klima tempomat i 
2 poduszki technicznie ok. optycznie do 
drobnych poprawek (pare burchli) Tel. 
0 506 536 942

VW Polo - sprzedam Volkswagena 
Polo 1,0 rocznik 1991 kolor zielony 
ważne OC, przegląd techniczny kwiecień 
2008 autko w ciągłej eksploatacji. cena 
3500 - wiadomość pod numerem - Tel. 
0 508 490 080 

VW Polo 1,0 1991 – 1043 ccm rok 
prod.1991 czerwony, zarejestrowany, 
ubezpieczony, przegląd techn. do IV2008 
cena 3.300 zł Tel. 0 504 726 575

Wózek widłowy rak - wysoki masz 
stan dobry mało używany – Tel. 0 501 
682 383

Zawieszenie Daewoo Tico - Komplet-
ne, stan bardzo dobry cena 300,00 zł 
Tel. 0 607 357 205

Łada Niva z gazem - Tel.  0 885 
663 448

Łyżki do mini koparki SCHAEFF-HR12 
- wzmocnione mało używane. 1. Łyżka o 
szerokości 40 cm 2. Łyżka o szerokości 
25 cm 3. Równiarka Cena za cały kom-
plet 2300zł Tel. 0 606 433 188

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 
mirubezieczenia@op.pl

MOTORYZACJA
ZAMIANA

Ford Escor t - pickup – Tel. 0 787 
230 050

Forda na picukpa lub zamienię 92 
rok, 16v, 1,8 Benzyna - GAZ, podgrze-
wana przednia i tylna szyba, elektryczne 
lusterka, centralny zamek, alarm, radio, 
szyberdach, 3 drzwiowy - Tel. 0 889 
177 436
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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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PRACA 

DAM PRACĘ
Zakład optyczny nawiąże współpracę z 

lekarzem okulistą – oferty składać na nr 
Tel. 0 500 214 139

Pomogę młodej kobiecie w zamian za 
spotkania – Tel. 0 691 503 598

W związku z rozwoje młodych, 1500 zł 
netto, szkolimy – Tel. 75 764 70 19 

Potrzebujesz pracy ale nie masz czasu 
bo . . . spotkaj się ze mną czasami – on 
– Tel. 0 721 660 715

Firma medialna zatrudni młodych, min 
średnie na stałe. Wyślij sms o treści "roz-
wój: krótko o sobie" Tel. 0  668 187 645, 
a może właśnie Tobie damy szanse

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

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

Zatrudnimy w Czechach inżyniera 
elektryka z uprawnieniami sep Tel/fax 0 
914 314 208

Caspar - restauracja - Przyjmiemy 
do pracy kelnera-barmana Tel. 0 660 
383 600

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

Chcesz zarabiać 100-150 zł tygodnio-
wo? - Chcesz zarabiać 100-150 zł tygodnio-
wo, pracując w domu przed komputerem po 
10 min dziennie? Chcesz uzyskać więcej 
informacji: pracawdomu@os.pl

Daradca finansowy - Ze względu na roz-
wój naszej firmy zatrudnimy: -kandydatów 
na doradców ubezpieczeniowo-finansowych 
- kandydatów na asystentów manadżerów 
-profesjonalnych asystentów PTE Od 
kandydatów oczekujemy: -minimum śred-
niego wykształcenia -komunikatywności 
-podstawowej znajomości komputera -mile 
widziane prawo jazdy Na zgłoszenia zawie-
rajęce CV i list motywacyjny czekamy pod 
adresem: Brytyjsko-Polskie Towarzystwo 
Finansowe ul. Konopnickiej 1, 58-500 
Jelenia Góra - Tel. 75 646 50 50, 75 646 
50 52, 0 608 032 499 

Dekarze - zatrudnimy od zaraz DEKARZY 
do pracy w Niemczech. Gwarantujemy do-
jazd, zakwaterowanie, diety na wyżywienie, 
umowę o prace - Tylko Fachowcy. Tel. 075 
64 64 557 Fax. 075 64 64 559

Dla Malarzy Stolarzy Tynkarzy - Firma 
poszukuje do pracy w Holandii Malarzy 
Stolarzy Tynkarzy. Praca legalna. Kontrakty 
minimum miesiąc - Tel. 0 75 642 44 46 

Dodatkowa - abc direct contact  - Jelenia 
Góra, ul. Karola Miarki 52 zatrudni kurierów 
do dystrybucji książek telefonicznych na te-
renie byłego województwa jeleniogórskiego. 
Tel. 0 662 940 358

Dodatkowa praca - Nowy mlm. Unikalny 
produkt. Atrakcyjny system wynagradzania. 
Mlm binarny (budowane tylko 2 linie). Do-
łącz do grupy osób mających kilkunastolet-
nie doświadczenie w mlm, a będziesz mieć 
dużą pomoc w budowaniu także Twoich 
struktur. Szczegóły pod kdwin@interia.pl i 
na www.krainadobrychwin.pl/partner-339

Dodatkowa praca wysokie zarobki - Daj 
sobie szanse! Dołącz do FM i zarabiaj. 
Duży wybór produktów wysokiej jakości po 
niskiej cenie (perfumy, feromony, żele pod 
prysznic, balsamy o zapachach znanych 
światowych marek). Zapoznaj się z ofertą, 
korzystaj z atrakcyjnych promocji, kupuj 
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taniej i zarabiaj 43% ze sprzedaży własnej 
i 3-21% z obrotu grupy. Nic nie tracisz a 
możesz tylko zyskać. Szczegóły na www.
fmperfumy.pl 

Drukarnia - tampodrukowy lub sitodru-
kowy (możliwość przyuczenia do zawodu) 
Wyślij CV lub zadzwoń Tel. 075 648 0 648 
- ATTUM Sp. z o.o. 

Elektryk przemysłowy w Anglii. Praca 
na budowach, w elektrowni, hucie, rafi-
nerii. Wymagana umiejętność kładzenia 
instalacji wysokiego napięcia (415 V), 
kontrola, przebudowa, naprawa instalacji, 
utrzymanie elektryczności, montowanie 
wentylatorów, ekstraktorów, taśmociągów, 
skrzyń biegów, urządzeń przemysłowych. 
Stawka 12GBP/godz/brutto przez pierwsze 
38 godz. od Pn- Pt, powyżej 38 dodz. oraz 
w sobote do godziny 12.00 stawka 18 
GBP/godz/brutto. W sobote po godz. 12.00 
i w niedziele stawka 24 GBP/godz/brutto. 
Praca na min. 6 miesięcy. Zapewnione 
odpłatne zakwaterowanie 42,50 GBP/tydz. 
Wymagane min 2 letnie doświadczenie 
na stanowisku elektryka przemysłowe-
go, komunikatywna znajomość języka 
angielskiego. Odpowiednich kandydatów 
prosimy o szczegółowe CV (mile widziane 
w j.angielskim) na email: rekrutacja@
advisergroup.pl, Tel. 0 774 425 577

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 transportowo - usługowa zatrudni 
kierowcę. Wymagania: punktualność, 
prawo-jazdy kat. b, niekaralność. CV proszę 
przesyłać na adres: amichalewski@wp.pl i 
maciek.michalik@op.pl

Fryzjerkę – zatrudnię fryzjerkę damsko 
- meską w salonie w centrum. W Jele-
niej Górze. Bardzo dobre warunki pracy. 
Wszystkie szczegóły pracy/współpracy 
do uzgodnienia. Tel. 0 885 997 419 – 0 
885 997 419

Gospodyni domowa - Zatrudnię od zaraz 
Uczciwa Pania (po czterdziestce) do sprzą-
tania dużego domu. Praca samodzielna. 
Tylko uczciwe Panie proszę o telefon - Tel. 
0 501 418 553 

Handlowiec / doradca klienta - CRW 
WELLNESS : nawiąże współpracę z osobami, 
mającymi doświadczenie w sprzedaży 
bezpośredniej: -handlowiec, menadżer, dzia-
łalność gospodarcza -prezenter ofert han-
dlowych i biznesowych w celu prowadzenia 
prezentacji handlowych i biznesowych na 
terenie Jeleniej Góry i okolic. Kontakt: List 
motywacyjny i CV prosimy przysyłać na 
adres: e-mail: herbi@ewellness.pl 

Hotel Fenix zatrudni - Hotel Fenix zatrud-
ni kucharzy na stanowisku pomocnika szefa 
kuchni. Wymagane: znajomość zawodu, 
kreatywność. Zapewniamy dobry warunki 
pracy i płacy - Tel. 503 691 418

Hotel poszukuje kosmetyczki - Hotel 
dziki potok w Karpaczu pilnie poszukuję 
kosmetyczki – Tel. 075 761 64 78, 75 
761 07 08

Hotel Relaks zatrudni - Hotel Relaks 
zatrudni na stanowisko: recepcjonista/-tka. 
Wymagane doświadczenie. Oferty wraz 
ze zdjęciem prosimy kierować na maila: 
marketing@hotel-relaks.pl lub składać 
osobiście

Hotel Włochy - poszukuje młodej ak-
tywnej dziewczyny do pracy w kuchni 
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jako pomoc z doświadczeniem wiek do 30 
lat praca jest w hotelu na terenie Włoch 
zarobek 800 euro plus ubezpieczenie 
kontakt 5836259

Jeżeli jesteś osobą uczącą się - Jeżeli 
jesteś osobą uczącą się i chcesz pracować 
to dołącz do młodego zespołu gdzie nie tylko 
pracujesz ale poszerzasz swoje horyzonty. 
Oferujemy umowę zlecenie i atrakcyjne 
stawki godzinowe... Zainteresowany/a? 
Dzwoń czekamy właśnie na Ciebie – Tel. 0 
664 043 530 Na sms-y nie odpowiadam. 
- przedstawiciel FX WORK 

Kadry i Płace - Centrum Usług Finanso-
wo-Ekonomicznych, 58-500 Jelenia Góra, 
ul. K. Miarki 42, zatrudni pracownika d/s 
kadr i płac. Wymagania: - wykształcenie 
min. średnie, - znajomość programu 
płatnik, - umiejętność naliczania list płac, 
- mile widziane doświadczenie Osoby 
zainteresowane prosimy o składanie CV i 
listu motywacyjnego na powyższy adres 
bądź osobiście w siedzibie spółki. Tel. 075 
64 32 439

Kandydatów na doradców - Ze względu 
na rozwój naszej firmy zatrudnimy: -Kan-
dydatów na doradców ubezpieczeniowo- 
finansowych -Kandydatów na asystentów 
menedżerów profesjonalnych asystentów 
PTE Od Kandydatów oczekujemy: - mini-
mum średniego wykształcenia - komu-
nikatywności - podstawowej znajomości 
obsługi komputera - mile widziane prawo 
jazdy Na zgłoszenia zawierające CV i list 
motywacyjny i zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych czekamy pod adresem: 
Brytyjsko-Polskie Towarzystwo Finansowe 
ul. Konopnickiej 1, 58-500 Jelenia Góra 
- Tel.(75) 646 50 50, 75 646 50 52, 0 
608 032 499

Kasjer sprzedawca - poszukujemy 
osób na stanowisko kasjer-sprzedawca w 
sklepie z markową odzieżą i obuwiem w 
jeleniej górze. wymagania: wykształcenie 
min. średnie, dyspozycyjność, łatwość w 
nawiązywaniu kontaktów, mile widziane 
doświadczenie w branży handlowej. oferuje-
my: umowę o pracę na pełny etat, szkolenia, 
możliwość awansu, zatrudnienie możliwe 
od 02.11.br. aplikacje prosimy przesyłać 
na adres: Dominik Marczak skr.poczt.404 
- 58-506 Jelenia Góra 7 lub elektronicznie: 
dominikmarczak7@wp.pl 

Kierowcę traktora - Firma zatrudni 
kierowcę, z umiejętnością obsługi traktora, 
do prac porządkowych związanych z odśnie-
żaniem terenu. Praca na terenie Radomierza 
w systemie 2-u zmianowym. Tel. 075 64 
567 45 w godz. 9:00-15:30, lub osobiście: 
J. Góra ul. 1-go Maja 80

Konserwatora z uprawnieniami - Firma 
zatrudni konserwatora z uprawnieniami 
elektrycznymi, na piece gazowe i prawem 
jazdy kat. B. Oferujemy umowę zlecenie 
lub umowę o pracę. Mile widziana osoba 
z orzeczonym stopniem niepełnospraw-
ności. Kontakt tel. 075 6456745 w godz 
9:00-15:30, lub osobiście: J. Góra, ul. 
1-go Maja 80 

Konwojent - magazynier - wiek do 40 
– Tel. 0 502 552 135 – Danpol

Kreślarza komputerowego - ze znajo-
mością AutoCADa zatrudnię do pracowni 
projektowej. Tel. Tel. 075 75 268 07

Kucharkę - Szukam do samodzielnego 
prowadzenia kuchni (obiado-kolacja) dla 
maksymalnie 24 osób od grudnia 2007 do 
nowo wybudowanego Pensjonatu "Classic" 
w Karpaczu – Tel. 0 798 522 518

Legalna praca w Hiszpanii - luty- 
czerwiec/6.30godz. dziennie-34E każda 
nadgodzna-6E/ mieszkanie, woda, prąd i 
dojazd do Hiszpanii opłaca sam pracodaw-
ca/powrót opłaca pracownik- ok.120E/na 
miejscu jest udzielana jednorazowa zaliczka 
w wysokości 100E – Tel. 0 798 594 623 
lub  0034 629 137 361 - oddzwaniamy na 
sms - hiszpanka@gmail.com

Mężczyzny do biura do przygotowy-
wania ofert przetargowych i handlowych, 
wyszukiwania kontraktów. Oczekujemy 
inteligencji, otwartości, perfekcyjnej obsługi 
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komputera. Oferujemy stabilną pracę, dobre 
wynagrodzenie, perspektywy awansu. 
- konstansjg@onet.eu 

Montaż systemów alarmowych - Firma 
zatrudni studenta do pomocy przy montażu 
systemów alarmowych. Kontakt 609 
844 101

Monter Alarmu Anglia - Adviser Group 
Sp. z o.o. w imieniu angielskiego klienta 
poszukuje MONTERÓW ALARMU TYPU 
CCTV z komunikatywną znajomością j. 
angielskiego do pracy w północno-wschod-
niej części Anglii. Wynagrodzenie roczne 
20-24 tys. GBP/brutto/rok. Wymagania: 
komunikatywna znajomość j. angielskiego, 
doświadczenie w elektronice i w montowa-
niu alarmów antywłamaniowych. Wyjazd na 
początku listopada. Odpowiednich kandyda-
tów prosimy o przesłanie CV w j. angielskim 
na email: rekrutacja@advisergroup.pl., Tel. 
774 425 577 

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 
Piechowice S.A.- producent papieru toale-
towego i ręczników higienicznych zatrudni 
pracowników na stanowiska produkcyjne: 
operator maszyn przetwórstwa i wytwór-
stwa. Mile widziane uprawnienia do obsługi 
wózków widłowych. Osoby zainteresowane 
prosimy o składanie ofer t w siedzibie 
Spółki w dziale kadr. Adres: Piechowice ul. 
Tysiąclecia 49, Tel. 075 75 47 818, e-mail: 
wokon@wepro.com.pl

Niemiecka firma zatrudni - Niemiecka 
firma ochrony osób i mienia zatrudni 
pracowników na terenie Wrocławia, Wał-
brzycha i innych. Dla najlepszych zlecenia 
specjalne, proponujemy dobre zarobki i 
świadczenia socjalne Tel. 0 516 067 930 

Nowa firma 10 osób - potrzebne 10 osób 
od zaraz – 075 76 47 017

Od zaraz - Firma PHU "SAT" poszukuje 
osób do działu technicznego. Wykształcenie 
min średnie oraz prawo jazdy kat. B. Tel. 0 
502 273 042 i 663 577 396

Oferta pracy czeka na Ciebie - Oferuję 
pracę osobom znającym podstawy obsługi 
komputera. Mile widziane obsługa w 
środowisku Internet Explorer, MS Word, 
obsługa poczty. Praca wykonywana w domu 
Gwarantujemy umowę. Zainteresowanych 
prosimy o kontakt. jola-m9@wp.pl

Zarabiaj na sprzedaży wspaniałych per-
fum i innych kosmetyków firmy "FEDERICO 
MAHORA". Niska cena, wysokie zarobki 
43% marży+ premię. Super plan marketin-
gowy zapewnia szybkie i wysokie zarobki 
– Tel.0 607 871 070,napisz mario1969@
op.pl GG-723272 

Operator Fadromy - Wepa Professio-
nal Piechowice S.A.- producent papieru 
toaletowego i ręczników higienicznych 
zatrudni pracownika na stanowisk produk-
cyjne: operator ładowarki typu FADROMA. 
Wymagania: - uprawnienia do obsługi 
ciężkich maszyn budowlanych - ładowarki 
jednonaczyniowe do 2,5 m3, - prawo jazdy 
do kierowania ciągnikami rolniczymi z przy-
czepami. 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 

Operator wytaczarki stołowej - Anglia 
- operator wytaczarki stolowej Anglia/ 
Durham W imieniu naszego angielskiego 
klienta poszukujemy operatora manualnej 
wytaczarki stołowej typu Kearns 451 lub 
721. Wymagania: doświadczenie zawodo-
we, w miarę komunikatywna znajomość j. 
angielskiego, umiejętność pracy z rysun-
kiem technicznym i urządzeniami pomia-
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rowymi. Stawka 8.93GBP/godz./brutto. 
Praca na stałe. Odpowiednich kandydatów 
prosimy o CV (w j. angielskim) na e-mail: 
rekrutacja@advisergroup.pl. W odpowiedzi 
na CV kandydata przesyłamy szczegółową 
ofertę. - Adviser Group Sp. z o.o 

Opiekunka - Poszukuję opiekunki do 
dziecka (5 lat) Sobieszów/Cieplice. Tel. 0 
503 151 218 

Osoba do roznoszenia ulotek w stroju 
wiewiórki w Kowarach, Mysłakowicach 
i Jeleniej Górze, Tel. 075 718 31 39 
- opolska skok 

P.U.H "SZTEKK" zatrudni - Przedsię-
biorstwo Usługowo-Handlowe zatrudni 
pracowników ogólnobudowlanych do prac 
na terenie Jeleniej Góry. Konkurencyjne 
stawki dla pracowników, umowa pracę, 
pełne świadczenia socjalne i podatkowe 
- Tel. +48 792 728 395

Pełny etat - Przyjmie do pracy na pełny 
etat nauczyciela wychowania przedszkol-
nego- Przedszkole Publiczne w Podgórzynie 
Tel. 0 512 248 726

Pilnie fryzjerkę / fryzjera dogodne 
warunki pracy, dobre wynagrodzenie – Tel. 
0 513 509 270 

Pilnie kelnerkę do Al Dente w Jeleniej 
Górze. Praca stała, na zmiany dobre wyna-
grodzenie - osoby dyspozycyjne energiczne, 
solidne - Tel. 0 507 033 123

Pomocnik elektryka Walia. Praca w oko-
licach Cardif i Pembrook na budowach, w 
rafinerii, hucie, bądź elektrowni. Odpowiedni 
kandydat powinien posiadać umiejętności 
w zakresie prac elektrycznych. Stawka 
godzinowa 8.50GBP/godz./brutto. (za 
pierwsze 38 godz. Pon- Piątek), nadgodziny 
12.75GBP/godz./brutto, w soboty stawka 
12GBP/godz./brutto. Zapewnione odpłatne 
zakwaterowanie. Odpowiednich kandydatów 
prosimy o CV na e-mail: rekrutacja@adviser-
group.pl. W odpowiedzi na CV kandydata 
przesyłamy szczegółową ofertę 

Pomocnik lub dekarz - praca w Karpaczu 
trudne warunki dobra płaca – Tel. 0 667 
130 656

Pomocnik montera wykładzin obiek-
towych - Przyuczymy do zawodu monter 
wykładzin obiektowych. Stała praca na etat, 
dobre wynagrodzenie– Tel.607 292 400

Portal Dietetyczny - oferta współpracy - 
Poszukujemy 5 osób do współpracy w bran-
ży; WELLNESS Wymagania: predyspozycje 
interpersonalne, chęć nauki ( odbywanie 
szkoleń korporacyjnych ), osoby ambitne, 
zdecydowane na odniesienie sukcesu, 
stały dostęp do Internetu oraz podstawo-
wa wiedza o środowisku internetowym. 
- sprzedaż, doradztwo, marketing w sieci. 
Znajomość dziedziny dietetyki oraz urody 
będzie poważnym atutem. kontakt: L.M , CV 
kierować na adres; e-mail: portal-welnes@
wp.eu z dopiskiem " portal "

Posackarz Anglia. Praca polega na 
odświeżaniu, reperowaniu, układaniu, 
laminowaniu oraz izolowaniu poliuretanem 
drewnianych paneli podłogowych. Wynagro-
dzenie roczne 17-19 tys. GBP/brutto/rok. 
Wymagania: komunikatywna znajomość j. 
angielskiego, doświadczenie w zawodzie. 
Wyjazd na początku listopada. Odpowied-
nich kandydatów prosimy o przesłanie 
CV w j. angielskim na email: rekrutacja@
advisergroup.pl Tel. 774 425 577 

Poszukiwany grafik komputerowy - Po-
szukiwany grafik komputerowy który opano-
wał w dobrym stopniu Adobe illustrator CV 
na adres michal.studio@questsport.pl

Poszukuję 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 
- gospodarstwo@interia.eu 

Poszukuję opiekunki - Poszukuję niepa-
lącej opiekunki z doświadczeniem do opieki 
nad moją 14-miesięczną córeczką u mnie 
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w mieszkaniu (ul Kiepury) od pn. do pt. w 
godzinach 7 - 15 Tel. 0 501 092 469

Poszukujemy recepcjonistki do Hotelu 
Caspar w Cieplicach ze znajomością języka 
niemieckiego – Tel. 0 660 383 600

Praca - Holandia - potrzebni pracownicy 
na rusztowania Tel. 075 642 44 46

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

Praca dla dekarzy w Niemczech - Firma 
budowlana zatrudni dekarzy do pracy na 
budowach w Niemczech: wysokie zarobki, 
diety, zakwaterowanie, przejazd zapewnione 
– Tel. 075 64 64 557 - PROFI-BAU S.C

Praca dla mężczyzny na stanowisku 
sprzedawca w sklepie DEKORA - Tel. 0 
606 611 559

Praca dla nauczycieli - AP EDUKACJA 
w Jeleniej Górze zatrudni nauczycieli od 
przedmiotów: Programowanie strukturalne 
i obiektowe, Urządzenia techniki kompute-
rowej i Multimedia i grafika komputerowa. 
Chętnych prosimy o kontakt; ul Konopnickiej 
10 Jelenia Góra – Tel. 075 754 12 97 lub  
075 754 12 93

Praca dla wymagających i kreatywnych, 
wysokie zarobki. - Firma zajmująca się 
importem oraz dystrybucją sprzętu elek-
tronicznego poszukuje pracowników (mile 
widziani studenci): - przedstawicieli handlo-
wych - pracowników do działu technicznego 
i obsługi klienta - działu administracyjnego 
Gwarantujemy stałą pracę, wysokie zarobki, 
duże możliwości awansu, samochód służbo-
wy. w celu kontaktu, cv, list motywacyjny 
oraz ksero dok. tożsamości proszę przesyłać 
na adres: mirexsj@lycos.com

Praca na budowie. Mile widziani rów-
nież pomocnicy. Od zaraz – Tel. 0 501 
080 950

Praca od listopada - Jeżeli masz 16 lat, 
albo jesteś osobą pracującą lub uczysz się, 
albo jesteś emerytem lub rencistą - Praca 
na umowę zlecenie Potrzebny kandydat/ka 
na dystrybutora gazetek Kauflandu, rejon: 
Dziwiszów, Maciejowa, Komarno - Tel. 0 
697 109 863

Praca od zaraz - Poszukuję pomocnika 
do montażu mebli. Bliższe informacje Tel. 
0 515 298 703 

Praca przy regipsach - Prosimy o zgła-
szanie się chętnych do wyjazdu za granice, 
Praca - płyty gipsowe-regipsy, wyjazdy 
do Holandii na minimum miesiąc. Więcej 
informacji 075 642 44 46 

Praca stacja paliw " Orlen " - Pilnie 
zatrudnię sprzedawcę (mężczyznę) na 
podjazd. Tel.075 76 468 87 

Praca w DHL - Praca w godzinach 14-22 
praca polega na wprowadzaniu danych do 
systemu komputerowego. Wynagrodzenie 
ok 1000 netto najchętniej studentka/
student - jednak nie jest to warunek 
zatrudnienia - Tel. 608 006 306

Praca w hotelu we Włoszech - praca 
na stanowisku pomocy kuchennej z za-
kwaterowaniem wyżywienie ubezpieczenie 
- od kandydatki wymaga się chęć do pracy 
- wynagrodzenie 800 euro - gadu-gadu 
5836259

Praca w Niemczech w stadninie koni 
- dla mężczyzny Tel. 0 503 714 477

Pracownicy produkcyjni - Firma WOJ-
KAT dla swojego klienta, działającego w 
branży tworzyw sztucznych, zatrudni osoby 
na stanowisko pracownika produkcyjnego 
(ze względu na charakter pracy prefero-
wani mężczyźni) do pracy przy obsłudze 
linii technologicznej (odbieranie gotowych 
wyprasek z wtryskarek, montowanie wyro-
bów wg instrukcji, segregowanie wyrobów 
gotowych pod względem jakościowym, 
pakowanie wyrobów zgodnie z zamówie-
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niami i instrukcjami) Tel. 0 509 500 469, 
rgrobelny@wp.pl lub osobiście do naszego 
biura w Jeleniej Górze na ul. Morcinka 33 
pok. 13 w godzinach 8.00 - 15.00 

Pracownik fizyczny (Panowie) - Poszu-
kujemy osób na stanowisko pracownik 
fizyczny (Panowie). Warunki zatrudnienia: 
-umowa zlecenie -stabilne warunki zatrud-
nienia 698 806 527 lub 508 059 539 
- Magda - Dam pracę

287. Pracownika Obsługi Stacji - Pra-
cownika Obsługi Stacji.(kasjer - sprzedaw-
ca) CV dostarczyć na stację al.Jana Pawła II 
22 bądź mailem: JETPL071@jiffy.cz

Producent zatrudni Przedstawiciela 
- Producent przypraw i herbat zatrudni od 
zaraz handlowca na teren Jeleniej Góry i 
okolic, oferujemy samochód służbowy, wy-
magamy własnej działalności lub orzeczenia 
o stopniu niepełnosprawności(grupa). 
Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV 
na adres e-mail: jacek_oaza@o2.pl 

Przyjmę 2 osoby - do reklamy i promocji 
bezpośredniej, wysoka prowizja, Tel. 0 663 
942 200 

Przyjmę praktykanta do serwisu GSM 
– Tel. 0 693 693 955 proszę dzwonić 
do 17:00 

Przyjmiemy do pracy kelnera - kelner-
barman do restauracji w hotelu Caspar Tel. 
0 660 383 600 

SPA w hotelu Relaks poszukuje kos-
metyczki lub fizjoterapeutki. CV prosimy 
przesyłać na adres spa@hotel-relaks.pl 

Adecco Poland poszukuje obecnie 
dla swojego Klienta osób na stanowisko: 
SPAWACZ MIG/MAG. Wymagania: wy-
kształcenie min zawodowe, doświadczenie 
w pracy w zawodzie spawacza min. 3 
lata, umiejętność czytania rysunku tech-
nicznego, dokładność. Oferujemy: Pracę 
w stabilnej finansowo firmie, możliwość 
zdobycia cennego doświadczenia zawodo-
wego, dobre warunki pracy i płacy. Osoby 
zainteresowane prosimy o przesyłanie cv 
na adres:agnieszka.rozmus@adecco.pl, 
bądź na adres Adecco Poland ul. Szpitalna 
3 59-220 Legnica

Sprzedawcę do kiosku - ruch – Tel. 0 
669 922 520

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. 0 602 113 418. Stacja znajduje się 
naprzeciw McDonalda

Szukam kamerzysty - szukamy ka-
merzysty na studniówkę (Jelenia Góra), 
chętnych do współpracy prosimy o kontakt 
Tel. 0 667 556 795. Proszę dzwonić po 
godzinie 15;00. – maturzyści

Szukam dekarzy i cieśli - bardzo dobra 
stawka godzinowa praca w Jeleniej Górze 
Tel. 0 695 513 335 

Ta praca czeka na Ciebie - Jeżeli jesteś 
osobą uczącą się chcesz dorobić do kieszon-
kowego lub zarobić na modne ciuchy....Masz 
książeczkę sanepidu i trochę wolnego czasu 
zadzwoń to praca dla właśnie ciebie – Tel. 0 
664 043 530 na sms-y nie odpowiadam. 
- przedstawiciel FX WORK

307. Ta praca czeka na Ciebie - Jeżeli 
jesteś osobą uczącą się i chcesz pod-
nieść swoje dochody zadzwoń do nas i 
zacznij pracę na terenie Jeleniej Góry w 
hipermarkecie. Wymagana jest książeczka 
sanepidu. Oferuje dogodne godziny pracy 
oraz atrakcyjne wynagrodzenie godzinowe. 
Zainteresowany??? Dzwoń i pracuj 664 
043 530 (na sms-y nie odpowiadam) 
- przedstawiciel FX WORK

Techik Protetyk - Firma poszukuje 
Technika Protetyka do pracy w Jeleniej 
Górze. Więcej informacji 075 642 44 46 
– Pharmacin

Trzy osoby od listopada - Szukam 
doświadczonego kucharza/kucharkę , 
osobę z drugą grupą inwalidzką na pół 
etatu oraz młodą panią na stanowisko 
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kelner - sprzedawca. Praca od listopada. Tel. 
0 512 176 068

Wojciech Chadży Firma KRY-CHA zatrud-
ni kierowcę autobusu na trasie Jelenia Góra 
- Wrocław oraz na przewozy turystyczne. 
Wymagania: prawo jazdy kategorii D oraz 
zaświadczenie o ukończeniu kursu na 
przewóz osób. Dokumenty proszę składać 
osobiście w siedzibie firmy: ul. Groszowej 
49/2

Zatrudnię handlowców do sprzedaży 
dekoderów SAT i telefonów komórkowych. 
Chętnie studentów. Elastyczne godziny 
pracy. Szkolenia. CV proszę wysłać na 
adres: lukasz[ at ]kaminski.jgora.pl - Łukasz 
Kamiński

Zakład w Podgorzynie zatrudni - Auto-
motive GSW zatrudni pracowników przy 
prasach hydraulicznych oraz spawaczy 
600 315 300 

Zarabiaj z Federico Mahora - Zostań 
dystrybutorem Federico Mahora i zarabiaj 
sprzedając odpowiedniki oryginalnych 
perfum. Zysk na produkcie ponad 40 % 
!Mało ? Chcesz więcej ? Jeśli będziesz 
zainteresowany lub masz pytania skontaktuj 
się z nami slawek403@poczta.onet.pl 

Zarabiaj -  Nawet 100-150zł tygodniowo 
- Chcesz szybko zarobić nie ruszając się z 
domu? Wystarczy ci chwila czasu, kompu-
ter i dostęp do Internetu - Łatwo, szybko i 
bez zobowiązań - Jesteś zainteresowany? 
Pisz do mnie! Mój adres: bukwar@wp.pl

Zatrudnię - Biuro rachunkowe w Jeleniej 
Górze zatrudni pracownika zarejestrowane-
go w Biurze Pracy. Oczekiwania znajomość 
podstaw księgowości i obsługa komputera 
– Tel.075 64 38 224 lub wieczorem 075 
76 44 863 

Zatrudnię - hotel Halny *** Karpacz ul. 
Mickiewicza zatrudni na stałe z Karpacza lub 
pobliskiej okolicy -recepcja - bar - marketing 
język niem/ang komputer - mogą być 
studenci - Tel. 0 605 302 685 

Zatrudnię Barmankę. Mile widziane 
osoby studiujące zaocznie. Wymagana 
dyspozycyjność i miła aparycja. Tel. 0 
508 821 067 

Zatrudnię pracownika technicznego 
- Zatrudnię pracownika technicznego do 
pracowni reklam. kontakt RAG-POL - Tel. 0 
600 036 425

Zatrudnię Stolarza - Zatrudnię Stolarza 
od zaraz. Dobre warunki pracy. Pełny etat 
– Tel. 0 507 030 053

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

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

Emerytowana nauczycielka zajmie się 
dzieckiem - Emerytowana nauczycielka zaj-
mie się dzieckiem w wieku szkolnym (szkoła 
podstawowa) - Tel. 0 603 843 803

Księgowość - poprowadzę: księgi han-
dlowe, podatkowe, VAT, kadry, płace, 
ZUS. Prowadzenie wszystkich rodzajów 
księgowości. Rzetelnie prowadzone księgi 
rachunkowe to niezbędny element funkcjo-
nowania każdej firmy - Tel. 0 601 837 677 
e-mail: alakow@onet.eu

Mężczyzna 42 lata podejmie każda 
prace dyspozycyjny, uczciwy – Tel. 0 
604 147 034

Szukam pracy dorywczej na sobotę i nie-
dzielę 26lat, wykształcenie elektroniczne, 
prawo jazdy kat.b, jestem osoba odpowie-
dzialną, ambitną - Tel. 0 693 355 861
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Szukam pracy. Galwanizer, duże do-
świadczenie - 35 lat, wykształcenie średnie 
- Tel. 0  601 867 452

30 - latek prawo jazdy kat. b, c + 
uprawnienia na wózki widłowe podejmie 
pracę dodatkową – Tel.0 698 394 444. 
Pracuję w systemie zmianowym. Jestem 
osobą bardzo dyspozycyjną i sumienną, 
dbam o powierzony mi sprzęt. Czekam 
na propozycje 

Ambitna, szybko uczącą się szuka 
pracy - Prawo jazdy kat B, własne auto, 
wykształcenie średnie- technik obsługi 
ruchu turystycznego z maturą, ostatnia 
praca w banku, poszukuje pracy Tel. 0 
501 426 726

Budowlaniec - młody, doświadczony 
poszukuje pracy w budownictwie. szeroki 
zakres umiejętności . wieloletnie doświad-
czenie w branży – Tel. 0 609 867 992

Budowlanka - Firma budowlana podej-
mie się każdego nawet drobnego zlecenia. 
Fachowe wykonanie, konkurencyjne ceny. 
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

House - keeper - 37 y.o., female. Good 
organized, honest, hard working - looking 
for a job. House keeping, house/home 
overseeing, gardening. Contact by mail: 
beator@poczta.fm

Kafelkarstwo, Renowacje wnętrz - usługi 
w zakresie: kefelkarstwo, panele podłogowe 
i ścienne, instalacje sanitarne i elektryczne, 
tynki mineralne, ocieplanie budynków – Tel. 
0 607 593 944 

Kierowca C+E z ADR + cysterna - Młody, 
pracowity po wojsku, ukończony kurs ADR 
+cysterna podejmie prace na terenie 
Jeleniej Góry. Tel. 0 605 186 534

Kierowca B + wózki podnośnikowe 
- Wykształcenie średnie, prawo jazdy kat. 
B, uprawnienia na wózki podnośnikowe. 
Szukam pracy dodatkowej od godz.16. Tel. 
0 691 063 304 

Kierowca B, C szuka pracy - Solidny, 
uczciwy, dyspozycyjny - na ciężarówkę 
– Tel. 0 792 023 449

Kierowca kat B - szukam pracy jako 
kierowca kategorii B może być to dorywcza 
praca – Tel. 0 783 572 254

Kierowca kat B + wózki widłowe - Młody 
24 lata podejmie prace prawo jazdy kat B od 
5 lat kierowca bierny jeździłem samocho-
dami dostawczymi - busami na wózki małe 
doświadczenie. Żonaty, odpowiedzialny, 
uczciwy J Góra Tel. 0 508 241 896

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

Korepetycje TANIO matematyka gimna-
zjum - student Politechniki udzieli korepety-
cji z matematyki dla gimnazjalistów. Tanio i 
solidnie. Tel. 0 601 553 838

Mieszkanie Akademia Ekonomiczna 
- dwupokojowe 36m blisko Akademii 
Ekonomicznej  - 800 zł + liczniki  Tel. 0 
502 362 173

Młody - jestem osobą młodą i ambitna, 
po wojsku, studiuję zaocznie. Posiadam 
własny samochód, prawo jazdy kat. B, C, 
uprawnienia na wózki widłowe. Szukam 
pracy jako kierowca, sprzedawca bądź 
przedstawiciel – Tel. 0 609 573 774

Młody - 22 letni mężczyzna, student 
zaoczny prawa z bardzo dobrym angiel-
skim w piśmie i mowie podejmie prace 
na terenie Jeleniej Górze lub okolic. Tel. 0 
668 477 425

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

Nauczyciel języka polskiego - Nauczyciel 
języka polskiego podejmie pracę w szkole 
- może być kilka godzin. Wykszt. mgr, 
długoletni staż – Tel. 0 603 164 248
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Opieka - mam na imię Małgosia lat 38 
doświadczenie w pracy z osobami starszymi 
i schorowanymi podejmę się pracy w tym 
charakterze od stycznia 2008 Tel. 0 783 
752 751

Opieka - Podejmę prace jako opiekunka 
do dzieci w wieku od 0-4 lat. W weekendy, 
święta, sylwestra, andrzejki, w ferie, czasem 
popołudniami po 15. Mam 17 lat, jestem 
doświadczona mam referencje. Tel. 0 502 
100 682 e-meil: madziorka-91@tlen.pl

Opieka nad dziećmi + pomoc w domu 
- Młoda mężatka wychowująca 5 mie-
sięcznego syna zaopiekuje się dzieckiem 
lub pomoże w pracach domowych J Góra 
- Cieplice - Tel. 0 513 058 663

Pilnie - Szukam Pracy - Pilnie szukam 
pracy. Może być stróżowanie, sprzątanie. 
Posiadam grupę inwalidzką.  – Tel. 0 783 
137 681

Pilnie podejmie pracę - Jestem zaocz-
nym studentem politechniki wrocławskiej 
- kierunek, budownictwo wodne i lądowe. 
Posiadam prawo jazdy kat.B oraz własny 
samochód. Podejmę ciekawą pracę. Je-
stem osobą która bardzo szybko się uczy i 
mógłbym sprawdzić się w wielu dziedzinach. 
Chętnie podejmę prace jako kierowca-kurier 
lub dostawca. Oczywiście mogę podjąć każ-
dą inną pracę. Rozważę każdą propozycję 
– Tel. 0 661 522 201

Pilnie poszukuję pracy - pilnie poszukuję 
pracy w supermarkecie przy układaniu 
towarów albo sprzątanie – Tel. 0 889 
637 553

Pilnie szukam pracy – Tel. 0 781 835 
265 - pilnie poszukuję pracy chałupniczej 
lub dorywczej

Pilnie – 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. Poszukuję pracy 
tylko na rano. Tel. 0 697 380 759 lub 
E-mail:aniajg2@poczta.onet.eu

Podejmę dodatkową pracę - Posprzątam 
dom, mieszkanie lub podejmę inną dodatko-
wą pracę w godz. 10-15 (najlepiej poniedzia-
łek lub środa) – Tel. 0 503 512 357

Podejmę pracę na cały etat, może być w 
sklepie odzieżowym, uczę się zaocznie – Tel. 
0 697 948 798

Podejmę pracę biurową - Podejmę pracę 
biurową na pełny etat, mam wykształcenie 
ekonomiczne i kilkuletnie doświadczenie 
w pracy na stanowisku samodzielnego 
referenta handlowego  – Tel. 0 889 
721 283

Podejmę pracę biurową - specjalność 
- zarządzanie nieruchomościami, prawo 
- Tel. 0 662 415 319

Podejmę pracę biurową - szukam pracy 
w godzinach od 8-18 , wykształcenie śred-
nie ostatnia praca w banku. Tel. 0 501 426 
726 - Agnieszka - Podejmę pracę

Podejmę pracę dodatkową - Pomogę 
starszej osobie posprzątać mieszkanie Tel. 
0 502 608 695

Podejmę pracę w ubezpieczeniach 
- Szukam kontaktu z osobą, która pomoże 
mi wejść w charakterze agenta w ubezpie-
czenia. Gwarantuję lojalność i wdzięczność. 
Kontakt e-mail: rentier62@interia.eu

Podejmę praktycznie każdą pracę. 
- Jestem zaocznym studentem politechniki 
wrocławskiej - kierunek, budownictwo wod-
ne i lądowe. Posiadam prawo jazdy kat. B 
oraz własny samochód. Podejmę ciekawą 
pracę. Jestem osobą która szybko się uczy i 
mógłbym sprawdzić się w wielu dziedzinach. 
Moje zainteresowania to: motoryzacja, 
sport oraz budownictwo. Rozważę każdą 
propozycje -Tel. 0 661 522 201

Pogotowie ogólnobudowlane – Tel. 
0 792 385 695 - Masz jakąś usterkę, 
może kran ci cieknie lub po prostu chcesz 
pomalować mieszkanie Tel. 0 792 385 
695 24h/d

Poprowadzę księgowość Twojej firmy 
- pełen zakres usług księgowych i finanso-
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wych, w tym m.in. rozliczenia z ZUS, US, listy 
płac, księgi handlowe, książki przychodów i 
rozchodów i wiele innych. Atrakcyjne ceny, 
rzetelność i solidność - przekaż finanse swo-
jej firmy w ręce specjalisty – wystawiam 
faktury - Tel. 0 601 837 677 

Jestem licealistką po ukończonych 
praktykach w zawodzie sprzedawcy. Po-
szukuję pracy, może być odzieżówka bądź 
kosmetyka lub sklep ogólno spożywczy. 
Jestem komunikatywną osobą. Bardzo 
szybko przystosowuje się do warunków 
– Tel. 0 693 475 589

Poszukuję pracy - Poszukuję pracy w 
gastronomii, jako pomoc kuchenna bądź 
na innym stanowisku na weekendy i popołu-
dnia. Ważna książeczka sanepidu - Tel. 669 
417 059 Tel. 075 75 311 88 gg:6645856 
E-mail:Marcinswiniarski1@o2.pl

Poszukuję pracy dodatkowej - Poszukuję 
pracy dodatkowej, którą można wykonywać 
popołudniami lub w weekendy. Jestem 
księgową, pracuję na pełny etat do godziny 
15.00. Tel. 0 600 077 094

Poszukuję jako opiekunka - Poszukuje 
pracy jako opiekunka do dzieci w wieku 
0-4 lata w weekendy w święta i, czasem 
popołudniami także z miła chęcią w Sylwe-
stra i ostatki. Jestem doświadczona, mam 
referencje. Mam 17 lat, nie pale. Tel. 0 502 
100 682. e-meil: madziorka-91@tlen.pl

Praca - poszukuje dodatkowej pracy, 
posprzątam - umyję okna – Tel. 0 607 370 
615 – 607 370 615

Praca Kiosk 'RUCH' - sprzedawcę do 
kiosku 'RUCH' przyjmę na 1/2 lub cały 
etat. Znajomość obsługi kasy fiskalnej i 
paytela mile widziana(jeśli zajdzie potrzeba 
przeszkolę nic trudnego) godziny pracy i 
wynagrodzenie do uzgodnienia po rozmowie 
kwalifikacyjnej - Tel. 0 691 277 095

Praca na weekendy - Poszukuję pracy 
na weekend. Jestem osobą studiującą 
dziennie. Posiadam książeczkę zdrowia. 
Chętne podjęła bym prace jako kelnerka lub 
barmanka. Tel. 0  693 970 984

Prawo Jazdy kat .B - Podejmę każdą 
pracę jako kierowca. Posiadam prawo jazdy 
kat. B Pilnie szukam pracy Proszę o kontakt 
Tel. 0 888 170 190

Przeprowadzam się do JG szukam 
pracy - Witam Mam 27 lat i szukam pracy 
od listopada. Interesuje mnie każda praca, 
ale na pełen etat, uczciwa bez akwizycji, itp. 
Jestem miła, uczciwa, pracowita, dyspozy-
cyjna, nie pale papierosów. Ukończyłam 
szkolę o kierunku turystyczno-hotelarskim. 
Znam podstawy niemieckiego i angiel-
skiego. Ukończyłam kurs agenta celnego. 
Proszę tylko o uczciwą pracę – Tel. 0 781 
404 409 

Rencista - Kierowca kat.b - Podejmę pra-
ce stałą lub dorywczą, jako kierowca auta 
dostawczego lub osobowego. Solidność, 
uczciwość i dyskrecja zapewniona – Tel. 
0 505 092 579

Różnorodne kwalifikacje - technik orga-
nizacji reklamy publick relation, znajomość 
komputera i programów graficznych, j. 
niemiecki oraz angielski rozpoczęta nauka 
studium hotelarskie, młoda komunikatywna 
rozwojowa mogę udzielać korepetycji - Tel. 
0 665 675 855

Sekretarka, pomoc biurowa - Jestem 
młoda(24) ambitna, odpowiedzialna, komu-
nikatywna, cechuje mnie dobra organizacja, 
posiadam zdolność szybkiego uczenia 
się. Mam wykształcenie wyższe, obsługa 
komputera, prawo jazdy B. Energiczna – Tel. 
0 888 574 870

Szukam pracy w godzinach rannych 
jako kasjer-sprzedawca (kobieta 25 lat) 
Tel. 0 661 526 076

Studentka szuka pracy - Jestem stu-
dentką, podejmę pracę wieczorami i 
w weekendy. Jestem odpowiedzialna i 
pracowita. Mam doświadczenie w opiece 
nad dziećmi oraz w pracy w charakterze 
barmanki. Podejmę każdą pracę Tel. 0 
606 739 461 

Studentka zaoczna - Podejmę każdą 
pracę. Tel. 0 696 468 075
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Młoda, uczciwa, podejmie każda pracę 
na stale. Po szkole gastronomicznej do-
świadczenie i praktyka. Doświadczenie przy 
opiece starszych osób. proszę o kontakt:
asia397@amorki.pl lub 0 695 632 974 
asia397@amorki.pl

Podejmę pracę - język angielski, nie-
miecki, opieka nad dziećmi, praca w barze, 
pizzeri, znajomość kas fiskalnych – Tel. 0 
506 286 407

Szukam pracy związanej z motoryzacją 
na terenie Jeleniej Góry lub okolic. Mam 25 
lat. Ukończyłem technikum samochodowe 
- mechanik samochodowy. Posiadam prawo 
jazdy kat.B. Umiejętność pracy z kompute-
rem. nr Tel. 0 501 542 965 lub 517 511 
625. Dzwonić po 19-tej

Szukam pracy dodatkowej - Posiadam 
prawo jazdy kat b c szukam pracy dodat-
kowej pracuję w systemie zmianowym 12 
godz. dzień, 24 godz. wolne i idę na noc 
znowu 12 godz. i potem wolne 48 godz. 
- posiadam także busa blaszaka i 3 metrową 
dł. na 1.60 szer. i 1.70 wysoką przyczepkę z 
plandeką czekam na oferty. Mój Tel. 0 698 
394 444 - Dziuba Kordian

Szukam pracy dodatkowej, którą można 
wykonywać popołudniami lub w weekendy. 
Mam 25 lat, jestem ubiegłoroczną absol-
wentką AE. Pracuję jako księgowa, na pełny 
etat, do godziny 15.00. Tel. 0 600 077 094 
- Magda - Podejmę pracę

Szukam pracy dorywczej - Kobieta, 
37 lat, wykształcenie średnie. Zdyscy-
plinowana, zorganizowana, pracowita, 
uczciwa. Język angielski, znajomość obsługi 
komputera, prawo jazdy kat. B. Pomogę w 
prowadzeniu domu, pracach biurowych. 
Opieka nad domem na czas wyjazdu, 
prace porządkowe, i in. Kontakt: beator@
poczta.fm

Szukam pracy na stałe w charakterze 
kierowcy posiadam prawo jazdy kat B i C 
Tel. 0 513 416 111

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 poniedziałku 
do piątku. Propozycje proszę przesyłać na 
adres : effffffelina18wp.pl lub też proszę 
dzwonić Tel. 0 661 716 765 

Podejmę prace jako instalator wod. san. 
gaz. monter co. hydraulik - Robert Nytko Tel. 
075 643 21 17 Jelenia Góra

Szukasz sekretarki? - Jestem ambitna, 
odpowiedzialna, komunikatywna - wy-
kształcenie wyższe - obsługa komputera, 
(Office) prawo jazdy- cechuje mnie dobra 
organizacja oraz sumienność – Tel. 0 888 
574 870

Technik chemik i fizjoterapeuta - Moje 
wykształcenie: technik chemik i fizjoterapia. 
Obecnie zaocznie mgr z zarządzania w 
Wałbrzychu. Podejmę pracę w zawodzie 
jaki i inna (również w ramach dorobienia). 
Mam 24 lata i jestem mieszkanka Jeleniej 
Góry - joannajg24@wp.pl

Technolog - Inżynier technolog branży 
spożywczej podejmie dobrą pracę o charak-
terze: kierowanie produkcją , nadzorowanie i 
dokumentacja . Nie tylko branża spożywcza. 
Znajomość angielskiego, komputer, prawo 
jazdy, otwartość i pracowitość Mirek Tel. 0 
606 343 775

Transpor t Bus IVECO MAXI 16m3. 
- Transport krajowy i zagraniczny, przepro-
wadzki - 16m.sześć,4.60m. długość Tel. 0 
509 211 282

Usługi stolarsko-ciesielskie - wykonaw-
stwo schodów, więźb dachowych - altanek, 
carportów, ogrodzeń, bram itp. – Tel. 0 
667 224 826

Wykończenia wnętrz - Remonty - Tynki 
gipsowe, regipsy, kafelki, malowanie, itp. 
Wysoki standard wykonywanych usług. 
Konkurencyjne ceny. Sprawdź nas. Tel. 0 
508 378 905

Zarejestrowany w Urzędzie Pracy - Młody 
- szukam pracy w Jeleniej Górze – Tel. 0 
609 573 774
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KUPIĘ
Biurowiec, hotel - Wałbrzych - Kupię 

duży biurowiec, hotel, kamienicę, działkę 
budowlaną lub inny duży obiekt w Wałbrzy-
chu. Emilia Jgn – Tel. 0 603 925 484

Dom lub działkę w Szklarskiej Porębie. 
Oferty proszę przesyłać na e-mail wmkapi@
interia.pl; Tel. 0 602 126 057

Działkę budowlaną do 110.000-zł - kupię 
działkę budowlana z ładnym widokiem, 
media prąd i gaz, jelenia góra i okolice. Tel. 
0 501 264 849

Gospodarstwo rolne z domem do re-
montu - okolice Świeradowa Zdroju – Tel. 
0 697 039 084

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

2 pokojowe - zdecydowanie za gotówkę 
kupię mieszkanie 2 pokojowe Jelenia lub 
Cieplice – Tel. 0 509 949 961 

2 pokojowe w Cieplicach - mieszkanie 
do 42 m bez pośredników płacę gotówką 
– Tel. 0 506 094 874

Dom bez pośredników - wolnostojący w 
okolicy Jeleniej Góry. Względnie nowy lub do 
niewielkiego remontu /mile widziany stan 
developerski/. Powierzchnia użytkowa do 
200 m2. Ogrodzenie. Cena do 400.000 zł. 
Oferty proszę kierować na adres: beator@
poczta.fm Odpowiem na wybrane oferty. 
Pośrednikom dziękuję 

Dom mieszkalno-pensjonatowy w Kar-
konoszach - kupię bez pośredników oferty 
kierować ankajak@interia.eu

Dwupokojowe mieszkanie bez pośred-
ników - Tel. 075 75 432 69 lub 888 
654 005

Garaż na Morcinka - obok domu chemika 
–Tel.  0 504 131 604

Mieszkanie 2 lub 3 pokojowe z balko-
nem, nie parter w Jeleniej Górze w dobrej 
cenie Tel.  0 605 525 350 lub email 
sebael@op.pl

Mieszkanie do 90 tys. w Piechowicach, 
Cieplicach, Sobieszowie bez pośredników 
Tel. 505043118 sfiderek6@wp.pl

Lwówek Śl. lub Wleń i okolice - w starym 
budownictwie może być do niewielkiego 
remontu Tel. 0 600 005 548

Mieszkanie na os. XX lecia - minimum 2 
pokoje do 160 tys. Tel. 0 697 560 752 

Tanio działkę budowlaną do 1500m2 
w bliskich okolicach Jeleniej Góry – Tel. 0 
607 991 971

Mieszkanie lub dom może być do 
remontu w Rybnicy, Starej Kamienicy, 
Barcinku lub okolicach Tel. 0 609 416 633 
lub maniek_m8@wp.pl

Mieszkanie na Oś. Orle. - dwupokojowe 
do drugiego piętra – Tel. 0 508 240 822

Stodołę lub dom - lub budynek gospodar-
czy w Rybnicy, Goduszynie, Wojcieszycach, 
Sobieszowie lub Piechowicach Tel. 0 603 
925 484

Zdecydowanie działkę budowlaną za roz-
sądną cenę ( do 30 tys.) działkę budowlaną 
w Sobieszowie lub Wojcieszycach dolnych 
– 600 785 745

Ziemię w Jeleniej Górze lub bliskich 
okolicach - za rozsądną cenę pod zabudowę 
na terenie Jeleniej Góry lub bliskich okolic - 
pośrednikom bardzo dziękuje - email adrian.
jankowiecki@wp.pl

NIERUCHOMŚCI
SPRZEDAM

Kawalerkę w bloku – Miasto Nowy 
Kościół – powiat Złotryja – położenie w 
bloku w spokojnych oraz cichym miejscu 
– ustawny pokój z jasną kuchnią – Fajne 
miejsce z zielenią – cena 65.000 Tel. 0 
601 170 624

Sprzedam budynek do remontu pod 
działalność gosp. ( teren Jelchemu  - Tel. 
0 506 893 377

Garaż murowany – ogrodzony , własnoś-
ciowy – hipoteka – pow. Zabudowan:20m2 
– Jelenia Góra – Wojska Polskiego 59 ( 
okolice Teatru) Tel. 075 76 212 23
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Mieszkanie w Cieplicach, częściowo 
do remontu kapitalnego 196m2, I piętro i 
dwa pokoje na poddaszu. Duży ogród, garaż 
– 1500zł za m2 – bez pośredników –Tel. 
507 621 893

Mieszkanie 71m2 w centrum Jeleniej 
Góry – Tel. 0 600 052 204

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

Dom w Cieplicach 260 tys - bliźniak 
140m2, 5 pokoi, działka 400m2 taras 
murowany, z garażem, na działce osobna 
parterówka o pow. 40m2 (pokój + łazienka) 
Ogrzewanie gazowe. Polecam. Nieruchomo-
ści Jeleniogórskie - Tel.  0693 056 760

Działki siedliskowe w Łomnicy - cena 
15zł/m2 do podziału 6ha.Piękna okolica. 
Widoki na góry. wszystkie media - Tel.0 
511 277 326 

131 tys. Kiepury - 37 m za 131 tys. Tel. 
0  695 943 795

160 ha gruntów - ( może być w jednym 
kawałku )  Pięknie położone. Proszę dzwonić 
pod numer jgn : 0 603 925 484 - Emilia : 
0 603 925 484 

165 000 złotych 2-pokojowe - Do 
sprzedania mieszkanie 2-pokojowe o pow. 
47 mkw. położone na parterze na Zabobrzu. 
Okna PCV, ogrzewanie z sieci. Atutem miesz-
kania jest jego lokalizacja i niski czynsz. 
Cena 165 000 złotych. 075/75-23-505, 
0 607 270 989 

2 pok. Karłowicza, wysoki parter - 48 
m+ balkon zabudowany, czynsz 230 zł, 
mieszkanie bardzo ładne, cena 165 tyś zł 
Tel. 694 214 367

2 pokoje na Zabobrzu lun zamienię 
na Cieplice - Sprzedam mieszkanie na 
Zabobrzu 54 m 160 tys. lub zamienię na 
podobne w Cieplicach najlepiej na os. XX 
– lecia – Tel. 0 697 560 752 

2 pokoje Orle - dwupokojowe miesz-
kanie własnościowe o pow. 39 m kw. w 
ocieplonym budynku na osiedlu Orlim, 
parter, wymienione okna - 130 tys. / 
bez pośredników/ - właściciel Tel. 0 507 
107 823

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

2 pokojowe w Cieplicach - Do sprzedania 
bardzo ładne mieszkanie 2 pokojowe w 
Cieplicach, po kapitalnym remocnie Tel. 0 
515 285 786

2 pokojowe na Zabobrzu - Sprzedam 
mieszkanie 2- pokojowe 36 m2 na Za-
bobrzu. Okna pcv, duży balkon -  691 
210 677 

2 pokojowe w centrum – 506 094 
874 - Mieszkanie w centrum Jeleniej Góry 
dobra lokalizacja równeż na lokal użytkowy 
68m plus piwnica i składzik 5,5 m strych 
wspólny opłaty z funduszem remontowym 
(110zł.)147 zł. Cena 220 tys zł. Udział 
w gruncie 

2-pokojowe w Sobieszowie -  Sprzedam 
2-pokojowe mieszkanie po kapitalnym re-
moncie w Sobieszowie – 0 607 991 971 

2-poziomowe Zabobrze - Mieszkanie 
2-poziomowe o pow. 52m2 położone na III 
piętrze w nowym bloku. Pierwszy poziom 
mieszkania oferuje jedną przestrzeń, na 
której znajduje się pokój dzienny połączony 
z otwartą kuchnią. Na piętro prowadzą 
drewniane schody, gdzie znajduje się duża 
sypialnia /z szafą w zabudowie/ oraz prze-
stronna łazienka z wanną narożną, wyłożoną 
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w całości kaflami w ciepłym, beżowym 
kolorze. Podłogi wyłożone panelami oraz 
kaflami. W cenie mieszkania pozostają 
meble kuchenne w zabudowie wraz ze 
sprzętem AGD /kuchenka, okap, lodówka/. 
Okna pcv -  ED – Tel. 0 501 181 875 

3 Pok. 170000 zł Moniuszki - mieszka-
nie rozkładowe z balkonem. Pierwsze piętro. 
170000zł Tel. 0 507 758 456

3 pok. Cieplice - Mieszkanie po remoncie 
o pow. 55,4m2, położone na IV piętrze w 
bloku. Mieszkanie przyciąga ciekawą aran-
żacją 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 miesz-
kania). Wymieniona instalacja elektryczna, 
nowy junkers, okna PCV, na podłogach nowe 
panele – Tel. 0 501 181 875 

3 pokoje 160000 - sprzedam miesz-
kanie 3 pokojowe w kamienicy, w okolicy 
ulicy Morcinka. Mieszkanie piękne, po 
remoncie, atrakcyjna cena 160000 pln. 
Tel. 500 074 050

3 pokoje na Kiepury - 63m na 4 p z bal-
konem mieszkanie przestronne słoneczne 
kuchnia i przedpokój w zabudowie zostaje 
205000 tys. – Tel. 0 663 25 9092

3 pokojowe - Ładne mieszkanie trzypo-
kojowe w centrum, 100 m2, po remoncie 
– Tel. 0 508 152 068

3 pokojowe bezczynszowe w Janowi-
cach Wielkich -  mieszkanie w zacisznej 
okolicy Janowic Wielkich blisko centrum, 
mieszkanie o pow.73m2 w kamienicy z 
centralnym ogrzewaniem, na parterze. Do 
mieszkanie przynależy ogródek z murowaną 
altaną - Tel. 693 056 760

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 603 799 610

3 pokojowe mieszkanie w Jeleniej Górze 
- Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie okolica 
centrum Jeleniej, na wysokim parterze, 
pow. 63 m2. Cena 185.000 zł. Tel. 0 501 
181 159

3 pokoje 170000 - 3 pokoje 51m 1p 
z balkonem niskie koszty utrzymania cena 
170000 – Tel. 0 663 259 092

45m w Mysłakowicach - 45m prze-
znaczone na mieszkanie 1pokój , kuchnia 
łazienka na parterze w kamienicy wymie-
nione okna ogrzewanie elektryczne na 
ścianach gładzie i panele 104000 tys. – Tel. 
0 663 259 092

54m2 na Zabobrzu III – 180 tys 
- Sprzedam mieszkanie na ul. Kiepury na 1 
piętrze, środkowe 2 pokojowe z balkonem 
- Tel. 0 693 056 760

70m Piechowice - 70m 3 pokoje w 
trzyrodzinnym szeregu. Mieszkanie oddane 
w stanie deweloperskim drzwi wejściowe, 
okna parapety ogrzewanie centralne 
gazowe, kominek, alarm, 260000 – Tel. 
0 663 25 90 92

8000 m2 - Jagniątków - Działka z 
dwoma domami: 1. Dom pensjonatowo, 
apartamentowo, mieszkalny 400 m^2 
- stan surowy 2. Dom z drewna 65 m2 
wykończony do zamieszkania Miejsce 
Lokalizacja Jelenia Góra - Jagniątków Tel. 
0 600 499 396 info@bozir.pl 

Bliźniak 260 tys. - Sprzedam bliźniak 
w willowej dzielnicy za 260tys. Tel. 694 
172 156

Centrum J.Góry 1200000zł - Sprzedam 
kamienicę w centrum Jeleniej Góry Po 
remoncie. Bardzo pilne . Cena tylko : 
1.200.000 zł – Tel. 0 603 925 484

Cieplice - dwupoziomowe - Sprzedam 
mieszkanie dwupoziomowe 69 m2 (3-po-
kojowe) w Cieplicach. Dwie okafelkowane 
łazienki (wanna z jacccuzi, prysznic), 
zabudowana kuchnia, taras, balkon. Okolica 
bardzo spokojna. Cena: 350 tys. zł Tel. 
693330106 
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Deweloperkie duże mieszkanie - miesz-
kanie w Cieplicach. 325000zł Tel. 0 507 
758 456

Do sprzedania 2-pok w Cieplicach - Do 
sprzedania mieszkanie dwupokojowe w 
Cieplicach. 48m2. Cena 150.000zł Tel. 0 
662 009 200

Do sprzedania 3-pok - Do sprzedania 
mieszkanie trzypokojowe w Jeleniej Gó-
rze - okolice Małej Poczty. 53m2. Cena 
165.000zł. Tel. 662 009 200

Do sprzedania 3-pok na Zabobrzu - Do 
sprzedania mieszkanie trzypokojowe na 
Zabobrzu II. Cena 189.000zł. Kontakt Tel. 
0 662 009 200

Dom "tyrolczyk" - Sprzedam dom w 
stylu tyrolskim na dużej działce. Telefon: 0 
603 925 484 – Emilia

Dom 410 tys. - Pilnie sprzedam dom 
w Wojcieszycach, na trasie Jelenia Góra / 
Szklarska Poręba, działka 45 arów, piękne 
widoki. Tel. 512033495

Dom blisko Jeleniej - Dom blisko Jeleniej. 
Wysoka piwnica, piętro i strych(280 m2). 
Rok budowy lata 90te. Nowe okna, studnia 
głębinowa, balkony. Do odświeżenia, wykoń-
czenia. Działka 4500m2. Widok na pasmo 
Karkonoszy. 430 000 (do negocjacji) 
właściciel Tel. 0 600 808 250

Dom okolice Jeleniej Góry - dom o pow. 
160 mkw. 5 pokoi, działka 1500 mkw. 
Cena 550 tys. zł Nieruchomości – 508 
240 825

Dom Sobieszów 310 tys - Pilnie sprze-
dam dom w Sobieszowie, budynek ma 20 
lat, pow. 160 m2, mały ogródek, 2 piętra, 
blisko centrum, cena 310 tys. do negocjacji. 
Tel. 512 033 495 

Dom w cichej okolicy - Sprzedam dom o 
pow.245m2, posadowiony na dużej działce 
ze stawem, 5km od Jeleniej Góry. Monito-
ring, przydomowa oczyszczalnia, b. zadbany 
ogród i trawnik. Kominek zamknięty w 
centralnej części domu, wyjście na taras z 
kuchni z jadalnią Do powierzchni użytkowej 
należy dodać ok.100m2 podpiwniczenia z 
ogrzewaniem podłogowym do adaptacji na 
cele mieszkaniowe, rekreacyjne itp. – Tel. 
0 607 991 971

Dom w Cieplicach - Sprzedam piękny 
dom położony w cichej i spokojnej części 
Cieplic, 6 pokoi, 3 łazienki, 2 garaże, 6 
arowa działka, cena 950000 zł. Łukasz 
– Tel. 0 500 074 050

Dom w Cieplicach 600 052 204 
- Sprzedam dom w Cieplicach 200m 
cena 350 000. Spokojna okolica ładna, 
duża działka 

Dom w pięknej dzielnicy Jeleniej Góry - 
(śródmieście- okolica parku), powierzchnia 
220m2, na parterze: salon z wyjściem 
na taras, kuchnia ze spiżarnią, sypialnia, 
mały pokój, łazienka, na I piętrze: salon, 
2 sypialnie, jedna z wyjściem na taras, 
pomieszczenie (np. na kuchnię z wyjściem 
na taras), łazienka, na poddaszu 2 pokoje, 
toaleta. Garaż na dwa samochody. działka 
380m2 w użytkowaniu wieczystym i 180 
m2 w dzierżawie. Tel. 0 662 415 319 
- Pośrednikom dziękuję 

Dom w Zachełmiu - nieruchomość w 
Zachełmiu. Dwa domy na działce 1811 
m2. Piękne widoki. Nieruchomość można 
wykorzystać pod agroturystykę – Tel. 0 
508 240 822 (NS)

Dom we Wleniu, bez pośredników 
- Dom wolnostojący w centrum Wle-
nia o powierzchni całkowitej 175 m2 z 
garażem w budynku. Działka 590 m2, 
zagospodarowana z nasadzeniami drzew 
i krzewów, ogrodzona siatką i wysokim 
żywopłotem. Dom posiada 4 pokoje. 
Przyziemie - piwnica z kotłownią spiżarnią 
i garażem. Parter - kuchnia, korytarz, wc i 
salon z wyjściem na taras i na ogród. Piętro 
- 3 pokoje, korytarz, łazienka, 2 balkony 
Poddasze - zagospodarowane z wyjściem 
na 40 m taras. Dom jest bardzo dobrze 
nasłoneczniony. Budynek został ocieplony, 
wymienione wszystkie okna, założone nowe 
CO i sieć wodno - kanalizacyjna. Dom do 
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zamieszkania od zaraz. Cena 430000zł. Tel. 
0 694 154 280

Dom z działką Cieplice 260 tys - Pilnie 
sprzedam dom 140m2 5 pokoi, działka 
400m2 taras murowany, z garażem, na 
działce osobna parterówka o pow. 40m2 
(pokój + łazienka) Ogrzewanie gazowe. 
Wszystko do zamieszkasnia od zaraz. Tel. 
93 056 760

Dom za 210.000 zł - Sprzedam dom 
na działce 18 arów. 6 pokoi, kuchnia, 
łazienka WC. Dach dwuspadowy. Cena tylko 
210.000 zł . JGN - 0 790 432 315

Dom ze sklepem i piekarnią - Dobra 
lokalizacja. Super aktywa. Cena 410 tys. 
Tel. 0 511 277 326 

Dużo ziemi budowlanej - Do sprzedania 
działka o pow. 11300m2 przy drodze z 
Jeleniej Góry do Karpacza, bardzo dobre 
miejsce, pod zabudowę domów wolnostoją-
cych lub szeregowych, media w odległości 
kilku metrów. 65zł/m2 - 0 507 758 456

Duży dom w Piechowicach - Do sprze-
dania duży dom w okolicach Jeleniej Góry. 
Ponad 400m2. 8 pokoi, 3 kuchnie, 3 
łazienki. Strych do adaptacji. Garaż na dwa 
samochody. Mały ogródek. Cena 610.000 
zł do negocjacji dla poważnego klienta – Tel. 
662 009 200

Duży pensjonat w Karpaczu - Ładnie 
położony z tarasami. Działka 1100 m2. jgn 
0 603 925 484

Dwupokojowe na Karłowicza - Mieszka-
nie położone jest w budynku czteropiętro-
wym ,na drugim piętrze, widne słoneczne 
z balkonem zabudowanym. Powierzchnia 
45,3 m kw Czynsz 230 zł (z ogrzewaniem i 
funduszem remont.) Tel. 515 570 821

Dwupokojowe za 160 tys. - Mieszkanie 
o pow. 45 m na Zabobrzu na drugim piętrze 
w bloku czteropiętrowym Czynsz ok. 230 zł 
Cena 160 tys. - Tel. 515 570 821

Dwupoziomowe Cieplice - Sprzedam 
mieszkanie dwupoziomowe 69 m2 (3-po-
kojowe) w Cieplicach. Dwie okafelkowane 
łazienki (wanna z jacccuzi, prysznic), 
zabudowana kuchnia, taras, balkon. Okolica 
bardzo spokojna. Cena: 350 tys. zł Tel. 
693 330 106

Działka budowlana - Ładnie położone 
1700 m2.Dziwiszow parę minut do Jeleniej 
Góry w kier. na Wroclaw. Cena do negocjacji. 
Kontakt: mail@k-media.pl Tel. 75 761 89 03 
Tel. 0 698 729 543

Działka budowlana - Sprzedam działkę 
budowlaną o pow.1700m2 w Jeżowie w 
stronę Zabobrza 73zł/m2.D&D 0 507 
582 704

Działka pod inwestycje - Na usługi 
komunikacji samochodowej, parkingi, 
stacje paliw, stacje diagnostyczne, usługi 
hotelarskiej, gastronomia, handel, urzą-
dzenia rekreacyjne i sportowe. Prostokątna 
100 na 150m. 14300m2 470000zł Tel. 0 
507 758 456

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

Działka - pod budowę 38 arów. Rębiszow 
Tel. 0 501 577 090

Działka budowlana - Do sprzedania dział-
ka o pow. 11300m2 przy drodze z Jeleniej 
Góry do Karpacza, bardzo dobre miejsce, 
pod zabudowę domów wolnostojących 
lub szeregowych, media w odległości kilku 
metrów. 65zł/m2 Tel. 0 507 758 456

Działka budowlana Komarno 100 tys zł 
z aktualnymi pozwolenia na budowę, pro-
jektem domku jednorodzinnego 130mkw. 
i garażu dwustanowiskowego (bardzo 
ciekawe projekty),wykopany wykop pod 
fundament, na działce znajduje się skrzynka 
ZK (prąd) oraz nowa studnia głębinowa. 
Działka znajduje się ok. 600m od granic 
Jeleniej Góry. Bardzo dobry dojazd, przy 
drodze asfaltowej, spokojna i cicha okolica. 
Sprzedaję z powodu wyjazdu. Cena 100 
tys zł bez negocjacji. Oferta prywatna bez 
pośredników. Tel. 502 786 897
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Działka Budowlana w Jeżowie Sudeckim 
ok.36arów, w Jeżowie Sudeckim koło 
Jeleniej Góry. Przy drodze na Siedlęcin. Tel. 
0 692 670 373

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

Działka w Jeżowie Sudeckim - cena za 
mkw 70 zł Nieruchomości – Tel 0 508 
240 825

Działka w Rudawach Janowickich - 
Działka budowlana 1800 m2 w Mniszkowie 
- Ryszard 508 240 822 (NS) 

Działka w Szklarskiej Porębie o pow. 
1602 mkw w Szklarskiej Porębie z wa-
runkami zabudowy Cena 260 zł za m2 
Nieruchomości – 508 240 825 

Działka w Wykrotach pomiędzy Bole-
sławcem i Zgorzelcem - 6200m2 położone 
w parku ze stawem o powierzchni 3000m2 
całkowicie należącym do sprzedawanej 
nieruchomości. Na działce znajduje się stan 
zerowy z ważnym pozwoleniem na budowę. 
Cena 65 tyś zł. – Tel. 0 508 240 832

Działka w Zachełmiu - Działka 1,3ha Tel. 
600 052 204

Działka Ścięgny / Karpacz - Sprzedam 
działkę w Ścięgnach przy granicy Karpacza, 
okolice Western City, pow. 2000 m2, 
wszystkie media - Tel. 0 512 033 495

Działki budowlane osiedle Łomnickie 
– Tel. 0 721 676 169 między godz. 17 
– 20

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

Gospodarstwo w Jeleniej - Gospodarstwo 
Rolne przy ul. Wrocławskiej o powierzchni 
4.64h. Tel. 0 698 265 036

Kamienica blisko Centrum - Do sprze-
dania kamienica blisko centrum miasta. 
762m2. Duże możliwości rozbudowy. Cena 
650.000zł. Tel. 662 009 200 

Karpacz - sprzedam mieszkanie - Kar-
pacz - sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
przy głównej ulicy do remontu, I piętro, 57 
m2, co, gaz, weranda z widokiem na góry 
- gorąco polecam. 175000 zł. 

Karpacz p - pensjonaty sprzedam 0 501 
181 159 - Sprzedam pensjonaty w Karpaczu 
- od kwoty 1.200.000 zł do 3.400.000 zł

Karpacz Pensjonat 1500000 - Pen-
sjonat po kapitalnym remoncie z całym 
wyposażeniem , działający (pełne obłożenie 
non stop). Obiekt na 40 osób ( pokoje 
z łazienkami ), zaplecze kuchenne z ja-
dalnią. Doskonale położenie, parking dla 
autokarów. Cena tylko : 1.500.000 zł . Tel. 
0 790 432 315 

Karłowicza 2 - pokojowe - Mieszkanie 
o pow. 45 m, położone na 2 piętrze z bal-
konem, blisko szkoły, przedszkola, sklepy, 
komunikacja miejska. Cicha spokojna 
okolica, mieszkanko słoneczne. Cena 160 
tyś. zł Pośrednik Tel. 0 515 570 821

Kawalerka - W Mysłakowicach 45m 
- cena 100.000 Tel. 0 504 133 204

Kawalerka 27m2 Zabobrze - kawalerka 
27m2 w Jeleniej Górze, ciepła i słoneczna, I 
piętro - 0 507 758 456 

Kawalerka Sobieszów - 26m w blokach 
budynek ocieplony okna wymienione cena 
95000 Tel. 0 603 788 610

Kawalerka w Jeleniej Górze - Do sprze-
dania kawalerka w Jeleniej Górze - 105000 
zł Tel. 0 515 285 786 

Kawalerka w Sobieszowie - Kawalerka 
26m na parterze w blokach.Czynsz 143zł 
cena 95 000 Tel. 0 603 788 610 

Kawalerka Zabobrze II - 26m 2p kuchnia 
otwarta na pokój na podłodze parkiet, ła-
zienka i kuchnia glazura i terakota 110000 
- 663 259 092 
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OG£OSZENIA
Mieszkanie - 37m UL. Kiepury - moż-

liwość zamieszkania od zaraz. Cena 136 
tys. – właściciel

Mieszkanie dwupokojowe - sprzedam 
mieszkanie na poddaszu około 50m2, 
dwupokojowe z małym ogródkiem w cichej 
spokojnej dzielnicy 158tys. D&D 0602 74 
95 67 - Iwona Dąbrowska

Mieszkanie na Kiepury 63m2 sprzedam 
- Sprzedam trzy pokoje Zabobrze cena 
230000 – Tel. 0 508 240 830

Mieszkanie 2 pok 165 tys zł(neg) 
- Mieszkanie na Zabobrzu, 48m, 2 pok 
z balkonem, po remoncie 165 tys zł Tel. 
694 214 367

Mieszkanie 2 pokojowe ul. Karłowicza 
- Mieszkanie 2 pok 45 m na wysokim par-
terze cicha okolica ,słoneczne, rozkładowe 
cena 165 tys. Tel. 0 516 722 333

Mieszkanie 2 pok. Jelenia Góra, Zabo-
brze I - Mieszkanie 2 pokojowe, rozkładowe 
w Jeleniej Górze na Zabobrzu I. Powierzch-
nia 36 m2, wysoki parter. Cena 122000 zł. 
Tel. 0 504 891 144 

Mieszkanie 3 pok. w Jeleniej Górze, 
Zabobrze - Sprzedam mieszkanie 3 poko-
jowe w Jeleniej Górze, Zabobrze. I piętro, 
pow. 51 m2, rozkładowe, środkowe. Cena 
180 000 zł (cena do negocjacji) Tel. 504 
891 144

Mieszkanie 3 pokoje - Sprzedam miesz-
kanie Zabobrze III cena 230000 zł – Tel. 
508 240 830

Mieszkanie 3 pokojowe w J.G. na ul. 
Pocztowej w centrum Jeleniej Góry o 
powierzchni 57m2 wyremontowane, 1 
piętro, czynsz 100zł. Cena 180 tys. Tel. 0 
693 056 760 

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 75 m2 - Sprzedam miesz-
kanie o pow. 75 m2 na pierwszym piętrze 
w samym centrum Jeleniej Góry, w skład 
mieszkania wchodzą 3 pokoje, salon z 
aneksem kuchennym, łazienka z wc, przed-
pokój, pomieszczenie gospodarcze oraz 
balkon. Miesięczny czynsz wynosi 90 zł. 
Ogrzewanie własne elektryczne, możliwość 
podłączenia ogrzewania gazowego -  Tel. 0 
792 167 494 

Mieszkanie centrum - Mieszkanie w 
centrum Jeleniej Góry 3 pokoje 75m, 
niski czynsz 90zł Tel. 0 600 052 204 lub 
dorota@gnkjgora.pl 

Mieszkanie dwa pokoje - Dwa pokoje 
Zabobrze po remoncie sprzedam – Tel. 0 
508 240 830

Mieszkanie Mysłakowice - 130000zł 
- Sprzedam mieszkanie w Mysłakowicach 
: około 50 m2. za 130.000 zł. Emilia– Tel. 
0 603 925 484 

Mieszkanie na Zabobrzu - 2 pokojowe 
37m na czwartym piętrze .cena 139000 
Tel. 0 603 788 610

Mieszkanie na Orlim - Mieszkanie na 
parterze w kamienicy 48m do niewiel-
kiego remontu cena 144000 Tel. 0 603 
788 610

Mieszkanie Noskowskiego - Sprzedam 
trzy pokoje Zaborze VI piętro – Tel. 0 508 
240 830

Mieszkanie okolice Małej Poczty w 
kamienicy – Tel. 508 240 830

Mieszkanie w Cieplicach 2 pokojowe 46 
m po kapitalnym remoncie cena 160 000  
Tel.- 603 788 610

Mieszkanie w Cieplicach - Mieszkanie 
2 pokojowe na parterze 46m po kapi-
talnym remoncie w cenie mieszkania 
meble kuchenne. Cena 160 000 Tel. 0 
603 788 610

Mieszkanie w Janowicach -  tanio. Około 
73 m2 na parterze - Tel. 0 502 769 096 

Mieszkanie w Janowicach Wielkich 
- Mieszkanie 3 pokojowe 73m2 na parterze 
z ogródkiem i murowaną altaną. Bezczyn-
szowe z c.o. Tel. 0 694 172 156 
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Mieszkanie willowe - Pilnie sprzedam 
mieszkanie willowe. Par ter 50 m2, 2 
pokoje, kuchnia, łazienka I piętro to 110 
m2, duży przedpokój, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka, wc, pomieszczenie gospodarcze. 
tel. 512033495, cena 230 tys. do nego-
cjacji – Tel. 0 512 033 495

Mieszkanie XX-Lecia za 170.000 - 2 
pokoje z kuchnią , łazienką i WC. Cena 
170.000 zł. Tel. 0 502 769 096 

Przytulne 2 pokojowe mieszkanie po 
kapitalnym remoncie 46m na parterze w 
4 rodzinnej kamienicy. Meble kuchenne i 
szafa komandor w cenie mieszkania Tel. 
0 603 788 610 

Mieszkanie J.Góra 150.000 - 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, WC . Balkon z wyjściem 
na ogród. Rozkładowe. Cena 150.000 Tel. 
0 502 769 096

NIERUCHOMOŚĆI
WYNAJEM

Szukam pokoju do wynajęcia w Ciepli-
cach w starym budownictwie z używalnością 
kuchni, bez wygód od 15 do 20m2 – Tel. 
0 507 621 893

Wynajmę boksy dla konia – wybiegi 
– siodlarnia – Tel.  0 692 347 761 
Jelenia Góra

Szukam mieszkania w Cieplicach – Tel. 
0 502 108 290

Nowy lokal 100m przy wolności z dużym 
parkingiem do wynajęcia - idealny na aptekę 
– Tel. 0 669 393 093

Do wynajęcia piekarnia Cieplice – 0 
508 209 649

Młode małżeństwo z dzieckiem szuka 
mieszkania do wynajęcia (1 lub 2 pokoje) 
w Jeleniej Górze do 600zł - Tel. 0 510 
927 876

Lokal handlowy 42m2 Sobieszów w 
centrum na ul. Cieplickiej 203. W lokalu 
jest ogrzewanie gazowe, zaplecze i toaleta. 
W razie informacji proszę o Tel. 0 888 
679 901

Do wynajęcia 90m2 – Lokal na Zabo-
brzu Tel. 0 504 286 222

2 pokojowe w Cieplicach - Mieszkanie 
w Cieplicach w okolicy giełdy 500 zł plus 
liczniki kaucja 1500 zł może być płatna w 2 
ratach. Mieszkanie częściowo umeblowane 
– Tel. 0 603 788 610

Centrum duże mieszkanie - Po remoncie 
umeblowane 1000pln + liczniki – Tel. 0 
781 847 930

Do wydzierżawienia - 250 m2 – Tel. 0 
662 267 522 

Do wydzierżawienia - 200m2 na maga-
zyn, produkcję, biuro-kafelki, kominek, siła, 
duży plac przy drodze głównej. Cena 1300zł 
miesięcznie - Tel. 0 660 713 700

Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojo-
we na Kiepury (umeblowane) wynajem 
500zł, czynsz 300 zł + media Tel. 0 603 
869 841

Do wynajęcia pomieszczenia biurowe 
o pow. 64 m2, 47 m2, 15 m2, mogą 
być wykorzystane jako hurtownie, oraz 
warsztat o pow. 75 m2 kontakt Tel. 0 
501 171 870

Do wynajęcia dla studentek dla 3 
studentek mieszkanie willowe w Cieplicach. 
Tanio – 0 790 432 320

Do wynajęcia duże mieszkanie 4-poko-
jowe mieszkanie przy ul. Wojska Polskiego, 
nie umeblowane. Nieruchomości Stępień 
– 0 504 131 604 

Do wynajęcia hurtownia - Do wynajęcia 
hurtownia, powierzchnia ok. 200 m2, dobra 
lokalizacja, sąsiedztwo innych hurtowni. 
Dobry dojazd, plac manewrowy. Nierucho-
mości Stępień – 0 504 131 604

Do wynajęcia w centrum Cieplic miesz-
kanie 2-pokojowe po remoncie, częściowo 
umeblowane - 500zł + liczniki Tel. 0 607 
991 971

Duża kawalerka -Jelenia Góra na ul. 
Chełmońskiego. Mieszkanie umeblowane. 
Kawalerka składa się z: pokoju., kuchni, 
łazienki i oddzielnej toalety - Tel. 0 602 
785 419
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Hale plac do wynajęcia Karpacz - hale 
600m i plac 2900m wynajmę - Karpacz 
Tel. 0 601 558 501

Kamienica do wynajęcia - pomieszczenia 
w kamienicy w bardzo dobrej lokalizacji 
– Tel. 0 508 240 822

Lokal użytkowy w Sobieszowie 42 
m2 - Wynajmę lokal 42 m2 w centrum 
Sobieszowa przy ul. Cieplickiej 203. Bardzo 
dobra lokalizacja. Sklep posiada zaplecze z 
toaletą. Zainteresowanych proszę o kontakt 
Tel. 888 679 901 

Lokale do wynajęcia - 120 m2 po kapi-
talnym remoncie – Tel. 0 508 240 830

Lokale usługowe centrum do wynajęcia 
- Do wynajęcia lokale usługowo-biurowe 
pow. 120 m2 Tel. 0 508 240 830

Szukam mieszkania do wynajęcia w 
Jeleniej Górze najlepiej 2 pokojowego 
i niekoniecznie nie umeblowanego w 
okolicach centrum ale i nie tylko mam 25 
lat bez nałogów oferty proszę kierować 
Tel. 0 605 131 072 w cenie do 600zł + 
rachunki pilne

Mieszkanie 2 pokojowe :pokój dzienny z 
aneksem kuchennym, wejściem do łazienki 
i wejściem do mniejszej sypialni, mieszkanie 
jest nowe, meble są nowe, pralka, lodówka 
też nowe, możliwość parkowania auta 
na podwórku zamykanym na noc, trochę 
ogródka, centrum Jeleniej Góry Tel. 0 691 
266 299 po godz.11-tej 

Na długi okres lokal - Firma poszukuje 
lokalu do wynajęcia powyżej 80 m w 
centrum miasta na parterze lub I piętrze 
na długi okres czasu 10 lat kontakt Tel. 0 
509 375 412 

Wynajmę plac utwardzony o powierzchni 
ok.500m przy ul. Grunwaldzkiej 76. Dostęp 
do mediów – Tel. 0 798 523 542

Para poszukuje kawalerki lub pokoju do 
wynajęcia od 1 listopada bardzo proszę o 
pilny kontakt – 0 661 985 185

Para poszukuje mieszkania lub kawaler-
ki - Poszukujemy mieszkania w racjonalnej, 
dobrej i rozsądnej cenie w Jeleniej Górze Tel. 
0 665 703 344

Para wynajmie mieszkanie 2-wu po-
kojowe lub kawalerkę na Zabobrzu II lub 
Zabobrzu III w rozsądnej cenie. Proszę o 
kontakt pod adresem : marta.424@op.pl

Para wynajmie pokój lub tanie miesz-
kanie - Para pilnie poszukuje pokoju do 
wynajęcia lub taniego mieszkania od 
listopada – Tel. 0 511 074 560

Pilnie poszukuję kawalerki - Szukam 
kawalerki (najlepiej umeblowanej) do 
wynajęcia w Jeleniej Górze lub okolic do 
450 zł + liczniki od 01.11.07. Kontakt: 0 721 
368 496 lub 075 75 544 12 710

Młoda para pilnie wynajmie mieszkanie 
2 lub 3 pokojowe. Obie osoby pracujące 
posiadające własną firmę budowlaną - Tel. 
075 64 51 998 lub 0 880 759 343

Pilnie wynajmę od listopada - Młodą 
para pilnie wynajmie mieszkanie 2 lub 3 
pokojowe. Obie osoby pracujące, posiada-
jące własną firmę budowlana - Tel. 075 64 
51 998 lub 0 880 759 343

Pokój 1-os. w mieszk. stud. blisko AE 
- My 2 studenci szukamy jeszcze jednego 
studenta do dużego mieszkania na ul. 
Klonowica, tuż pod AE. Mamy dla niego 1 
bardzo duży pokój 1 - osobowy (cały dla 
niego) z balkonem. Pokój jest przechodni, 
ale mieszkanie w świetnym standardzie, 
odnowione od A do Z, duża kuchnia + cały 
sprzęt AGD, duża łazienka w mieszkaniu 
jest Internet. Pokój polecamy. Cena 300 
zł plus rachunki – Tel. 0 667 130 701 
gg: 1416825

Pokój dwu osobowy w Cieplicach z Inter-
netom do wynajęcia - Tel. 075 75528-56

Pokój do wynajęcia dla studentki / 
2 studentek - duży pokój z wyjściem na 
balkon, umeblowany na Zabobrzu przy ul. 
Noskowskiego 10 jedna studentka 300zł 
+ rachunki dzielone na pół dwie studentki 
400zł + rachunki dzielone na 3 osoby wię-
cej informacji pod - Tel. 510 797 010 lub 0 
661 411 584 najlepiej w godz. 18-22
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Pokój do wynajęcia w mieszkaniu 
studenckim - Szukamy współlokatora lub 
współlokatorki do mieszkania studenckiego. 
Pokój jednoosobowy, mieszkanie znajduje 
się przy ulicy Szymanowskiego – Tel. 0 
664 196 987 

717. Pokój w mieszkaniu studenckim 
- studentki poszukują współlokatorki do 
mieszkania przy ul. Złotniczej ( nowe 
budownictwo), pokój samodzielny, umeb-
lowany, do zamieszkania od zaraz. Tel. 0 
665 303 706

Pokoju blisko KK - poszukuję pokoju 
blisko Kolegium dla 2 spokojnych osób w 
domu z ogródkiem i możliwością schowania 
roweru Tel. po godz.11-tej Tel. 0 691 266 
299 lub meil mlux@neostrada.pl

Poszukuję kawalerki lub jednoosobo-
wego pokoju, od listopada - Tel. 0 691 
702 323

Poszukuje domku do wynajęcia na 
Sylwestra w Jeleniej Górze bądź okolicach. 
W przystępnej cenie Tel. 0 669 599 165 
proszę dzwonić po 20.00

Poszukuję domu - Poszukuje komfor-
towego domu do wynajęcia na dłuższy 
na dłuższy okres czasu -  preferowany 
Sobieszów, Cieplice – Tel. 511-089-923 
- bgilewicz@op.pl

Poszukuję garażu do wynajęcia w 
okolicach ulic Głowackiego, Słowackiego, 
Morcinka lub Wyczółkowskiego. Tel.  0 
698 740 855

Poszukuję mieszkania umeblowanego 3 
pokojowego - Tel. 0 609 324 393

Poszukuje mieszkania do wynajęcia - 
pilnie poszukuje 2 lub 3 pokojowe na terenie 
Jeleniej Góry i okolic może być do małego 
remontu Tel. 0 600 644 401

Poszukuję mieszkanie - Pilnie poszukuję 
mieszkanie do wynajęcia. Proszę o kontakt 
pod numerem Tel. 0 609 324 393

Poszukuję pokoju 1-os. w mieszkaniu 
studenckim lub na stancji w Jeleniej 
Górze. Pracuję i jednocześnie się uczę. 
Jestem spokojny, bez nałogów Tel. 0 698 
676 546

Wraz z koleżanką poszukuję pokoju do 
wynajęcia. W rozsądnej cenie - Może być w 
mieszkaniu z innymi lokatorami. Raczej w 
Jeleniej Górze – Tel. 0 661 391 175

Poszukuję pokoju lub kawalerki - po-
szukuję pokoju lub mieszkania 1 lub 2 
pokojowego na dłuższy czas Tel. 0 662 
369 084

Poszukujemy kilku mieszkań do wynaj-
mu w Jeleniej Górze i Mysłakowicach - Tel. 
0 504 131 604

Poszukujemy dwóch współlokatorek 
- poszukujemy dwóch współlokatorek 
do mieszkania na ul. Moniuszki (okolice 
Kauflandu). Koszt 250zł + rachunki. Tel. 
0 661 113 936

Stancja dla studentki - Do wynajęcia 
pokój w centrum Jeleniej Góry dla studentki 
– Tel. 0 665 079 795. Nie odpowiadam 
na smsy

Szukam garażu do wynajęcia  w Jeleniej 
Górze albo w okolicach. Bardzo pilnie. Kon-
takt tylko sms Tel. 0 663 608 685 proszę 
podawać cenę i miejsce mniej więcej gdzie 
jest garaż. Może być bez prądu

Szukam kawalerki lub małego miesz-
kania na Zabobrzu I do 350 zł. – Tel. 0 
507 319 150

Szukam kawalerki lub pokoju za 300zl. 
Matka z dzieckiem (pracująca) Tel. 0 661 
526 076

Szukam mieszkania w Kowarach 1- lub 
2-pokojowego najchętniej umeblowanego 
do 500 zł.+ rachunki – Tel. 0 511 309 
252

Szukam mieszkania - pracująca - Pilnie 
szukam mieszkania do wynajęcia dla 
rodziny 2+1, minimum 2 pokoje, naj-
chętniej umeblowane, ale niekoniecznie, 
preferowane Zabobrze, blisko SP nr 11, 
oboje pracujemy, jesteśmy spokojni i bez 
nałogów, Tel. 0 512 176 061

Szukam mieszkania w Jeleniej Górze! 
– Para - bez mebli - Tel. 0 608 800 127
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Szukam pokoju do wynajęcia od listo-
pada najlepiej w mieszkaniu studenckim 
- studentka 1 roku pedagogiki Tel. 0 509 
548 456

Szukam współlokatorki do pokoju 
w mieszkaniu studenckim na Zabobrzu 
– 1488083

Szukam współlokatorki w mieszkaniu 
studenckim, od listopada, przy ul. Ba-
czyńskiego. Spokojna dzielnica niedaleko 
muzeum karkonoskiego. Blisko centrum 
i AE. Jadzia- studentka trzeciego roku AE. 
Tel. 0 693 984 898

Szukamy dwóch współlokatorek - 
Poszukujemy dwóch współlokatorek do 
mieszkania 2-pokojowego od listopada. 
Koszt wynosi 250zł + rachunki, mieszkanie 
na ul. Moniuszki Tel. 0 661 113 936

Szukamy mieszkania do wynajęcia 
w Jeleniej Górze najlepiej 2 pokojowego 
i niekoniecznie nieu meblowanego w 
okolicach centrum ale i nie tylko mam 
25 lat bez nałogów kawaler oferty proszę 
kierować pod numer Tel. 0 605 131 072 
Mariusz - do 600 zł + liczniki

Szukamy mieszkania od listopada 
- Młoda, spokojna para studentów poszu-
kuje mieszkania najlepiej kawalerki w 
rozsądnej cenie, ewentualnie malutkiego 2 
pokojowego mieszkanka zlokalizowanym 
w niedalekiej odległości od kolegium lub 
centrum JG. Wszelkie propozycje proszę 
przesyłać na adres: effffffelina18@wp.pl lub 
Tel. 0 665 961 566. (mogą być smsy)

Tanie pokoje do wynajęcia z dostępem 
do Internetu na terenie Cieplic. Miła i przyja-
zna atmosfera Tel. 0 510 799 284 

Wynajmę - pokój z aneksem kuchennym 
(18m) centrum samodzielny Tel. 0 502 
101 642

2 pokojowe, komfortowe, 35 m, Za-
bobrze II cena 700 + liczniki Tel. 0 600 
410 103 

Wynajmę 2 pokoje super urządzone - 
koło Kolegium ul. Kadetów na I piętrze nowe 
urządzone wysoki standard od listopada 65 
metrów – Tel. 0 888 764 147

Wynajmę garaż na dwa samochody 
-Zabobrze III - Wynajmę garaż na Kiepury 
69. Tel. 0 501 167 262, mk_38@wp.pl 

Wynajmę mieszkanie - Wynajmę miesz-
kanie 45m2 w Jeleniej Górze nieopodal 
Akademii Ekonomicznej. Dwa pokoje, 
kuchnia, łazienka wraz z ubikacją. Świeżo 
odmalowane i wysprzątane. W mieszkaniu 
jest centralne ogrzewanie na gaz i okna 
plastikowe. Wszystkie potrzebne sprzęty 
gospodarstwa domowego (AGD, meble, 
garnki, naczynia etc.) zostają do użytku 
osób wynajmujących. Obecnie są 3 miej-
sca do spania, 4-te miejsce jest kwestią 
dogadania się. Cena wynajmu to 700zł 
+ media(woda, prąd i gaz) + kaucja (do 
uzgodnienia). Osoby chętne do obejrzenia 
mieszkania proszę o kontakt w godzinach 
10:00 - 21:00 Tel. 0 603 224 310

Wynajmę mieszkanie bez pośrednika 
- Wynajmę 2 pokojowe mieszkanie na 
Zabobrzu I w Jeleniej Górze. Tel. 515 
647 152

Wynajmę pokój w mieszkaniu przy ul. 
Złotniczej blisko AE ( nowe budownictwo), 
pokój umeblowany do zamieszkania od 
zaraz Tel. 0 603 706 506

Wynajmę pokój lub całe mieszkanie - Do 
wynajęcia pokój ewentualnie mieszkanie 
dla studentów. Mieszkanie: dwa pokoje, ła-
zienka, TV, nowe. Jelenia Góra ul. Złotnicza. 
Cena do negocjacji w zależności od ilości 
osób. Tel. 885 198 203

Wynajmę trójce studentów pokoje w 
Cieplicach. W cenie wynajmu Internet 
i ogrzewanie - warunek jeden student 
mężczyzna - Tel. 0 605 209 145 

Wynajmę mieszkania - 2 pokojowe, 
komfortowe, 35 m. Zabobrze II 750,- + 
liczniki Tel. 0  600 410 103

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIANA

Zamienię 70m2 z garażem na mniejsze 
do I piętra – Tel. 075 75 14 507
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Zamienię mieszkanie ok. 32 m2 na 
większe Cieplice lub okolice – może być 
zadłużone – do 150 tys lub z dopłatą – Tel. 
0 515 130 648

Zamienię mieszkanie własnościowe 2 
pokojowe 39m na I piętrze w ocieplonym 
bloku os. "ORLE" Cieplice - mieszkanie 
rozkładowe, wszystkie media, po remoncie, 
panele, kafle, szafa "Komandor" - na miesz-
kanie większe 3-4 pokojowe na os. "ORLE" 
lub w Cieplicach. Oferuję atrakcyjną dopłatę 
lub spłatę zadłużeń. Tel. 075 64 719 91 
(wieczorem) lub 0 665 784 041

Zamienię własnościową kawalerkę 37m 
do remontu, niskie opłaty, czynsz70 zł, w 
okolicach \"Zeto\" na większe w Jeleniej 
Górze, Cieplicach, może być do remontu 
– Tel. 0 788 180 855

Cieplice M-4 na mały domek - zamienię 
piękne mieszkanie w Cieplicach w nowym 
bloku na 1 piętrze ( 3 pokoje 2 balkony 
miejsce parkingowe, wysoki standard 
wykończenia) na mały domek, szeregówkę 
- Tel. 0 600 785 745

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

Kawalerka 28m2 w centrum na większe 
- kawalerka komunalna w centrum Jeleniej 
Góry ( Plac Ratuszowy ), II piętro, centralne 
ogrzewanie, kuchnia, pokój, łazienka, 
przedpokój na większe. Możliwa dopłata. 
Tel. 601 375 737

Kawalerka niski czynsz na większe może 
być zadłużone – Tel. 0 667 209 919

Kwaterunkowe 43m na większe - 2pok, 
kuchnia, łazienka, przedpokój okolice Malej 
Poczty, Morcinka, słoneczne bardzo cicha 
i ładna okolica na większe w Jeleniej, 
Cieplicach lub Sobieszowie może być do 
remontu nr Tel. 0 880 057 389

Mieszkanie komunalne - pilnie poszukuję 
na zamianę mieszkania dwu pokojowe z 
łazienką ponieważ ja mam ogrzewanie na 
prąd, a mam dwoje dzieci i jestem sama jest 
mi ciężko mieszkanie moje jest w Górzyncu 
zamienię się na Piechowice z ogrzewaniem 
c.o - Tel. 0 510 760 625

Zamienię 2 mieszkania na 1 większe 
- Zamienię dwa mieszkania komunalne na 
jedno większe o powierzchni 70-100 m2. 
- pierwsze mieszkanie Jelenia Góra Sobie-
szów, pow. użytkowa 45m2 po remoncie 
(kuchnia, łazienka, 2 pokoje, ganek, osobne 
wejście, ogród, całość ogrodzona) - drugie 
mieszkanie Jelenia Góra, pow. użytkowa 
40m2 na parterze (2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój) Wiadomość pod 
numerem telefonów: 0 605 133 015 lub 
693 653 627

Zamienię jedno na dwa - zamienię miesz-
kanie komunalne 69m2 w Mysłakowicach 
na dwa mniejsze więcej informacji pod 
numerem Tel. 0 504 132 851

Zamienię mieszkanie komfortowe 40 m 
w świetnej dzielnicy na parterze bezpieczne, 
dwupokojowe z garderobami, wygodne i w 
bardzo dobrej zielonej dzielnicy (z widokiem 
na park) mieszkanie na pół domu lub dom. 
Właściciel Tel. 0 601 628 155

Zamienię na zadłużone - zamienię ładne 
samodzielne mieszkanie dwupokojowe 
kuchnia, łazienka, przedpokój, wc 36m 
na większe. czynsz 70 zł. w zależności od 
kwoty zadłużenia możliwość dopłaty na 
zagospodarowanie. Tel. 075 75 432 69 
lub 0 889 529 518

Zamienię duże mieszkanie w centrum 
Szklarskiej Poręby (87m2, osobne wejście, 
ogród, garaż, komórka, piwnica) na dwa 
mniejsze - Tel. 0 504 793 023

Nieruchomość w Biedrzychowicach. - Do 
sprzedania dom i 6,5 ha gruntu rolnego 
– Tel. 508 240 822 

Nieruchomość w Gruszkowie. - Zadbana 
nieruchomość w Gruszkowie składająca się 
z 350 m2 domu oraz 5000 m2 działki Tel. 
0 508 240 822

Nieruchomość w Zachełmiu – Tel. 508 
240 822

Nowe mieszkania - Zabobrze II - Sprze-
daż mieszkań - 2 i 3 pokojowych w budynku 
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5 piętrowym z windą - Developer 075 64 
54 302 

Nowe mieszkanie 2 pok. w Jeleniej 
Górze, Zabobrze III - Sprzedam mieszkanie 
2 pokojowe w Jeleniej Górze, Zabobrze III. 
I piętro, pow. 51 m2, rozkładowe. Cena 165 
000 zł. Tel. 504 891 144

Nowy Dom - 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. 501 
181 875 

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

Nowy dom 540000 - Sprzedam nowy 
dom z 2005 roku o powierzchni 140 
m2 powierzchni użytkowej. Działka około 
1900 m2. Cena -  540000 zł -Tel. 0 603 
925 484

Nowy dom na czarnym - wykończony 
wewnątrz. Ocieplony. Cena 450 tys. Tel. 
0 511 277 326

Nowy pensjonat Karpacz - Sprzedam 
nowy pensjonat w Karpaczu 580 m2 na 
działce 1000 m2. Euro-Dom - Tel. 691 
210 677

Obiekt przemysłowy -: powierzchnia 
zabudowy 700 mkw, działka 2100 mkw, 
hale produkcyjne, chłodnie, pomieszczenia 
socjalne i biurowe, rampy. Obiekt przyłą-
czony do miejskiej oczyszczalni ścieków. 
Adres: ul. Mickiewicza Świerzawa woj. 
dolnośląskie. Kontakt: e-mail:bobowskiw@
tlen.pl Tel. 0 785 636 539

Pensjonat 15 pokoi - Karpacz - 15-
pokojowy pensjonat w Karpaczu na 700 
metrowej działce ( można dokupić dużą 
działkę ) z kuchnią , zapleczem i 3 salonami. 
Osobne mieszkanie dla właściciela. Bardzo 
atrakcyjna cena : 900.000 zł Tel. 0 790 
432 315

Pensjonat 2.200 tys. - Karpacz - Sprze-
dam pensjonat w Karpaczy za 2 miliony 200 
tysięcy zł. : Obiekt - 600 m2 -  Działka około 
1100 m2 Tel. 0 790 432 315

Pensjonat Karkonosze  - Tel. 0 600 
052 204

ELEKTRONIKA
KUPIĘ

Końcówki produkcji mikrofalówek i 
innego sprzętu agd rtv i gsm, tylko od 
bezpośredniego impor tera z Niemiec.
gg:6645856 Marcinswiniarski1@o2.pl

Telefon na gwarancji z sim na Plusa, lub 
bez blokady. SE K750, 800,610 lub Nokia 
serii N lub 6300, 6281 - inne propozycje 
– Tel. 0  663 980 003

Sk up  t e l e f onó w k omór k o wy ch 
gg:6645856 Tel. 0 669 417 059

ELETRONIKA
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

 Alarm Paradox - dwie czujki cyfrowe , 
centrala alarmowa , radiolinia z dwoma pilo-
tami, sygnalizator zewnętrzny - sygnalizacja 
dźwiękowa i świetlna - dodatkowo sygnali-
zacja uzbrojenia, sygnalizator wewnętrzny 
dźwiękowy. Tel. 0 515 138 689

Aparat Nikon - Tel. 0 515 138 689
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Cb Radia - Jelenia Góra ul. Grunwaldzka 
4 (Jana Pawła II) - teren stacji paliw STATO-
IL. Radio już od 199zł

Procesor: Intel Pentium IV, 630 3 GHz, 
2MB cache L2, H-T, 64- bit Płyta główna: 
ASUS P5ND2 SLI, 4x SATA II, 2x PCI-E, 8 
fazowe zasilanie procesora Do procesora 
dołączam niestandardowe chłodzenie 
- Cena 450 zł - Tel. 0 669 421 104 

GeForce 6200 Gigabyte 128MB - TV-
Out. Karta w 100% sprawna. Posiadam do 
niej pudełko. Tel. 0 691 135 800

Gry Play Station 1 - 59 gier - cena za 
komplet 290 zł. Możliwość kupna pojedyn-
czych egzemplarzy cena 5 zł/szt. pełną listę 
prześle na meila. Więcej informacji Tel. 0 
782 024 885 lub email arisa18@tlen.pl

Keyboard YAMAHA PSR 740 - czyta 
wszystkie nośniki na dyskietkach w sy-
stemie karaoke pokazuje tekst na dolnym 
ekranie, zasilacz, podstawka pod nuty, 
instrukcja w j. polskim, proszę dzwonić 
na sms-y nie odpowiadam w rozliczeniu 
mogę wziąć inną Yamahe PSR o słabszych 
parametrach cena 1990zł, Warszawa Tel.  
0 507 960 348

Konsola Sony Playstation 2 - przerobio-
na 250zl – Tel. 0 502 799 570 

Konsola Sony Playstation 2 + DVD - 450 
zł, na gwarancji, kilkumiesięczna, prawie nie 
używana – Tel. 0 790 215 333

Laptop - Laptop WEB BOY: DVD, stacja 
dyskietek, modem, sieciówka, gniazdo 
na kartę do bezprzewodowego Internetu, 
com2, IrDa, LPT, USB, torba, myszka, stan 
dobry cena 650zł – Tel.0 603 941 051 
gg: 3498694

Mikrofa lówka c lat r onic .  100 z ł 
gg:6645856 Tel. 0 669 417 059

Monitor DELL (SONY) 21" CRT w 
stanie bardzo dobrym – Tel. 0 502 761 
048 (200 zł)

Monitor za małą kasę 17" ma niecały rok 
w idealnym stanie nie zniszczony. Cena 130 
zł do negocjacji – Tel. 0 669 409 351

Narzędzia bosch professional - (niebie-
skie) używane bardzo mało zadbane. Jest 
to 2 x młot udarowy, wiertarka mała na 
kluczyk, sds, wkrętarka, flex. Tel. 0 508 
354 029 cena do uzgodnienia

Nawigacja MIO702 tanio - nowa - urzą-
dzenie z wbudowanym GPS i telefonem 
komórkowym oczywiście z Windowsem do 
niej jest cały zestaw instalacyjny + karta 2gb 
z wgranymi mapami POLSKI I INNYCH KILKU 
PAŃSTW za 1100zł – Tel. 0 691 331 103

Nokia N70 - nowa PILNIE - polskie menu bez 
simlocka z osprzętem – Tel. 0 609 325 082

Piec gitarowy 25 Wat pełna lampa - combo 
kopia Fendera Blues Junior cena 550 zł 
Warszawa Tel. 0 507 960 348

Przerabianie PSP wszystkie wersje - 
niezależnie od softu. Naprawa bricków po 
złym przerabianiu - gg 363568 - Tel. 0 504 
996 688 

Radio sam. MP3 za jedyne 150zl ze Stanów 
- panasonic CQ-DF583U radio odtwarza 
CD/MP3/WMA jest w bardzo dobrym stanie 
bardzo mało używane jedynym defektem 
jest to że nie możemy ustawić fal parzystych 
np. 104,2 105,8 tylko nieparzyste np:104.9 
radio bardzo dobrze odbiera nie ma żadnego 
- 150zł czekam na propozycje pod numerami 
GG 2641894 Tel. 0 695 980 516 lub e-mail 
Dyzek@buziaczek.pl

Sieć komputerowa sprzedam/wydzier-
żawię - udostępniającą Internet w Szklarskiej 
Porębie Tel +353 863 266 118 lub 0 602 
704 458

Sony Ericsson K700i - bez simlocka – Tel. 
0 790 215 333 - stan bardzo dobry

Wieża "Diora" - z dwoma magnetofonami 
typu szuflada, tuner cyfrowy, korektor, wzmac-
niacz, cd philips na pilota + dwie kolumny tonsil 
150W. Wszystko w kolorze czarnym. Stan 
Bardzo dobry – Tel. 0 605 078 310 lub e-mail 
bogbar@neostrada.pl Mogę wysłać zdjęcia na 
adres e-mailowy. Lokalizacja Jelenia Góra

Canon A530 +karta SD 1GB + ładowarka 
baterii akumulacyjnych + 2 x akumulator 
bateria mała + 2 x akumulator bateria duża. 
Sprzęt w pełni sprawny mało używany z 
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pudełkiem gwarancją i paragonem + kabel do 
telewizora. Cena 450 zł gadu: 6645856 Tel. 
0 669 417 059

Komputer PC z monitorem 15" - Obudowa 
ATX - Płyta główna ABIT KT7A - Procesor ATHLON 
16 Hz - RAM 256 MB - HDD Segate Barracuda 
40 GB - FDD 1,44 MB - CD-ROM nagrywarka 
Teac - CD - Karta grafiki Nvidia GeForce2 Ti 
64 MB DDR Tv - Karta dźwiękowa Creative 3B 
live Series (WDM) - klawiatura, mysz, głośniki 
Komputer jest w pełni sprawny, pracuje bardzo 
stabilnie. Kontakt: GG 10319932

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

Komputer - Stan idealny, procesor i płyta 
główna na gwarancji 2 lata. cena 600zł - Tel. 
0 668 321 943

MP3 Player 1GB, radio fm, słuchawki, 
sterowniki, oryginalne pudełko. 90 zł Tel. 0 
669 417 059 gg:6645856

Sony Ericsson K700i i ładowarka, pu-
dełko od kobiety stan bardzo dobry. 200 zł 
gg:6645856 Tel. 0 669 417 059

Telewizor 27" Universum - stan dobry, 
czarny, pilot. Kontakt - daniel@pvd.pl

Płyta główna Cipset Intel z procesorem 
Intel Celeron 366MHz + wentylator - pamięć 
RAM SDRAM 64MB - pamięć RAM SDRAM 
32MB - dysk twardy 3,2GB - karta dźwiękowa 
Creativ - czterokanałowa - 2x karta graficzna 
starszego typu - zasilacz ATX Codegen 200W 
- zasilacz AT 200W - obudowa Tel. 0 660 328 
184. Proszę dzwonić o każdej porze, na pewno 
się dogadamy 

Super Nokia N93 w idealnym stanie, kabel 
tv, USB, ładowarka, karta 1GB - cena 2000 zł 
opis: Wyświetlacz 16mnl.kolorów, zewnętrzny 
wyświetlacz lustrzany.65.tys.kolorów, aparat 
3,2Mpix Carl Zeiss, Nagrywanie filmów jakości 
DVD, oprogramowanie Symbian OS 9.1 v3, 
UMTS tel. 507736382 proszę dzwonić po 
godz. 15.00 e-mali hummer4@onet.eu

Telewizir 100 Hz 32' - TEVION, 100 Hz 
z tele - gazetą, różny zoom (między innymi 
- panoramiczny),można włączać podgląd 
innych programów, ustawień jest bardzo 
duży. Telewizor był używany nie cały rok, czyli 
jest prawie jak nowy - cena około 650 - do 
uzgodnienia - Tel. 0 609 325 082

RÓŻNE
Sprzedam piec stalowy typu koza + rury. 

50 zł. Tel. 0 669 393 093
Fotel rozkładany 1-osobowy 100zl. elek-

tryczny przepływowy podgrzewacz wody 50zl. 
Tel. 0 601 345 960

Sprzedam szczeniaka rasy AMSTAF , biało 
- czarny z ks . zdrowia - Tel. 506 893 377

Wilczury młode 5 tyg. Sprzedam.150 zł szt. 
Tel. 0 669 393 093

Oddam za darmo drzewo - brzoza w zamian 
za jego ścięcie Tel. 0 603 403 547

Pieczony baran – koziołek – informacje 
– Tel. 0 692 347 761

Pianino Legnica – ciemne – 3 pedały 
–  sprzedam - Tel. 0 692 347 761

Elektryczny przepływowy podgrzewacz 
wody 50zł. - Tel. 0 601 345 960

Fotel rozkładany 1-osobowy 100 zł. - Tel. 
0 601 345 960

Wagi od 15 kg do 200 kg oraz odważniki 
– 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, woskowane 
do pensjonatów, sypialni, kuchni, pokoi - produ-
cent ul. Kopernika 2 – Tel. 0 75 75 213 28 
lub Tel. 0 605 306 250

Prześliczną suknię ślubną, rozmiar 36, 
kolor biały, gorset i spódnica z podpinanym 
trenem + gratis halka, rękawiczki, szal – cena 
do negocjacji. Zapraszam do przymiarki, 
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stan bardzo dobry – jak nowa – Tel. 0 500 
183 197

Suknię ślubną rozmiar 38 z regulacją na 
kole, kolor biały. Zdjęcia na maila lub przymiar-
ka osobiście - Cena 550 zł – mail: jack011@
wp.pl  lub Tel. 0 508 082 888

Białą suknię ślubną 173 cm + 5 cm obcas, 
2 częściowa na kole, rozm. 36/38, regulowa-
na w pasie, gorset, regul. Biust B lub C, gratis 
dodatki – Przymiarka Jelenia Góra – Fotki na 
mail. Cena 600zł - Tel. 0 511 511 358

Segment pokojowy czarno – biały + 
wersalkę + zamrażarkę – Tanio – Tel. (075) 
76 74 053 

Boazeria, podbitka od 17,80 za m2 
netto. Listwy wykończeniowe, montażowe 
– producent ul. Kopernika 2 – Tel. 0 75 75 
213 28 lub Tel. 0 605 306 250

Tanie domowe obiady 5 zł na abonament. 
Cieplice ul Cieplicka 74 szkoła nr 6. Tel.  0 
502 108 290

Segment używany pokojowy 3 elementy 
80*205*60 tanio Tel. 0 515 206 283

Fotel stomatologiczny – konstrukcja hydro 
– mech. do regulacji – Tel. 075 75 411 73

Pianino Calisia Tel. 075 75 436 69
Wkrętak akumulatorowy "Power Plus" 3.6 

V, 220 obrotów, prosty/kątowy mało używany 
z końcówkami - 25zl. Tel. 0 608 034 794

Sprzedam stare sprawne radia Aga, Pionier 
– Tel. 075 76 72 773

Lodówkę „Elektrolux” – wym 60x60x150 
– 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 przy-
wiezioną z Ukrainy – tanio – Tel. 075 75 
500 70

Pościel wełnianą, zdrowotną z owiec 
australijskich – jedno osobową 100x140 
– nie używana za niską cenę – Tel. 075 
76 75 963

Maszynę Zyngier – nożną – ma 100lat 
– szyje wszystko – za niską cenę – Tel. 075 
76 75 963

Piłę do cięcia drewna – elektryczną z 
blatem – tanio – Tel. 075 76 75 963

Łóżeczko, nowe zapakowane nie tylko dla 
małego dzieciaczka, ale tez dla starszego 
- można zdjąć szczebelki i mamy łóżeczko cena 
190 w sklepie więcej Tel. 0 604 417 203

Sprzedam łóżko piętrowe sosnowe z 
szufladami wym. 78.181.175. Cena 400zl. 
Tel. 0 888 537 086

Przyjmę gruz – Tel. 0 513 138 689
Sprzedam aparat– Tel. 0 513 138 689
Sprzedam alarm – Tel. 0 513 138 689
Książki – j. Niemiecki, j. rosyjski, geografia, 

matematyka do szkoły średniej i podstawowej 
– Niektóre używane, cena za sztukę symbolicz-
ne 5 zł – Tel. 0 505 534 442

8 tygodniowy Amstaf - Piesek z książeczką 
szczepień, po rasowych rodzicach do obejrzenia 
ojciec i matka, cena naprawdę niewielka 
- jedyne 300zł. Zadzwoń, zobacz, może się 
zdecydujesz, naprawdę warto bo to śliczny 
piesek – Tel. 0 506 893 377

Akordeon 60 kupię - Tel. 0 604 653 751
Akordeony - Sprzedam Tel. 075 76 46 

307
Akwarium 180 litrów, filtr, grzałka - akwa-

rium 180 litrów, filtr, grzałka - cena 299,00 do 
uzgodnienia – Tel. 0 798 920 100

Amstaff do sprzedania - pilnie amstaffa 
suczkę 7 miesięczną odchowana ze szczepie-
niami bez rodowodu łagodna - umaszczenie: 
czarno-biała cena 400 zł do uzgodnienia z 
przykrością musze sprzedać psa ponieważ 
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wyjeżdżam za granicę – Tel. 0 609 287 561 
<po godz. 16> ewelinaa16@op.pl 

Amsttafy szczenięta - Polecamy szczenięta 
rodowodowe - zaszczepione doskonale odcho-
wane w różnym umaszczeniu, doskonałe psy do 
pilnowania jak i dla rodziny. Szklarska Poręba 
Tel. 075 71 735 33 – 0 509 785 725 

Kupię stare skasowane bliety MZK Jelenia 
Góra na 2 strefy (4,10 zł) po 40 gr. instoka@
interia.pl

Cane Corso błękitne i płowe - CANE CORSO 
ur. 25.08.07r piękne szczeniaczki - osiem 
suczek i cztery pieski piękne kolory błękitne 
i płowe, po szczepieniach i odbiorze, miotu 
ojcem jest MAGNUS Le-Mar-Jo a matką 
BURZA Las Vegas S.J. Tel. 0 627 321 406 
- 693 093 473

Caspar - Restauracja - Hotel Restauracja 
Caspar - stypy Jelenia Gora - Cieplice Pl. 
Piastowski 28 Tel. 075 645 50 01 , 0 660 
383 600 e-mail casparhotel@o2.pl

Cegła - rozbiórkowa oczyszczona – 603 
265 722

Choinki - sprzedam choinki - STANISZÓW 
116 – Tel. 075 75 58 39

Deski bukowe sezonowane gr. 5cm. Odpo-
wiednie do wykonania schodów itp.. Cena do 
negocjacji. Pilne -  Tel. 0 509 307 260 

Do sprzedania Prosięta - 2 parki - okolice 
MIRSKA Tel. 0 693 216 730

Drewno liściaste - Sprzedam drewno 
opałowe, kominkowe. Ciete, sezonowane dwa 
lata. Polana różnej grubości, nie przebierane. 
Legalność pochodzenia, faktury VAT. Cena 
75-80 zł za metr . Informacje Tel. 0 603 
954 845

Drzwi budowlane antywłamaniowe uniwer-
salne - Drzwi budowlane antywłamaniowe w 
dobrym stanie 150 zł, Tel. 0 510 354 556

Gitara elektryczna - gitara elektryczna 
Bheringera z piecem - kablami i futerałem - na 
gwarancji. cena 500zł Tel.0 668 452 310

Głowica frezerska +płytki - Sprzedam nowe 
głowice frezarskie 2szt - średnica zew.111mm 
wew. 30 mm oraz noże 100szt. Cena 450 
zl.- Tel. 0 603 100 196

Husky 400 zł - 6-cio miesięszny, super 
łagodny pies, po rodowodowych rodzicach 
- Cena 400 -  Tel. 075 64 37 832

Sprzedam Junkers po dwuletnim okresie 
użytkowania wymieniony na piec wielofunk-
cyjny. Cena do uzgodnienia Tel. 609 692 903 
do godz. 21.00

Kawa-Vending - NESCAFE – Tel. 075 643 
51 52 – AQUATICA

Kotki - Oddam małe, śliczne kotki w dobre 
ręce. - 075 71 31 063

Kupię szczeniaczka rasy Nowofundland. Mój 
numer Tel. 0 889 573 363

Kupię 2 butle gazowe 11kg - kupię 2 butle 
gazowe 11kg Tel. 0 607 26 00 00

Kupie beczkę z deklem najlepiej zakręca-
nym lub zamykanym obejmą, min. 120 litrów. 
Tel. 662 107 021 

Kupię butle gazową 11kg +48 605 458 
999 - Zdecydowanie, ajotnet@wp.pl

Kupię lub wypożyczę regały do sklepu 
- Pilnie kupię lub wypożyczę regały drewniane 
i inne akcesoria do wyposażenia sklepu. Proszę 
dzwonić : 075 61 37 652, lub 0 662 825 769  
lub werbah@dami.pl

Kupię persa, kotkę młodziutką zdrową. Tel. 
0 608 850 246 

Kupię ratlerka po przystępnej cenie Tel. 0 
664 492 829

Kupię słomę - każdą ilość - najlepiej słomę 
rzepakowa Tel. kontaktowy 0 698 498 972

Łagodny pies 400,- - Bardzo łagodny i 
towarzyski 6-cio miesięczny pies siberian husky 
po rodowodowych rodzicach cena 400 zł, Tel. 
075 643 7832

Przyjmę lub kupie czarnego kotka do5 
tygodni – Tel. 0 663 500 613

Masaże relaksujące - Masaże relaksujące 
całe ciało lub częściowo (np. plecy). Masażyst-
ka po szkole we Wrocławiu z doświadczeniem. 
Proszę dzwonić po godz. 20 - Nr telefonu 0 663 
641 363. Na życzenie dojazd do klientki (teren 
Jeleniej Góry) - Zapraszam serdecznie

Małe kotki - oddam małe kotki około 2 mies. 
0 504 613 722
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Firma stolarska produkuje wysokiej jakości 
meble z drewna (olcha, sosna) na zamówienie, 
również w stylu antycznym. Posiadamy w 
sprzedaży tarcicę sosnową suchą kl. I gr. 
20,25,32,50 n/o Zapraszamy Barcinek 8b 
10 km. od J. góry na drodze do Zgorzelca Tel. 
075 75 14 060 

Meblościanka na sprzedaż - sprzedam 
segment (4 elementy)w dobrym stanie kolor 
grafitowy, długość 3,20m wysokość 2,0m 
: szafa ubraniowa, barek, witryna, więcej 
informacji: 609 944 041

Montaż-Naprawa auto alarmów -R-O - 
Montaż naprawa auto alarmów, r-o, telewizorów 
i innych sprzętów elektrycznych - Jelenia Góra 
Tel. 0 512 688 915 

Najtaniej zlewozmywak - prawobocz-
ny, jednokomorowy ze stali nierdzewnej 
(nakładany),wym.100/60 cm z syfonem. 
Zadbany - możliwość wysłania zdjęcia na adres 
email. Cena tylko: 40 zł. Tel. 075 75 318 62 
lub 0 603 498 998

Oddam gruby gruz betonowy – Tel.  0 
694 258 713

Oddam kanapę -  wysuwaną kanapę w 
stanie dostatecznym, wygląd zewnętrzny ok, 
rozkładana, wysuwana. Transport własny, 
odbiór w Siedlęcinie Tel. 075 713 7355

Sprzedam - Palnik gazowy od 170 KW 
d0 300 KW po przeglądzie – Tel. 0 696 
913 573

Mam do oddania w dobre ręce śliczne 
kotki ( 4 kotki). Zainteresowane osoby proszę 
o kontakt Tel. 075 713 73 55 Siedlęcin

Oddam kotki - oddam kotkę lub kotka w 
dobre ręce. Kociaki są śliczne, rude i mają po 
2 miesiące. Poszukują domu na zimę. Odbiór 
w Kowarach. Proszę o kontakt Tel. 075 761 50 
41 - Lidia Kowalska

Oddam małego kotka - oddam małego 
kotka w dobre ręce. Kotek jest bardzo czysty za-
łatwia się do kuwety zainteresowanych proszę o 
kontakt na numer Tel. 0 506 853 149

Oddam pięknego kocurka. Ma ponad rok i 
nauczony jest wszystkiego co powinien umieć 
kot. Cztery miesiące temu został wykastrowa-
ny, przeprowadził się ze mną do Jeleniej Góry 
i od tamtej pory nie wychodzi na dwór. Jest w 
związku z tym udomowiony. Uwielbia się łasić. 
Kochany kotek ale muszę do oddać. Oczywiście 
tylko w dobre ręce. Jeśli jesteś zainteresowany 
i chcesz wiedzieć więcej napisz na adres: 
paulina.jelenia.gora@gmail.com

Oddam Pieska rasy mieszanej ( owczarek 
niemiecki z owczarkiem kaukazkim) w dobre 
ręce z powodu przeprowadzki. Piesek ma 7 
lat, spokojny, chowany wraz z dziećmi, zdrowy, 
posiada aktualną książeczkę zdrowia – Tel. 0 
502 783 521

Oddam psa - Oddam z powodu prze-
prowadzki 7 letniego psa rasy mieszanej ( 
owczarek niemiecki z owczarkiem kaukaskim). 
Pies jest zdrowy, chowany wraz z dziećmi, 
posiada aktualną książeczkę zdrowia – Tel. 0 
502 783 521

Oddam psa cocker-spaniel czarny wraz ze 
smyczą obrożą i inne dodatki, pies ma 7 lat 
jest spokojny zaszczepiony nie jest uciążliwy 
w domu nie niszczy i nie gryzie nic w domu 
czysty i zadbany musze go oddać względu na to 
ze urodziło mi się dzieciątko zainteresowanych 
proszę o kontakt Tel. 0 504 150 183 lub mail 
waldek9@o2.pl

Oddam psa w dobre ręce - Oddam z powodu 
przeprowadzki 7 letniego psa rasy mieszanej ( 
owczarek niemiecki z owczarkiem kaukaskim 
) - Pies jest zdrowy, chowany wraz z dziećmi, 
posiada aktualną książeczkę zdrowia. Tel. 0 
502-783-521

Oddam urocze szczeniaki, rasy owczarek 
niemiecki. 5-cio tygodniowe -Telefon: +48 502 
205 674 lub +48 505 963 812 

Opony zimowe 205/55/16 - sprzedam 
4 opony zimowe continetal, 2 szt. mają 7 mil. 
bieżnika i 2 szt.4 mil. Cena za 4 szt. 270 zł. 
– Tel. 0 607 756 616 

Parnik elektryczny ocynkowany 100 litrowy 
mało używany sprzedam za 200 zł Tel. 0 515 
844 828 w Jeleniej Górze 

Piękna suknię ślubną - sprzedam piękna 
suknię ślubną w kolorze biało-złotym, z długim 
trenem, rozmiar 36, w komplecie gorset, 
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spódnica, halka na kole, bolerko koronkowe, 
długi welon. Cena do uzgodnienia - Tel. 0 
606 797 752 

Pies - Błąkający się od dwóch tygodni 
w okolicach nowego cmentarza w Jeleniej 
Górze sympatyczny, ładny pies poszukuje 
dobrego, odpowiedzialnego właściciela Tel. 
075 752 3075

Przyjmę siano - Jestem w wydatkowej 
sytuacji i pilnie poszukuję osób chętnych do od-
dania siana dla koni. Zainteresowanych proszę 
o kontakt pod numerem Telefonu 075 718 28 
21 - wieczorem lub 0 605 071 640

Podkłady, lakiery, żele - REVLON podkłady 
39 zł, SALLY HANSEN lakiery 20 zł, żele uv, 
ozdoby, akcesoria do tipsów - ul. Konopnickiej 
3, I piętro - mamy najtaniej! - sklep PINKI 

Pralka - Pralka SIEMENS ładowana od góry 
stan bdb. pralka nowej generacji,1100 obrotów, 
dużo programów. Cena 550zl. Pralka używana 
przez rok - Tel. 0 888 820 909

Pralka Bosch WOF 2000 - Pralka Bosch 
WOF 2000 - ładowana od góry - kwasiak 
- 1000 obr/m, małe wymiary - idealna do 
małego mieszkania, oszczędna stan bdb. + 
węże + gwarancja. Tylko 450 zł Pralka Hoower 
Performa - tradycyjna ładowana od przodu 
- nowoczesna, kwasiak, 1300 obr/m, wąska, 
ekonomiczna, stan bdb + węże + gwarancja. 
Tylko 500 zł Zmywarka Philips Compact 945 
- mała , pod zabudowę, kompletna + szyny + 
gwarancja Tylko 450 zł Inf. Tel. 0 601 437 091 
/ 0 607 090 057

Pralkę sprawną przyjmę - Kupiłeś nową 
pralkę to starą, ale jeszcze sprawną przyjmę 
-Tel. 0 504 070 064 garbik70@gmail.com 
- Tel. 0 504 070 064

Przyjmę gruz – Tel. 0 515 138 689
Przyjmę lub kupię kotka - przyjmę lub 

kupię czarnego kotka do 5 tygodni Tel. 0 
663 500 613

Rower - sprzedam rower do dh. rama 
sztywna amor rst korba i suport dartmoor 
pedały bloody marry kiera ns pure mostek 
zoom opony scott charger 2.5 więcej informacji 
pod gg: 6492746 

Rower - Sprzedam rower [Fuji] 1100zl – Tel. 
0 607 643 513

Rynny Pcv - sklad fabryczny - Najniższe 
ceny rynien PCV, kompletne systemy "od ręki" 
- Konstans 075 643 7944

Skład Tarcicy suchej - W sprzedaży tarcica 
sosnowa n/o sucha różne grubości, kl. I/II. Tel. 
075 75 140 60 

Zgubiłam Sony Walkman dnia 25.10.07r. o 
godzinie ok 7.30 w autobusie lini 9. Odtwarzacz 
jest koloru różowego i miał założony skórzany 
pokrowiec, rozmiar natomiast jest trochę mniej-
szy od komórki. Jest to dla mnie bardzo cenny 
i ważny przedmiot... W Polsce praktycznie nie 
ma akcesoriów do tego urządzenia, to też jeśli 
go ktoś znalazł nie będzie miał z niego żadnego 
użytku. Osobę, która znalazła mój odtwarzacz 
Sony Walkman NW-A806 bardzo proszę o 
pilny kontakt, pod numerem Tel. 500 257 
370 lub na e-maila: loocyfer_9@interia.pl Z 
góry dziękuję za jakikolwiek sygnał

Whirldool - 500 małą zamrażarkę - 200zł, 
kuchnia z blatem ceramicznym - 350zł, 
narożnik pokojowy duży - cena 400zł lustra 
do montażu o długości 2m szer. 0,32 cenapo 
150zł. Tel. 0 692 817 350

Sprzedam kurtkę skórzaną damska, kolor 
śliwkowy, rozmiar 44. Tel. 0 607 370 615

Sprzedam beczkę 50 l z kwasiaka pokrytą 
powłoka ochronną zapobiegającą uszkodzeniu. 
Stan bardzo dobry. Tel. 0 607 232 524 

Sprzedam buty do chodzenia po górach typ 
pro7 - Sprzedam buty do chodzenia po górach 
przewodnickie typ pro7 nowe cena 160 zł lub 
do uzgodnienia. Wodoodporne i wiatro-odporne 
z gwarancją. Wiadomość kierować na numer 
Tel. 0 506 561 277 

Sprzedam Kurtkę Kowbojską - Sprzedam 
kurtkę kowbojską z frędzlami za 300zł. Rozmiar 
1m65. Tel. 88 957 33 63 

Sprzedam meble - sprzedam meble w 
dobrym stanie. cena 200 zł – Tel. 0 600 
231 064

Sprzedam meble młodzieżowe w kolorze 
wiśniowo - białym w dobrym stanie. Cena 500 
zł Tel. 075 75 258 57, 508 208 150
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Sprzedam piec co - sprzedam piec co 
o mocy około 15kw stan dobry cena do 
uzgodnienia – Tel. 075 76 11 879

Sprzedam pralkę - POLAR - stan bardzo 
dobry 400 zł Tel. 0 600 755 900

500 PLN Rower górski - turystyczny NOWY, 
przerzutki Grip-Shift Shimano, wzmacniane 
koła, bez elementów plastikowych. Rower 
który w detalu kosztuje ok. 1000pln. Tel. 0 
698 629 198

Sprzedam rower górski - rower jak nowy 
cena 150zł Tel. 0 668 321 943

Sprzedam segment - czarny segment 
w dobrym stanie. cena 200 zł. Tel. 0 600 
231 064

Sprzedam stolik - sprzedam stolik pod 
telewizor. cena 70 zł. Tel. 075 64 38 203 
- anja14@onet.eu

Sprzedam suknię ślubną – śnieżno-biała,  
przepiękna, rozmiar ok. 36, na wzrost od ok.162 
do 170 cm. Sprzedam za grosze -300 zł, w salo-
nie kupiona za 1890.Gorset drapowany, pięknie 
zdobiony, dół 3-warstwowy: tiul, orgazna i tafta 
– Tel. 0 501 167 824, ikuk.iuna@op.pl

Szczeniaki yorki - Yorki suczki rodzice do 
obejrzenia-domowa hodowla odbiór po 28 Tel. 
– 504 145 501

Sprzedam szczeniaczki owczarka Bel-
gijskiego Malinois. Z rodowodem. Cena do 
uzgodnienia. Włodzimierz janda Tel. 600 
637 903

Sprzedam telewizor 32'TEVION - 100 Hz 
z tele-gazetą, różny zoom (między innymi 
- panoramiczny),można włączać podgląd 
innych programów, ustawień jest bardzo 
duży. Telewizor był używany nie cały rok, czyli 
jest prawie jak nowy:-) cena około 650 - do 
uzgodnienia - Tel. 609 325 082 

929. Sprzedam ubrania dla 14 latka 
- Sprzedam używane w dobrym stanie ubrania 
dla 14-latka za niewielką cenę. Tel. 0 502 
783 521

Sprzedam ubranka dla dziewczynki - nie 
zniszczone, używane ubranka na dziewczynkę 
w wieku od 0-6 miesięcy za niewielką cenę. 
Tel. 0 502 783 521

Sprzedam łóżeczko dla małego dziecka z 
materacem kokosowym. Łóżeczko jest dwu 
funkcyjne bo jak maluch podrośnie to odkręca 
się niemowlęce akcesoria i może ono służyć 
do piątego roku życia. Jest w bardzo dobrym 
stanie i solidnie wykonane. Cena 150 złotych. 
Tel. 075 7648 209

Sprzedam łóżeczko niemowlęce, sosnowe 
w bardzo dobrym stanie (prawie jak nowe) 
wraz z materacykiem z włókna kokosowego. 
Cena-100zł. Tel.0 75 75 31 489 - 0 502 
329 142

Stoisko na Florze sprzedam na targowisku 
FLORA w Jeleniej Górze. Cena 1 600 zł. Tel. 0 
608 649 813 

Stół do ping-ponga - tenisa stołowego 
firmy KETLER. Stół jest składany na kółkach w 
dobrym stanie Tel. 0 500 278 951

Stylowe krzesła - piękne, rzeźbione, dębowe 
krzesła, obite porządnej jakości tkaniną. To 
krzesła stylowe, ciężkie, duże. Idealnie nadają 
się do stylizowanych wnętrz lub kameralnej 
restauracji - dla konesera. Do obejrzenia w 
Jeleniej Górze. Tel. 0 607 545 630

Sucha sosna n/o - W sprzedaży tarcica 
sosnowa n/o sucha różne grubości, kl. I/II. 
Tel. 075 75 140 60 

Sukieneczka do chrztu - 40zl, rozm.98, 
ciepła, kolor bordowy. karolina663@op.pl - Tel. 
0 663 860 006 

Suknia ślubna - suknia ślubna, roz.40,kolor 
ecri, gorset regulowany, spódnica, bolerko, 
rękawiczki +niebieska ozdoba na auto .cena do 
uzgodnienia – Tel. 0 663 636 625

Suknia ślubna dla damy - Oryginalna 
hiszpańska suknia ślubna firmy St.Patrick. 
Model Dauco. Kolor ecri. Wygodna, lekka, z 
tafty jedwabnej. Z pięknym długim trenem, z 
delikatnymi aplikacjami z koralików i koronki. 
Robi niesamowite wrażenie, Podkreśla figurę, 
pięknie się układa, jest niezwykle wygodna (bez 
koła, z halkami). Stan idealny. Polecam! Gratis 
kamizelka dla pana młodego firmy P.Cardin. 
Zdjęcia chętnie prześlę na maila.(mój mail 
dianka.m@interia.pl - Cena(1500) - mniej niż 
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połowa salonowej, a i tak możemy negocjować 
– Tel. 0 501 841 475

Sprzedam Suknie ślubną z salonu ślubnego 
"SCARLET" Koszt nowej sukni 2500zł. Suknia 
ma rozmiar 40. na wzrost 170cm Ja ją sprze-
dam za 600zł + dodaje do tego. Rękawiczki, 
welon, koło, diadem z cyrkonami, i białe ślubne 
buty o rozmiarze 41 Tel. 0 500 128 549 lub 
GG: 2408286 lub agnes.koziolek@wp.pl 

Suszenie Tarcicy-Usługa - Stolarnia Bar-
cinek 8b Tel. 075 75 14 060 Tel. 0 608 
435 483

Ubranka dziecięce dla dziewczynki rozmiar 
68, 74, 80, 86, 92, 98 używane bardzo 
dobry stan(next, esprit, adams,itp) – Tel. 0 
607 109 931

Ubranka dziecięce - dziecięce poniżej ich 
wartości hurtowej - pozostały po likwidacji 
sklepu. Ubranka są nowe w idealnym stanie, 
w rozmiarach od 56 do 146. Są to ubrania 
przodujących polskich firm odzieżowych. - Anna 
Sawicka  - Tel.0 605 316 926

Wanna jacuzzi - nowa - Sprzedam: wanna 
kompletna z hydro-masażem JACUZZI, b. 
ciekawy model, wymiary: 153x83 Tel. 0 510 
354 556

Wełna mineralna Rockwool 12 cm i 10 
cm Toprock w belkach do ocieplania: - stropo-
dachów wentylowanych i poddaszy, - stropów 
drewnianych, - sufitów podwieszanych Do 
sprzedaży 17 bel (rulonów) 120 mm i ok 10 bel 
100 mm, które pozostały mi z ocieplania włas-
nego poddasza. Transport własny. W przypadku 
1-2 bel na terenie Jeleniej Góry jestem w stanie 
dostarczyć swoim samochodem (więcej się o 
niego nie zmieści  virtual-cash@o2.pl

Wózek breaker - sprzedam dziecięcy 
breaker aktiv. Dwufunkcyjny - pompowane duże 
koła - piękny kolorystycznie błękitno – biało 
- grafitowy. Cena 300l. Używany jeden sezon 
– Tel. 0 510 440 082

York Sprzedam - Pieska - Srebrny ma 11 
Tygodni cena 1000 zł. Tel. 0 502 664 867 
Adres. Podgórki 76 

Zadbana lodówka Polar - podblatową 
/pokrytą blatem/ wysokość 86 cm. Cena 180 
zł, do negocjacji. Wiadomość kom. 0 500 796 
163 Tel. 075 6 436 763

Zaginął dowód osobisty - Nr serii: 
AGL676549 Właściciel: Dominika Angielczyk, 
ul. Wiłkomirskiego 9/30 58-506 Jelenia 
Góra. Uczciwy znalazca proszony o kontakt 
telefoniczny: 782 482 105 

Zawiozę do Niemiec - zabiorę do Kolonii 
lub okolice Kolonii. Wyjazd w dniu 1 listopada. 
Dobra cena. Szybki czas przejazdu. Tel. 0 668 
047 584

Znaleziono młodego kotka na Zabobrzu w 
dniu 19.10.2007, w okolicach pętli na przy-
stanku został znaleziony około 4-5 miesięczny 
czarno biały kotek, jeśli ktoś jest właścicielem 
tego zwierzaka i go szuka to kotek został 
odwieziony do schroniska i tam można go 
odebrać. - nadiia1@op.pl

Złoty zegarek - antyk - sprzedam złoty 
zegarek, niemiecki, schaffhausen, zalicza się 
do antyków - zegarek jest cały złoty-tarcza i 
pasek – Tel. 607 49 62 16

Szukam DJ do poprowadzenia imprezy 
sylwestrowej - impreza w Szklarskiej Porębie 
na około 30 osób Tel. 0 504 076 825 

Lotniska - Przewozy – Praga – Berlin 
– Wrocław - Kraków Tel. 0 505 092 579

USŁUGI MUZYCZNE
Specjaliści od wesel Merkury - Profesjo-

nalna obsługa pod względem muzycznym 
i prowadzenia wesel studniówek i innych 
imprez rozrywkowych. B dobre nagłośnienie, 
też plenerowe. W czteroosobowym zespole 
zmienny repertuar wokalno instrumentalny. 
Również dzieciaki i trochę JAZZU Tel. 0 609 
299 524

 Wesele marzeń - Zespół muzyczny Pre-
stiż. Naszą specjalizacją są wesela. Duże 
doświadczenie. Stare i nowe przeboje, mamy 
w repertuarze wiele przeróbek starych nagrań 
na wersje dance. Skład dwu lub trzyosobowy 
Bardzo dobre nagłośnienie i własne oświetlenie. 
Obycie sceniczne. Uzgadniamy scenariusz 
zabaw i konkursów weselnych ze zlecenio-
dawcą. Ceny konkurencyjne, przy poprawinach 
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extra zniżki. Poza weselami obsługujemy inne 
imprezy muzyczne i okolicznościowe, również 
plenerowe Tel. 0 502 731 859 – 517 900 425 
lub 075 76 493 16 e-mail jackie5@interia.pl 
kontakt@zespolprestiz.pl

Zespół muzyczny na bale, zabawy, wesela, 
biesiady. W składzie trzy osoby; żeński wokal 
Instrumenty: klawisze, akordeon, gitara, sakso-
fon. Różnorodny repertuar, duże doświadczenie. 
Tel. 606 778 341 mariuszp@elear.pl

DJ - Prowadzenie imprez okolicznościowych 
imprez okolicznościowych (wesela, poprawiny, 
firmowe, itp.). Tanio i profesjonalnie! Tel. 0 
696 06 19 13 

DJ Wodzirej na wesele - Profesjonalny 
DJ/Prezenter/Konferansjer/Wodzirej z wie-
loletnim, bardzo bogatym doświadczeniem 
- wolne terminy na wesela! Profesjonalny sprzęt 
- główne atuty to: doskonała muzyka i bardzo 
dobra praca z mikrofonem - Tel. 606 283 031, 
fullsound@poczta.onet.pl

Impreza Andrzejkowa - Chata Biesiadna 
Lisia Góra zaprasza na imprezę Andrzejkową!!! 
Imprezę prowadzi zespół Prestiż cena za 
1 osobę 65 zł menu: -karczek pieczony w 
sosie własnym -ziemniak pieczony z sosem 
czosnkowym -surówka z białej kapusty - udka 
pieczone - barszcz czysty - żurek z jajkiem 
-deska mięs serów -galaretka drobiowa - śledź 
w oleju - sałatka jarzynowa - sałatka grecka 
– dodatki

KARAOKE - organizacja i prowadzenie - w 
każdym terenie - nawet w lesie przy ognisku! 
Profesjonalnie i tanio. Kontakt: Tel. 0 606 283 
031, fullsound@poczta.onet.pl

Zespół muzyczny-Andrzejki - Uwaga wolny 
termin 30 11 07 zapraszamy do współpracy 
Zespół Prestiż wwww.zespolprestiz.pl jackie5@
interia.pl kontakt@zespolprestiz.pl - Tel. 0 517 
900 425 i 0 502 731 859

USŁUGI RÓŻNE
Najtańsze usługi księgowe - księgi han-

dlowe, podatkowe, VAT, kadry, płace, ZUS. 
Prowadzenie wszystkich rodzajów księgowości. 
Rzetelnie prowadzone księgi rachunkowe to 
niezbędny element funkcjonowania każdej 
firmy – Tel. 0 601 837 677

Ścinka drzew w trudnych warunkach Tel. 
0 507 086 025

Psycholog Joanna Stelmach – poradnictwo 
indywidualne i rodzinne: problemy osobiste, 
kryzysy w związkach partnerskich – Zabobrze 
– Tel. 0 665 366 363

Remont domów mieszkań, instalacje 
gazowe, wodne, kanalizacyjne, panele podło-
gowe, glazura, podwieszanie sufitów – Tel. 
0 517 803 840

Wykonamy roboty ogólno-budowlane re-
monty, przebudowy, wykończenia, docieplenia, 
ciesielstwo - doświadczenie - fachowość - 0 
790 498 448

Złota rączka, płytki, regipsy, wszelkie prace 
budowlane, dekarskie, ślusarskie – Tel. 713 05 
72 lub Tel. 0 662 142 682

CV po angielsku, tłumaczenia CV londyń-
skiej branży rekrutacyjnej – Tel. 0 608 705 
634 – cv4u@hotmail.com

Fundusz Mikro o/Jel. Góra – ul. Bankowa 
13 – Tel. 075 75 330 65 – udzielamy 
pożyczek dla małych i średnich firm – proste 
zasady, bez zaświadczeń z ZUS i US

Karcher – podciśnieniowe pranie i szczot-
kowanie wykładzin i tapicerki  samochodowej 
– Tel. 0 609 600 807 i 075 642 03 15

Karcher - podciśnieniowe pranie dywanów 
i tapicerki meblowej, faktury Vat – Tel. 075 
76 72 773

Renowacja i układanie parkietów, pod-
łóg, paneli, schodów, wysoka jakość prac. 
Bezpyłowo, zachodnie maszyny. Tel. 075 
764 79 90

Profesjonalne usługi fotograficzne: zdjęcia 
ślubne (plener, kościół, przyjęcia weselne) oraz 
okolicznościowe - Konkurencyjne ceny i wysoka 
jakość usług - Tel. 0 500 183 197 - 075 64 
127 21 mail: artfotomedia@gierus.pl

Tanie domowe obiady 5 zł na abonament. 
Cieplice ul Cieplicka 74 Szkoła nr 6.Tel 0 
502 108 290

Naprawa pralek i sprzętu agd. Dariusz 
Simoniuk. Zakład czynny pn-pt 10-17 sobota 

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

10-13 Zabobrze Karłowicza 25 – Tel. 0 603 
835 483 – Tel. 075 64 21 598

Biuro Rachunkowe  KO-ALA - Profesjonalna 
obsługa księgowa podmiotów gospodarczych 
i osób fizycznych Certyfikat Ministerstwa 
Finansów pełna księgowość, książka przycho-
dów i rozchodów, ryczałt, rozliczenia roczne, 
ZUS, kadry. Jelenia Góra - ul. W. Polskiego 
54 - obok sądu Tel. 0 601 837 677 mail: 
alakow@onet.eu

Ośrodek Interwencji kryzysowej w Jeleniej 
Górze oferuje pomoc psychologiczną, tera-
peutyczną, pedagogiczną, prawną osobom 
znajdującym się w krytycznej sytuacji życiowej 
Słowackiego 13 pokój 25 od 8:00 do 20:00 
– Tel. 075 57 55 91 99

Szeroki asortyment Mebli Kuchennych 
- Fronty:  drewno, MDF, płyta fornirowana, 
lakier. Doradztwo. Projekt. Transport. Montaż. 
Ul: Poznańska 24 (koło PKS) Jel. Góra - Tel. 
0 75 76 46 289

Profesjonalne i niedrogie wykonywanie 
biznes planów, pomoc w pozyskiwaniu środków 
unijnych, pisanie prac i dokumentów - Tel. 0 
663 233 041 oraz e-mail: angelikakonik@
wp.pl

Odchudzanie, poprawa formy – kondycji 
– bezpiecznie i skutecznie – najlepsze odżywki 
i suplementy – Specjalista do spraw zdrowego 
odżywiania i dietetyki – Tel. 0 785 636 539

Restauracja Galery – organizuje najtaniej 
wesela, przyjęcia, stypy – uroczyste rozwody 
– Tel. 075 75 216 94 – Tel. 0 661 059 
918

Twój elektryk Tel. 0 508 260 110
Oświetlenie : sklepów, biur, mieszkań Tel. 

0 508 260 110
Przeprowadzki - miasto kraj Europa - ekipa 

do pianin antyków sejfów maszyn itp. Tel. 0 
601 240 582

Transport na terenie Jelonki i nie tylko 
- meble agd drzewo kominkowe materiały 
budowlane itp. Tel. 0 691 309 719

Czyszczenie i odnawianie nagrobków Tel. 
0 696 279 734

Tanie domowe obiady 5 zł na abonament. 
Cieplice ul Cieplicka 74 szkoła nr 6 - Tel. 0 
502 108 290

Pożyczki dla małych i średnich firm. Proste 
zasady minimum formalności. Poszukujemy 
również osób prowadzących działalność 
gospodarczą do współpracy w charakterze 
przedstawicieli – Tel. 075 75 330 65 
– Fundusz Mikro

Stolarstwo usługowo – naprawcze. Wszyst-
kie rodzaje – budowlane i meblowe – Tel. 0 
661 025 996

EDUKACJA
Trening asertywności prowadzi psycholog 

– Joanna Stelmach 10-11-XI – 2007 – Tel. 0 
665 366 363

Prezentacje maturalne - profesjonalnie napi-
szę - również prace zaliczeniowe, semestralne, 
licencjackie i inne - mail: shine_2@wp.pl

Italiano - szukam nauczyciela - Cerco un 
insegnante d\'italiano a Jelenia Gora. Vorrei 
migliorare la mia conoscenza della grammatica 
nel lezioni private (livello intermedio) contatemi 
– Tel. 0 600 316 275

J. niemiecki - Korepetycje z j. niemieckiego, 
nauka na różnych poziomach - Tel. 0 692 
561 171

Napiszę wypracowanie - napisze wypraco-
wanie z polskiego uczniom szkół podstawo-
wych i gimnazjum, szkoły średnie do negocjacji 
– Tel. 0 601 143 665

Niemiecki – konwersacje, matura, wszyst-
kie poziomy, profesjonalnie – Tel. 0 501 726 
467 oraz 075 754 29 82

Korepetycje - j. angielski - korepetycje 
z języka angielskiego, pomoc w odrabianiu 
zadań domowych, pisanie wypracować, przy-
gotowanie do testów, wzbogacanie słownictwa, 
konwersacje. Tel. 0 668 438 335

Prezentacje maturalne od nauczyciela. 
Potrzebujesz pomocy w napisaniu prezentacji 
maturalnej z języka polskiego? Napisz do mnie 
maila a dowiesz się wszystkiego dokładniej. 
Prace pisze nauczyciel z wieloletnim doświad-
czeniem (komisyjny). Posiadam również maile 
oraz kontakty z osobami, które korzystały z jego 
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usług. Cena konkurencyjna - Więcej pisz na 
mail: hispidka@interia.pl

Korepetytor z biochemii pilnie potrzebny 
- pilnie poszukuje korepetytora z biochemii 
mój nr Tel. 0 695 042 664

Korepetycje - tanie korepetycje z języka 
niemieckiego, dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
- Tel. 0 692 561 171 – germanistka

Korepetycje j. Niemiecki - tanio i solidnie, 
różne poziomy, ciekawe materiały gratis 
- Zapraszam – Tel. 0 697 855 670

Chemia - korepetycje - Korepetycje z chemii 
dla gimnazjalistów, licealistów i uczniów tech-
nikum. Zapewniam miłą i przyjazną atmosferę, 
wysoki poziom, własne pomoce naukowe a 
także możliwość tańszych lekcji przy dłuższym 
douczaniu. Tel. 0 785 535 597

Niemiecki - Pomoc w nauce języka nie-
mieckiego dla uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjów. kontakt: zunia816@wp.pl

Matematyka - Korepetycje z matematyki. 
Tanio i solidnie - udziela studentka 4 roku AE. 
Tel. 0 663 661 700

Matematyka chemia korepetycje. Wielolet-
nie doświadczenie. Tanio , szybko i skutecznie 
– Tel. 0 790 432 315

Matematyka korepetycje - Profesjonalne 
korepetycje, z matematyki - 30 lat w zawodzie, 
skutecznie i tanio Tel. 075 76 47 023 proszę 
dzwonić po 16:00

Matematyka - korepetycje u matematyka 
– Tel. 0 691 037 800

Matematyka - korepetycje z matematyki z 
zakresu szkoły podstawowej i gimnazjum 15zł 
za godzinę Jelenia Góra - osiedle Łomnickie Tel. 
0 601 559 952

Matematyka, chemia - korepetycje - Ko-
repetycje z matematyki i chemii. Wieloletnie 
doświadczenie. Szybko, tanio, skutecznie – Tel. 
0 790 432 315

Matematyka - korepetycje - Studentka 
IV roku finansów i rachunkowości udzieli 
korepetycji z matematyki. Przygotuję do matury 
i testów gimnazjalnych. Tanio i solidnie. Kontakt. 
0 691 371 376

Język angielski dla dzieci - Prywatne lekcje 
języka angielskiego dla dzieci, 25 zł / 60 min. 
Centrum Jeleniej Góry. Tel. 0 605 180 538

Język niemiecki - matura, konwersacje 
- Zajmuję się zawodowo nauczaniem języka 
niemieckiego. Ukończyłem filologie germańską 
na Uni.Wrocławskim, mam duże doświadczenie 
w nauczaniu ciekawym. Jestem nauczycielem 
w dwóch jeleniogórskich szkołach, specjalizuję 
się w nauczaniu maturzystów i dorosłych. 
Zajęcia na Zabobrzu III Tel. 0 501 726 467, 
075 7542 982, tobal@o2.pl

Korepetycje - poszukujemy korepetytora z 
przedmiotów ścisłych dla uczennicy drugiej lasy 
liceum. Wymagany dojazd do Janowic Wielkich 
- Tel.0 607 302 291

Korepetycje angielski - Studentka filologii 
angielskiej udziela korepetycji na terenie 
Szklarskiej Poręby, możliwy dojazd. Godzina 
już od 25 zł – Tel. 0 668 493 109

Korepetycje z biologii i chemii 15 zł/h 
- Uczennica studium farmaceutycznego 
udzieli korepetycji z biologii i chemii. 15 zł/h, 
w Jeleniej Górze. Tel. 0 693 579 495, aves69@
gmail.com

Korepetycje z języka angielskiego. Moż-
liwość dojazdy (Jelenia Góra) – Tel. 0 788 
832 264

Korepetycje z matematyki - Studentka 
AE udzieli tanio korepetycji z matematyki 
(szkoła podstawowa i gimnazjum) Tel. 0 
788 986 534

Niemiecki - Konwersacje - Konwersacje w 
języku niemieckim w atrakcyjnej cenie. Jestem 
rodowitą Niemką, znam także język polski. 
Zapraszam chętnych z Jeleniej Góry i okolic 
– Tel. 0 791 189 199 

Niemiecki – korepetycje - tanio - Korepe-
tycje - niemiecki - mgr; tanio i solidnie, różne 
poziomy, ciekawe materiały gratis - Zapraszam 
Tel. 0 697 855 670

Angielski - Udzielam korepetycji z języka an-
gielskiego. Wszystkie poziomy zaawansowania. 
Cena 30 zł/h. Tel. 660 224 770 - nauczycielka 
angielskiego

Angielski - korepetycje - tanio - Możliwy 
dojazd – Tel. 0 606 678 258
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Łaska nie bała się gromów
Jak protestanci, korzystając z uśmiechu losu, budowali miejsce swojego kultu, dziś symbol Jeleniej Góry (II)

17 maja 1709 roku, po cie-
płym początku wiosny, przy-
chodzi gwałtowne ochłodzenie. 
Sypie śnieg, ale nie przeszkadza 
miernikom w prowadzeniu 
pomiarów murowanej świąty-
ni. Obok stoi już wybudowany 
naprędce kościół z bali drew-
nianych, znajdujący się mniej 
więcej tam, gdzie ponad 150 
lat później powstaną kamienice 
przy Banhofstrasse.

W miejscu właściwego koś-
cioła jest już wytyczony plan 
krzyża greckiego, na którego 
obrysach wylane zostaną fun-
damenty. Wszystko się jednak 
opóźnia, bo skandynawski 
architekt Martin Franz z Rewla 
wciąż nie może w Jeleniej Górze 
zamieszkać na czas budowy.

A to według jego projektu, bę-
dącego swoistą repliką kościoła 
św. Katarzyny w Sztokholmie, 
ma zostać zbudowana jelenio-
górska Świątynia Łaski, a także 
pozostała część inwestycji: 
dom kantora i szkoła ewange-
licka (ta sama, która za ponad 
300 lat, już w polskiej Jeleniej 
Górze stanie się siedzibą tzw. 
handlówki).

Początek potęgi
D wa  m i e s i ą c e  p ó ź n i e j 

budowa rusza. Od razu po-
wstają dwa place: jeden pod 
kościół, drugi pod szkołę. In-
westorzy zatrudniają nie tylko 
majstrów i czeladników, lecz 
także dzwonników, organistę 
– pierwszy zagra na niewielkim 
instrumencie podarowanym 
drewnianemu kościołowi przez 
rzemieślnika Reichsteina, a po-
tem muzyka zabrzmi na jeszcze 

innych organach podarunku 
kowala miedziowego Wenzla.

Jest też kaznodzieja, diakon 
Mueller, kilku nauczycieli, koś-
cielnych oraz innych osób zwią-
zanych z posługą wiernym.

Parafia, choć dopiero co 
budowana, ma prężną kadrę, 
która także zajmuje się pozy-
skiwaniem datków od człon-
ków wspólnoty oraz innych 
darczyńców.

Już w Wigilię roku 1709 na 
skromnej, drewnianej sygna-
turce bije pierwszy dzwon i 
zwołuje wiernych na pierwszą 
Pasterkę odprawianą na nie-
dawnej łące wśród ogrodów na 
przedmieściach.

Są też i  chwile zadumy: 
pierwszy pochówek na przy-
kościelnej nekropolii, gdzie 
miejsce wiecznego spoczynku 
znajduje – pisząc za Henselem 
– niejaka pani Koerner

Christian Menzel z uwagą pa-
trzy na powstającą świątynię. 
Od chwili położenia kamienia 
węgielnego upływa sześć lat, 
a bryła potężnego kościoła już 
stoi. Jest też wieża. O innym 
kształcie niż kilkadziesiąt lat 
później, bo zostanie zniszczona 
przez pożar.

Menzel nie może wyjść z 
podziwu widząc jak na szczyt 
wielkiej kopuły „wędruje” złota 
kula a na niej krzyż. – Z żelaza. 
Dziewięć łokci długości, ważył 
siedem cetnarów a wykonał 
go kowal Elias Wenzel – notuje 
kronikarz Hensel.

Ofiarodawcą jest kowal z 
rodzinnej firmy, tej samej, któ-
ra kilka lat wcześniej funduje 
świątyni organy.

9 października 1715 to wiel-
kie święto. Wyniesieniu kuli z 
krzyżem towarzyszą werbliści 
i trębacze. Na okoliczność po-
wstaje aria specjalnie skom-
ponowana. Wszyscy grają z 
balkonów wieży, a muzykę 
niesie echo na pobliskie pola. 
Uroczyste dźwięki odbijają 
się od murów obronnych i 
obwieszczają okolicom wielki 
moment. Są też salwy hono-
rowe.

Kościół powstaje w błyska-
wicznym tempie: osiem lat. Jak 
się okaże, sam będzie przycią-
gał błyskawice.

To jednak tylko data orien-
tacyjna, bowiem w oddanej 
do użytku świątyni jeszcze 
przez długi czas potrwają pra-
ce dekoratorskie. Najdłużej 
przy malowaniu fresków na 
sklepieniu. W świątyni czuć 
wapno. Przez środek nie można 
przejść. Utrudniają to gęste 
rusztowania, których wspinają 
się uczniowie mistrzów malar-
skich i sami artyści: Scheffler i 
Hoffmann.

Ci dopiero w 1745 roku koń-
czą prace nad iluzorycznymi 
malowidłami, dającymi złu-
dzenie głębi ostrości, których 
nie doceni 55 lat później poseł 
amer ykański John Quincy 
Adams.

Jak grom z nieba
Lipiec, jubileuszowy dla świą-

tyni miesiąc, nie jest szczęśliwy 
w roku kiedy ostatnie pociąg-
nięcie pędzlem wieńczy dzieło 
wykonania fresków. Tuż na 
jego początku nad miastem 
przechodzi potężna burza.

Jest południe. Na ambonie 
stoi pastor Gottlob Adolph. Za-
czyna swoje kazanie. Raptem w 
kopułę kościoła uderza piorun, 

który znajduje drogę poprzez 
pręt podtrzymujący baldachim. 
Ten zdobny element okazuje 
się zabójczy dla duchownego. 
Grom zabija go na miejscu.

Pastor zostaje pochowany 
przy wejściu do zakrystii, a 
wydarzenia upamiętnia oko-
liczne epitafium z płaskorzeź-
bą przedstawiającą piorun, 
oko Bożej Opatrzności oraz 
sylwetkę mówiącego kazanie 
Gottloba.

– Był bardzo wykształcony 
i dobroduszny – pisze o nim 
kronikarz Hensel. O pastorze 
pamiętają po ponad dwustu 
latach tylko wycieczki, którym 
przewodnicy pokazują owo 
epitafium jako ciekawostkę.

Nie pierwsze to rażenie gro-
mem potężnej kopuły świątyni. 
Już w 1730 wali w nią piorun. 
Łamie kilka belek i podobno 
wpada do wnętrza kościoła. 
Powoduje to drobne zmiany 
konstrukcyjne, które – jak 
miało się okazać – okazują się 
nieskuteczne.

Nie wiadomo, ilu wiernych 
jest świadkami wypadku, ale 
kościół może pomieścić aż 
siedem i pół tysiąca osób! Dużo, 
bo w środku są pojemne trzy-
kondygnacyjne empory.

Ich balustrady wypełniają 
starannie wypisane gotyckim 
pismem cytaty z Pisma Świę-
tego. Zapewne spogląda na 
nie pastor Gottlob, który wciąż 
– ale w innym wymiarze czasu 
– głosi swoje kazanie przerwa-
ne grzmotem i gromem.

Ewangeliczne fragmenty 
będą przeszkadzały Polakom, 
którzy w 1945 roku przejmą 
kościół. Zostaną zamalowa-
ne olejną farbą. Dopiero lata 
dziewięćdziesiąte minionego 
wieku przyniosą zaskakujące 

odkrycie dawnego piękna. Przy 
remoncie balustrad warstwa 
farby zostanie usunięta i uryw-
ki Pisma Świętego na nowo 
ujrzą jasne światło wnętrza ską-
panego w słońcu przebijającym 
przez potężne okna barokowej 
świątyni.

Cytaty widzi starzejący się 
już kupiec Christian Menzel.

Jego uszy cieszą się z po-
tężnych dźwięków piszczałek 
ufundowanych przez siebie or-
ganów. Odejdzie do wieczności 
w 1748 roku.

Inny wymiar
Na piękniejącą w środku 

świątynię patrzą z portretów 
cesarze austriaccy, którzy w 
czasie budowy kościoła byli 
u władzy. Wiernych lustrują 
nieprzeniknione oczy Józefa I 
i Karola VI.

Ze skrajów łypią wzrokiem 
niezmiennym królowie: Szwecji 
Karol XII oraz Prus Fryderyk II. 
Obok skupione spojrzenia dok-
torów Kościoła protestanckiego 
Lutra i Melachthona. Wreszcie 
– zgodnie z hierarchią – małe 
wizerunki pastorów Buchardie-
go oraz Neunhertza, które trafią 
tam pod koniec XVIII wieku. 
– Buchardiego ceniono za pra-
wość i wizyty u chorych – pisze 
Johann Hensel. O Melachthonie 
nie wspomina.

Magia kościoła nie kończy 
się na jego wnętrzu. Równie 
fascynujący jest spacer po daw-
nej łące – pamiętającej kro-
ki oraz marzenia Christiana 
Menzla, odgłosy wszystkich 
uroczystości, mierników, którzy 
dokonywali pomiarów – ale 
przekształconej w przykościel-
ną nekropolię, osadzoną pośród 
rosnących wraz z upływającym 
czasem drzew.

Spoglądają tam Nadzieja, 
Miłość oraz Wiara – alego-
ryczne ujęcia cnót przyrodzo-
nych przedstawione figurami. 
To grobowiec rodziny Tietz 
powstały w 1756 roku.

Blisko patrzy się niemym 
wzrokiem ku kopule świą-
tyni postać kobiety wspartej 
w ref leksji na kolumience. 
Jej spojrzenie sięga wieży i 
zamontowanego tam dzwo-
nu, fundacji Jana Corneliusa 
Frantza. Ten bogaty kupiec 
jeleniogórski na zawsze po-
zostaje przy swojej ulubionej 
ś w iąt yn i w st yczn iu 1796 
roku. A postać kobiety trwa 
do dziś – choć mało kto wie, 
że kryje grobowiec jednego z 
dobroczyńców ewangelickiej 
parafii.

Takich kaplic funeralnych 
jest osiemnaście. Upamięt-
niają ludzi i ich rodziny, bez 
których nie byłoby znaczące-
go rozwoju miasta, a przede 
wszystkim – tego zakątka, 
który wciąż napawa melan-
chol ią mimo upł y w u lat i 
postępujących zniszczeń oraz 
zapomnienia o przeszłości.

Projekt y n iektór ych po -
wstają w pracowni samego 
Martina Franza, architekta, 
twórcy samego Kościoła Ła-
ski. I tam także alegoryczne 
przesłanie uniwersal izmu. 
Przenikają się pojęcia Spra-
wiedliwości, Wiary, Nadziei, 
Śmierci. I Roztropności, któ-
rej – w przeciwieństwie do 
prz ysz ł ych pokoleń – n ie 
brakuje ludziom, którz y z 
tym miejscem niemal na stałe 
się wiążą.

Ciąg dalszy za tydzień ...
(tejo)

Jedna z kaplic funeralnych z XVIII wieku
Kościół garnizonowy widziany ze skrzyżowania dawnych 
Wilhelmstrasse i Banhofstrasse (Wojska Polskiego i 1 Maja)
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Art. dla ARTYSTÓW MALARZY: farby, pędzle, akcesoria
Usługi szklarskie

"Pod Koroną" Jelenia Góra - Cieplice ul. Wolności 242a tel. (075) 75-503-25
pon.- czw. 9 -17, pt. 9 -15, 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

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 

Imię Nazwisko
Adres

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

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 

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) 

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

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

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
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Firma Draexlmaier to jeden z przodujących pod względem innowacyjności i elastyczności dostawców 
rozwiązań systemowych dla międzynarodowego przemysłu motoryzacyjnego – VW, Audi. Każdego dnia 
na całym świecie ponad 24.000 pracowników pracuje przy produkcji i rozwoju systemów elektrycznych 
oraz wyposażenia wnętrz samochodów.

 Poszukujemy osób na poniższe stanowisko do pracy w Jeleniej Górze w oddziale systemów 
elektrycznych:

Pracownik działu Przygotowania Produkcji (10 osób)

Główny cel stanowiska:
Tworzenie dokumentacji technicznej zgodnie z przyjętymi procedurami i wymogami 
w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym.

Profil stanowiska 
	 	 	
   preferowane wykształcenie wyższe techniczne
    biegła obsługa komputera w zakresie pakietu Office a także mile widziana znajomość 	

Auto-Cad i baz danych 
   komunikowanie się w j. niemieckim i / lub j. angielskim
   gotowość do wyjazdów służbowych za granicę

Pracownik Produkcyjny (50 osób)

Profil stanowiska	

   wykształcenie min. podstawowe
   umiejętność pracy w grupie
   zdolności manualne, dokładność, 
   dyspozycyjność (praca trzyzmianowa)

Warunki zatrudnienia na w/w stanowiskach

   zatrudnienie na umowę o pracę
   praca w sprzyjających i higienicznych warunkach 
   stabilność ekonomiczna zakładu
   Organizujemy dojazdy na trasach: Lubawka, Kamienna Góra,Lubań, Lwówek, Złotoryja

Jeśli macie Państwo ochotę przyczynić się swoją energią, wytrwałością oraz pracą w zespole do rozwoju 
przedsiębiorstwa w branży o bardzo dużej dynamice, to będziemy się cieszyć z Państwa nadesłanych 
do nas dokumentów aplikacyjnych na poniższy adres:

DSE Draexlmaier Systemy Elektryczny Sp. z o.o.    
Pani Magdalena Tylicka
Dział Personalny  
ul. Spółdzielcza 45
58-500 Jelenia Góra     
tylicka.magdalena@draexlmaier.de
tel. 0 75/ 75 38 858, 75 38 936

•

•

•
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