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Czeski film w teatrze Norwida
„Nikt nic nie wie” ten przysłowiowy tytuł czeskiej komedii
sprzed 50 lat pasuje jak ulał do dzisiejszej sytuacji Teatru Dramatycznego imienia Cypriana Kamila Norwida.
Placówka zaczęła istnieć od minionego czwartku. Wciąż
nie wiadomo, czy urząd marszałkowski chce i na jakich
warunkach ją współfinansować i prowadzić. Nikt nie wie
też, kto będzie szefem instytucji.
Słowo stało się ciałem i 1 stycznia 2009 roku na mapie kulturalnej
Jeleniej Góry pojawił się nowy byt:
Teatr Dramatyczny im. Cypriana
Kamila Norwida powołany do życia
po rozwodzie Scen Dramatycznej i
Animacji Teatru Jeleniogórskiego.
Póki co zmiana wprowadziła wiele
zamieszania i mnóstwo niewiadomych.
Radny Cezariusz Wiklik, przewodniczący komisji kultury rady
miejskiej, od wielu miesięcy o kwestię finansowania i inne sprawy
pyta rządzących
miastem.
– Pytałem
również podczas ost atniej sesji w
starym roku i
usłyszałem,

Jeleniej Góry

że wkrótce się wyjaśni – mówił
radny Wiklik – wyjaśnia się od pół
roku i nic nie wiemy.
– Na przykład, czy obiecane pół
miliona złotych na premiery będzie
zależeć od tego, czy miasto wyłoży
pieniądze na współprowadzenie
Filharmonii Dolnośląskiej, należącej do marszałka? Nic nie wiemy.
Dlaczego nie rozpisano konkursu
na stanowiska nowych dyrektorów
w obydwu, od 1 stycznia rozłączonych teatrach? Też nie wiadomo
– mówi radny.
W Dramatycznym funkcję pełniącego obowiązki objął dotychczasowy zastępca dyrektora ds.
technicznych Ryszard
Pałac, natomiast
kierownik artystyczny, Wojtek Klemm nie
ma szans na
objęcie tego
stanowi-
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– str. 15
Z lotu ptaka
– str. 20

Wojtek Klemm z Krystianem Lupą. Uczeń na
razie nie dorasta mistrzowi do pięt.

PiS chce monitoringu za miejskie pieniądze
Dwa centra dozorowe z kamerami w Jeleniej Górze i Cieplicach
– oto postulat radnych PiS, którzy
na budżetowej sesji wniosą poprawkę do uchwały o finansach
miejskich. W ten sposób – poparci
przez posłankę Marzenę Machałek
– samorządowcy chcą walczyć
z wandalizmem i o bezpieczną
Jelenią Górę.
Kamiennogórska posłanka
wysłała do lokalnych polityków
i mediów list otwarty dotyczący
sposobów na walkę z przestępczością i wandalizmem. –Rozwiązanie problemu związanego między
innymi z opisywanymi przez media aktami wandalizmu i rozboju
w reprezentacyjnych częściach
starówki i Placu Piastowskiego

Fot. Konrad Przezdzięk

DZIŒ W JELONCE

jest sprawą pierwszej wagi. – pisze
Marzena Machałek.
PiS ma receptę na bezpieczne
miasto. – Znaleźliśmy w projekcie budżetu na 2009r. środki na
montaż dwóch centrów dozorowych wraz z kamerami, które
monitoringiem mogłyby objąć
najczęściej odwiedzane przez
turystów obszary – wyjaśnia
parlamentarzystka.
– Zdajemy sobie sprawę, że
miasto aplikuje o środki europejskie na ten cel. Nie można jednak
ryzykować sytuacji, w której wnioski zostaną odrzucone lub ich
realizacja będzie miała opóźnienia
i jeleniogórzanie dalej będą bali się
spacerować miejskimi traktami.
Dostrzegamy również koszty,

które ponoszą mieszkańcy oraz
miejskie instytucje w związku z
dewastacją sklepów, kamieniczek
i przystanków. Sięgają one setek
tysięcy złotych! Inwestycja w
bezpieczeństwo nie może dłużej
czekać! – czytamy.
Inne zdanie ma na ten temat
Jerzy Lenard, radny Platformy
Obywatelskiej. Nie neguje konieczności powstania monitoringu, ale
zauważa, że przyznanie środków
unijnych pomoże w zaoszczędzeniu miejskich pieniędzy. Jeśli
środki z funduszy unijnych okażą
się nieosiągalne, wtedy można
na ten cel przeznaczyć złotówki z
kasy miasta.

(tejo)

Tłumy odwiedzają
sztuczną ślizgawkę
przy Szkole Podstawowej nr 11. Lodowym
szaleństwom sprzyja
mroźna i słoneczna
pogoda. Lodowisko
będzie hitem podczas
ferii zimowych, które
zaczynają się za dwa
tygodnie. Nawet jeśli mrozy zelżeją, tu
lód pozostanie aż do
końca marca. Dzieci
i młodzież ślizgają się
za darmo.

(tejo)

Fot. Konrad Przezdzięk

Lodowisko strzałem w dziesiątkę

Pod wodzą Klemma sztuka w Jeleniej Górze została sprowadzona
do nizin wymiotów Łucji, bohaterki „Intrygi i miłości”, jesiennej produkcji
Sceny Dramatycznej TJ.
ska z przyczyn formalnych. Powód?
brak trzyletniego stażu pracy na
stanowisku dyrektorskim.
Po cichu mówi się, że władza
w ratuszu dlatego zwleka z ogłoszeniem konkursu, żeby utrzymać
stanowisko dla Wojtka Klemma
tak długo, ile się da. Do włodarzy
miasta nie docierają argumenty
przeciwników szefa artystycznego.
Wśród wielu jest ten najważniejszy:
scena dramatyczna zaliczyła w
minionym sezonie dół, by nie rzec
– przepaść zarówno jeśli chodzi
o frekwencję jak i atmosferę konfliktu, którą teatr – mimo podziału
– wciąż zionie. – Aktorzy są skłóceni i podzieleni na dwa obozy, nic się
nie zmieniło – dowiedzieliśmy się z
dobrze poinformowanych źródeł.
Wiele zależy teraz od rady miasta. Rajcy raczej nie zgodzą się na
utrzymanie podziału na szefa naczelnego i artystycznego. Te dwie

funkcje miałby pełnić wybrany w
konkursie dyrektor. O ile konkurs
zostanie ogłoszony. A na razie
rządzi administracyjny który jako
naczelny nadzoruje samego siebie.
I artystyczny, który naczelnym nie
zostanie.
Nie wiadomo też, czy do teatru
zostanie zaproszony przez marszałka dolnośląskiego Bogdan Koca,
znany reżyser i aktor teatralny
oraz filmowy. To aktor Teatru
Polskiego we Wrocławiu (1975-81
i od 2006). W 1982 roku wyjechał
do Australii, gdzie wyreżyserował

wiele przedstawień teatralnych. W
1997 roku założył Sydney Art Theatre, gdzie pełnił funkcję dyrektora
artystycznego i reżysera. Wystąpił
w kilkunastu filmach australijskich
– czytamy na stronie filmpolski.
pl. – To bardzo rozsądny, cichy i
mądry człowiek, który ceni sobie
dobry teatr bez spektakularnych
rewolucji – usłyszeliśmy od naszego informatora. Nie wiadomo
jednak, czy urząd marszałkowski
będzie teatrem w Jeleniej Górze
zainteresowany.

(Mar/tejo)

Premiera za fortunę
Do tego dochodzi najnowsza produkcja, którą zaczęła Scena Dramatyczna Teatru
Jeleniogórskiego im. Norwida, a kończy istniejący od 1 stycznia Teatr Dramatyczny
im. Cypriana Norwida. „Sztuka dla dziecka od lat 18”, dzieło Pawła Demirskiego
(tekst) i Moniki Strzępki (reżyseria) ma kosztować aż 130 tysięcy złotych! Premierę
sztuki, która – jak mówił nam kierownik artystyczny Klemm – ma być hitem sezonu
– zaplanowano na 23 stycznia. Pożyjemy, zobaczymy.
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Drogowy horror – tak krótko można określić to, co działo
się na szosach i ulicach miasta oraz okolic w miniony piątek
i sobotę. Chłodna pora roku postraszyła opadami i spadającą temperaturą, a nierozważni kierowcy nie bacząc na to,
że jeżdżą po lodowisku, powodowali kolizje drogowe.
Tylko w ciągu kilku godzin piątkowego poranka policjanci nie mogli
nadążyć z wykonywaniem czynności przy stłuczkach, do których
dochodziło w tym samym czasie.
Najgroźniej było na drodze łączącej
Karpacz z Jelenią Górą w okolicach
rozjazdu w kierunku Mysłakowic
i Łomnicy. Z kolei w Bukowcu samochód spadł z mostu do rzeki. A w
sobotę rano w nurtach Kamiennej
w Szklarskiej Porębie wylądowała
kierująca seatem ibizą, której drogę
zajechał nieznany pojazd.
Na drodze karpackiej w piątek
kierująca samochodem marki Ford
Fiesta wpadła w poślizg, uderzyła w
bok renault clio a następnie w przód
samochodu rover na brytyjskich
tablicach rejestracyjnych. Rover
wylądował w rowie a poobijana
fiesta stanęła na poboczu. Kierująca
fordem i cztery osoby z rovera (w tym
dziecko) trafiły do szpitala, na szczę-

ście bez poważniejszych obrażeń.
Przez kilkadziesiąt minut policjanci
regulowali ruchem wahadłowym a
na drodze ustawił się coraz dłuższy
korek.
Z kolei w Podgórzynie na łuku
drogi dostawczy transit wpadł w
poślizg i uderzył czołowo w golfa

Nie lepiej było w samej Jeleniej
Górze. W mieście doszło do kilku
kolizji, w tym na ulicy Wolności
w okolicach pawilonu Biedronka.
Jeden samochód zwolnił, drugi
nie zdołał wyhamować i doszło do
zderzenia. Tutaj nie było poszkodowanych a samochody zostały
nieznacznie uszkodzone.
Piątkowe popołudnie też było
dobre dla blacharzy. Stłuczki zdarzyły
się między innymi, przy ul. K. Miarki
oraz Armii Krajowej. Sytuację pogarszał padający śnieg, pod którym kryła
się niebezpieczna warstwa śliskiej

W 81 wypadkach drogowych w Jeleniej Górze
i powiecie w 2008 roku zginęło 16 osób.
Co trzecia z nich kierowała motocyklem.
nadjeżdżającego prawidłowo z góry.
Trzy osoby trafiły do szpitala. Do
niebezpiecznego zdarzenia doszło
także w Bukowcu koło Kostrzycy.
Auto wpadło w poślizg na moście i
spadło do rzeki. Nikomu nic się nie
stało. – Piaskarki przejechały dopiero
po zdarzeniu! – pisze na naszym
forum jeden z internautów.

Szukają świadków
Policja i mąż poszkodowanej z kolizji na krajowej „trójce” proszą wszystkich świadków
wydarzenia o kontakt z komisariatem w Szklarskiej Porębie lub najbliższą jednostką policji.
– Żona powiedziała mi tylko, że musiała uciekać przed jakimś autem, bardzo mi zależy na
tym, żeby dokładnie ustalić co się wydarzyło – powiedział mąż poszkodowanej.

nawierzchni. Brawura kierowcy w
połączeniu z fatalnymi warunkami
doprowadziła do zderzenia autobusu z pojazdem osobowym przy
ulicy Spółdzielczej. Trzy ranne osoby
przewieziono do szpitala.
Fatalnie zaczęła się sobota na
krajowej trójce. 24-letnia kobieta
wyjeżdżała ze Szklarskiej Poręby
seatem ibizą. Na pierwszym zakręcie
za dworcem PKS najprawdopodobniej usiłowała uniknąć zderzenia z
samochodem jadącym do góry, który
przekroczył podwójną ciągłą linię.
Prowadząca wjechała na oblodzone

Orkiestra Jurka Owsiaka

zagra w Cieplicach

Piątkowa kraksa na drodze do Karpacza.
pobocze, wpadła w poślizg i w miejscu, gdzie nie ma bariery ochronnej
stoczyła się do rzeki. Samochód
spadł na dach, na szczęście w wodzie zanurzyła się tylko tylna część
auta. 24-latka wyszła z samochodu
o własnych siłach. Doznała jedynie
potłuczeń, ale pogotowie zabrało ją
do szpitala na obserwację.
Zablokowanie jednego pasa ruchu
spowodowało kilometrowy korek,
który nie ulega rozładowaniu mimo
przywrócenia pełnej przejezdności.
Wypadek zbiegł się ze szczytem
wyjazdów z noworocznego pobytu
w Szklarskiej Porębie i przyjazdami
na narciarski weekend.
Oby ten fatalny początek roku
na drogach spowodował więcej

Zabił go ciągnik

Tragedia w Czernicy. Mężczyzna, który w miniony piątek
wyjechał traktorem po drzewo,
nie wróci już do domu. Wczoraj
rano znaleziono go martwego
w lesie. Leżał niedaleko skarpy,
przysypany śniegiem, w bliskiej
odległości od zniszczonego pojazdu. Najprawdopodobniej cofał
pojazd i wyniku nieszczęśliwego
wypadku ciągnik przekoziołkował i spadł ze skarpy.

Upił się pod Śnieżką
i zasnął

Ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
znieśli spod Śnieżki kompletnie
pijanego mężczyznę. Śpiącego
miłośnika alkoholowych wrażeń
zauważyli pracownicy obserwatorium meteorologicznego na
Śnieżce. Gdyby nie oni, człowiek
zmarłby z wyziębienia.

Harcerscy wolontariusze podczas ubiegłorocznej edycji WOŚP.
Już w najbliższą niedzielę, 11 stycznia, będzie kolejna
okazja, aby wesprzeć chore dzieci składką na Wielką
Orkiestrę Świątecznej Pomocy, która zabrzmi po raz
XVII. W Jeleniej Górze po raz pierwszy światełko do nieba
rozbłyśnie nad dzielnicą uzdrowiskową.
Głównym hasłem tegorocznej
edycji jest „Wczesne wykrywanie
nowotworów u dzieci”. Zebrane
pieniądze zostaną przeznaczone
między innymi na stworzenie
ogólnopolskiej sieci ośrodków
profilaktycznych dla chorych
maluchów.
Jeleniogórski koncert finałowy odbędzie się w tym roku

wyjątkowo w Cieplicach. Scena
zostanie ustawiona przy placu
Piastowskim. Wydarzenie rozpocznie się o 15 i zakończy po
20.00. Licytacja zgromadzonych
fantów rozpocznie się o godz. 18
i potrwa godzinę. Później zagra
uwielbiana przez wielu fanów
grupa „Elektryczne gitary” z jej
liderem Kubą Sienkiewiczem.

Fot. Marek Komorowski
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Zebrani usłyszą też lokalnego
„Leniwca”.
Jak zwykle od rana w mieście
będą kwestować wolontariusze z
dwóch sztabów: Wspólnego Miasta
oraz Komendy Hufca Związku
Harcerstwa Polskiego. Kwestujący
będą mieli specjalne legitymacje
uwiarygodniające ich misje.
Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy zbiegnie się z organizowanym również w tym dniu Festiwalem Światła. Nad przebiegiem
obydwu imprez będzie czuwała
policja i straż miejska.

(Ania)

Włącz się do akcji bez wahania
Dzieci z chorobami onkologicznymi mają w Polsce dobrą opiekę medyczną, ale poważny problem stanowią bardzo drogie leki,
na które często rodziców nie stać. Kłopotem jest również zbyt późne diagnozowanie, sposobem na jego rozwiązanie może
być utworzenie ośrodków wyposażonych w ultranowoczesny sprzęt do wczesnej diagnostyki. Tegoroczna akcja ma wspomóc
również hospicja, w których przebywają dzieci z nowotworami. Jak przystało na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, impreza
ma tym większy sens, że zebrane podczas niej pieniądze zostaną przeznaczone na najmłodszych Polaków. Nie warto się więc
zastanawiać, czy wrzucić pieniądze do puszki. Trzeba to po prostu zrobić.

Seat ibiza w Kamiennej. Na szczęście kierującej
nic się nie stało.
rozsądku wśród kierujących. Jak
podkreślają policjanci, przyczyną
znacznej większości zdarzeń jest
brawura i nieuwaga prowadzących

auta. Przez nich cierpią ci, którzy
jeżdżą prawidłowo i ostrożnie.

(Mar/tejo)

Drożej za wywóz brudów
Jedną z pierwszych podwyżek, jakie mieszkańców uderzą po kieszeni w Nowum Roku, „zafundowało” Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Zapłacimy
więcej za wywóz nieczystości przez tę firmę.
– Spółka zmuszona była podnieść
ceny z uwagi na wzrastające koszty
prowadzonej usługi. Podstawową
przyczyną jest niezależna od operatorów kolejna znacząca podwyżka
opłaty za umieszczenie odpadów
na składowisku – tłumaczy w piśmie
wysłanym do swoich klientów Michał Kasztelan, prezes MPGK.
Kwota ta wzrosła z 75 do 100 złotych za tonę. A usługa MPGK kosztuje
od 1 stycznia 2009 68 złotych za metr
sześcienny nieczystości netto, czyli
średnio – o 2,12 złotych więcej na
osobę. MPGK podkreśla, że wzrosły
także ceny części zamiennych, więcej kosztuje specjalistyczny sprzęt,
droższe są pojemniki. Bez podwyżki

firma nie mogłaby świadczyć usług
na dotychczasowym poziomie - pisze
M. Kasztelan.
Prezes Kasztelan dodaje, że MPGK
utrzyma selektywną zbiórkę odpadków oraz możliwość bezpłatnego
złożenia zużytego sprzętu elektronicznego i AGD na składowisku
przy ul. Wolności 161/163. Będą też
organizowane dwa razy w roku tzw.
wystawki: pojazdy MPGK zabiorą
za darmo niepotrzebne sprzęty
większych rozmiarów.
Książeczki opłat z nowymi cenami klienci MPGK dostaną w ciągu
najbliższych tygodni.

(tejo)

Do apteki na Wojska
Polskiego

Niebawem swoje progi otworzy
kolejna apteka w śródmieściu.
Będzie to placówka w kamienicy
plombie w al. Wojska Polskiego
pomiędzy Grottgera a Matejki. W
minionym tygodniu robotnicy
kończyli prace przy budowie
wejścia przystosowanego dla osób
niepełnosprawnych.

Sprawdź się w sieci

Tylko do dziś (poniedziałek)
można zgłaszać się do „Jeleniogórskiego sezonu gier komputerowych FIFA 2008 oraz RTL
Ski Jumping” zorganizowanego
przez Książnicę Karkonoską.
Pierwsze rozgrywki – w środę,
7 stycznia. Cykliczna impreza
potrwa do 3 kwietnia. Zapisy
przyjmowane są d w budynku
Książnicy Karkonoskiej przy
ulicy Bankowej 27 lub na email:
turniejelonka@interia.pl.

Znieważył policjanta
Kara do trzech lat więzienia
grozi 25-letniemu mieszkańcowi
Oleśnicy, który podczas wypoczynku w Karpaczu narozrabiał
w jednym z pensjonatów.
Turysta upił się i zaczął się
awanturować. Aby go uspokoić,
wezwano policję. Jednak widok
munduru wyzwolił jeszcze więk-

szy atak agresji u mężczyzny.
Rzucił się na policjanta, szarpał
się z nim i dodatkowo znieważył
obelżywymi słowami. Sprawca
był mocno pijany. Został zatrzymany w policyjnym areszcie.
Grozi mu kara pozbawienia
wolności do 3 lat.

(tejo)
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KPN rośnie w metraż
Jeleniogórska rada miejska 17 głosami „za” przyjęła
w miniony wtorek uchwałę w sprawie uzgodnienia
zmiany granic Karkonoskiego Parku Narodowego.
Oznacza to połączenie enklawy parku, jaką stanowi
góra Chojnik, i głównego terenu chronionego leżącego
w Karkonoszach.
Jak tłumaczył dyrektor KPN
Andrzej Raj, dzięki temu, że
obszar parku powiększy się o
360 hektarów w granicach administracyjnych miasta, możliwa
będzie rozbudowa infrastruktury
turystycznej, jak ścieżki edukacyjne, szlaki rowerowe za środki
KPN. – Połączymy w ten sposób
wszystkie piętra roślinne, od dolnego regla po piętro subalpejskie,
gdzie będziemy mogli prowadzić
stałe obserwacje – tłumaczył
dyrektor Raj. – Ten obszar za-

Teraz przedstawiciele KPN będą
zabiegać o zgodę rad w Podgórzynie i Karpaczu. Na terenie tych
gmin park chce objąć ponad 600
hektarów
– Na terenie gminy Podgórzyn
znajduje się druga część korytarza, który ma połączyć Chojnik
z głównym obszarem – wyjaśnia
Andrzej Raj – natomiast w Karpaczu zabiegamy o tzw. Sowią
Dolinę, obszar niedostępny dla
turystów, gdzie znajdują się stare
sztolnie górników oraz bardzo

Ogółem Karkonoski Park Narodowy powiększy
się o 1000 hektarów, czyli o blisko 20 procent
dotychczasowego obszaru
wynoszącego 5,5 tysiąca
mieszkują cenne gatunki ptaków,
znajdują się też unikatowe rośliny. Jednocześnie nie będzie w
żaden sposób ograniczony ruch
turystyczny.
To pierwsze od powstania KPN
w roku 1959 powiększenie jego
obszaru. Zgoda rady miejskiej w
Jeleniej Górze to początek uzgodnień z lokalnymi samorządami.

cenne okazy roślin i zwierząt.
– Nie będziemy się przeciwstawiać powiększeniu KPN – powiedział burmistrz Karpacza,
Bogdan Malinowski – nie było
jasne co się stanie z ujęciem
wody w tamtym rejonie, ale już
się dogadaliśmy.

(Mar)

Koczowali u konserwatora
zabytków
Dwóch młodych bezdomnych mężczyzn postanowiło
spędzić tegoroczne święta w lepszych warunkach: w
budynku, gdzie na co dzień urzęduje szef jeleniogórskiej delegatury Służby Ochrony Zabytków. Dzikich
lokatorów eksmitowała straż miejska. Pozostał po nich
jednak smród i nieporządek.
Koczownicy przed wpro wadzeniem się do wnęki pod
schodami w budynku prz y
ulicy 1 Maja wszystko zaplanowali. Zaopatrzyli się bowiem w
stary tapczan, który wnieśli
drzwiami od podwórza. Następnie przynieśli ubrania i
dokupili spore ilości taniego
alkoholu a toaletę zrobili sobie
na korytarzu.
Dzikich lokatorów zauważył
i „poczuł” sam konserwator,

który o sprawie powiadomił
straż miejską. Kiedy strażnicy
przyjechali na miejsce okazało
się, że panowie zadomowili się
tam na dobre. W slipkach i koszulkach z krótkim rękawem
układali się do snu. Po interwencji strażników opuścili
jednak swoje lokum.

(Angela)

RYTM TYGODNIA
Autobusami inaczej

Od jutra (6 stycznia) Miejski
Zakład Komunikacyjny wprowadza korekty do rozkładów jazdy
autobusów nr linii 2 i 25. Odjazd
dwójki z przystanku Janowice
Wielkie PKP zostanie przyspieszony z godz. 6:36 na godz. 6:30. Z
kolei kurs szkolny 25 zaczynający
się przy ul. Czarnoleskiej „Szkoła”
o godz. 7:25UM zostanie wydłużony do pętli końcowej „Osiedle
Czarne”, skąd będzie odjeżdżał o
godz. 7:21UM. Odjazd autobusu
z Powstańców Wielkopolskich z
godz. 8:20* zostanie przyspieszony
na godz. 8:10*. A 25 odjeżdżające
z pętli na Czarnym o godz. 8:45*P
wyjedzie pięć minut wcześniej.

Dworzec wciąż
bez kawiarni

Tylko automat lub termos musi
wystarczyć podróżnym, którzy
chcą się napić czegoś ciepłego w
oczekiwaniu na pociąg na dworcu
głównym w Jeleniej Górze. Do tej
pory nie znalazł się chętny na dzierżawę wyremontowanych pomieszczeń, w których można by urządzić
bar lub kawiarnię dworcową. Po
jesiennym remoncie ponad połowa
olbrzymiej powierzchni jeleniogórskiej stacji pozostaje pusta.

Informacja podana
estetyczniej

W śródmieściu pojawiły się zapowiadane nowe tablice, na których
już są wieszane plakaty zapowiadające styczniowe imprezy. Firma
„Plakatowanie miasta” zdemontowała jakiś czas temu wszystkie
stare tablice. Były zniszczone przez
czas i wandali. Bardziej psuły miejski krajobraz niż go upiększały.
Zainstalowano nowe stojaki, na
których powoli przybywać będzie
reklamowych powierzchni.

Precz z dresia
Wprawdzie nie szata zdobi człowieka, ale z pewnością
świadczy częściowo o jego kulturze. Do takiego wniosku
doszli właściciele klubu w piwnicach ratusza, który
jako pierwszy w Jeleniej Górze zakazał wstępu umięśnionym typom w dresach oraz osobom, które mają
mniej niż 21.
Siła pieniądza jest najważniejsza dla wielu właścicieli
jeleniogórskich pubów, którzy
– przez ba r y s woich och ro niarzy – wpuszczą do środka
każdego, byleby zarobić. Dlatego awantury i burdy w barach
lub przed nimi, nie należą do
rzadkości. Trudno się dziwić,
skoro lokale służą za miejsce
spotkań ludzi, którym nie zależy
na dobrej zabawie, ale na wywołaniu bójki.
„Kaligrafia” jako pierwszy
klub w mieście postanowiła to
zmienić. Na „bramce” stoi dwóch
eleganckich panów w marynarkach. Trudno się domyśleć, że to
ochrona, zwłaszcza że stereotyp
ochroniarza – w wielu przypadkach ugruntowany przez
rzeczywistość – każe widzieć
jako bramkarza ponurego typa z
wypisaną na twarzy przeszłością
w celi, wytatuowanymi bicepsami i w przepoconej koszulce.

W dresie tylko na trening

Ale – choć strój łagodzi obyczaje – ochroniarze z podziemi

ratusza są nieprzejednani.
W świąteczną sobotę jeden
z mieszkańców przekonał się,
jak bardzo. Pan Marcin, który
przyszedł w dresie, nie został
bowiem wpuszczony do pubu ze
względu na swój strój. – Zostaliśmy niemile zaskoczeni przez
bramkarza, który nie wpuścił
nas, ponieważ byliśmy ubrani
w sportowe bluzy – skarży się
mężczyzna, któr y zgłosił się
do nas z prośbą o interwencję i
nagłośnienie sprawy.
– Powiedział nam, że w dresach nie wpuszczają i tak się
skończył nasz „wypad”. Szkoda,
że nie wiedzieliśmy o tym, że
do Kaligrafii trzeba chodzić w
garniturze i krawacie. Chociaż
z tego co zauważyliśmy, stojąc
wewnątrz klubu i wysłuchując
bramkarza, klienci nie mieli
spodni wyprasowanych na kancik i koszul ze złotymi spinkami
na mankietach. Poza tym, czy
sportowa bluza stanowi o całym
stroju? – pyta pan Marcin.
Menadżer Kaligrafii, Paweł
Mierzwiński, tłumaczy, że w

o st at n i m c z a sie z at r ud n ie n i zost a l i now i pra cown ic y
ochrony, których zadaniem jest
zapewnienie bezpieczeństwa
oraz odpowiedniej atmosfery
w klubie.

Ochrona bez karków

– Są to osoby bardzo grzeczne, inteligentne i profesjonalne
– mówi Mierzwiński. – Bardzo
zależało mi na tym, by odejść
od powszechnie znanego wizerunku ochroniarzy „karków”,
którzy w wielu przypadkach
są w ulga rn i i n ieprz y jem n i
dla gości. Jednocześnie zostali
oni upoważnieni do selekcji
klientów. Chcemy, by ten klub
sł uż ył przede wsz ystk im ludziom, którzy mają potrzebę
spot k a ć się z prz y ja c ió ł m i ,
porozmawiać i pobawić się.
Poza tym w świąteczną sobotę w
naszym klubie bawili się goście
na weselu, dlatego ochroniarze
zwracali szczególną uwagę na
to, kogo wpuszczają do pubu
– usłyszeliśmy.
Paweł Mierzwiński tłumaczy
również, że ze względu na bezpieczeństwo i złe doświadczenia
z poprzednich lat, do lokalu nie
są wpuszczane osoby, które nie
ukończ ył y 21 roku ż ycia, są
nietrzeźwe oraz przychodzą w
stroju dresiarza. –
Fot. Konrad Przezdzięk



Złodzieje świąt
nie mieli

Dwa samochody na niemieckich numerach rejestracyjnych
skradziono w nocy z poniedziałku
na wtorek sprzed jednego z pensjonatów w Karpaczu.
Turyści, którzy przyjechali na
świąteczno-noworoczny wypoczynek pod Śnieżkę, tych zimowych
wakacji do udanych nie zaliczą.
Będą mieli kłopot z powrotem do
domu, bo złodzieje odjechali ich
fordem galaxy oraz volkswagenem
passatem. Auta skradziono pod
osłoną nocy.

Ochroniarze z „Kaligrafii” grzecznie wyproszą osoby
młodsze niż 21 lat oraz osobników ubranych w dresy.

NASZE OKLASKI i KLAPSY ZA 2008 ROK
Angelika Grzywacz
Oklaski

… należą się pomysłodawcom wystawienia „Zemsty” Fredry z udziałem
samorządowców oraz osób niepełnosprawnych. Dochód z przedstawienia
przeznaczono na budowę windy dla
niepełnosprawnych w gmachu Teatru
Jeleniogórskiego. Wprawdzie wystarczającej kwoty nie zebrano, ale za inicjatywę
– duży plus.

Klapsy

… dałabym drogowcom za spartaczony
remont ulicy Lubańskiej. Zrobiono za
wąskie chodniki, lista fuszerek musiała
wymagać długiego odbioru technicznego,
a całość inwestycji wlokła się w ślimaczym
tempie.

Osobowość pozytywna

W y r ó ż n i ł a b y m J e r z e go
Bigusa, zastępcę dyrektora
Miejsk iego Zarządu Dróg i
Mostów. Choć krawiec kraje,
jak mu materii staje, wiceszef
drogowców zawsze reaguje na
nasze sygnały o zagrożeniach
i kłopotach na ulicach miasta
i rzetelnie zgłaszane problemy
rozwiązuje.

Osobowość negatywna

Klapsy należą się tym radnym, którzy zamiast działać
dla dobra miasta, trwają w
kłótniach i utarczkach, debatują o sprawach zastępczych i
zupełnie nie sprawdzają się w
roli samorządowców.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Mamy świadomość, że wielu
może się to nie podobać, ale
dbając o dobro naszych stałych
klientów, na których nam bardzo zależy, wprowadzamy takie
w ymogi świadomie – mówi.
Nie chodzi o to by nasi goście
chodzili w garniturach. Miło
widziane są na przykład dżinsy
i koszula.

Odważnych mało

Realizacja tego pomysłu zaczerpniętego z większych miast,
gdzie takie zasady są normą
w Jeleniej Górze jest spor ym
ryzykiem, chociaż jak pokazują
fora internetowe nie brakuje tu
zwolenników. – Wiemy, że wielu
ludzi nas popiera, ale boimy się,
jaki przyniesie to efekt końcowy
– dodaje Paweł Mierzwiński.
Zdan ia i n nych wła ściciel i
lokali na temat strojów, w jakich
powinni przychodzić goście, są
bowiem podzielone i mało kto
decyduje się na tak odważny
krok jak w „Kaligrafii”. – Do
mojego pubu może wejść każdy
niezależnie od stroju czy wieku,
ale wynika to głównie z charakteru tego miejsca. Nie mam
tu wódki, tylko samo piwo, a
ludzie prz ychodzą tu przede
wszystkim żeby coś zjeść i pub
zamykany jest o 18.00 – mówi
Zbigniew Siembad, właściciel
pubu Przemko.
Praktyka pokazuje, że choć
restauratorzy zastrzegają się,
że nie wsz ysc y chętni mogą
się zabawić (niemal wszyscy
nasi rozmówcy pot wierdzili,
że wieczorem w ypraszani są
nieletni, a jeden powiedział,
że w pubie nie są honorowane
legitymacje szkolne), to pewne
jest, że granica wieku gości
lokali znacznie się w ostatnich
latach obniżyła.
Przeciwnic y selekcji gości
w poszczególnych pubach są
oburzeni. Uważają, że jest to

dyskr yminacja ludzi i łamanie prawa. Tymczasem jednak
– jak mówi komisarz Bogumił
Kotowski z Zespołu Prasowego
Komendy Miejskiej Policji w
Jeleniej Górze, każdy właściciel
ma prawo w we w nęt rz ny m
regulaminie określić zarówno
strój, jak i wiek swoich gości
nie łamiąc przy tym żadnych
przepisów.

Nie łamią prawa

– To właściciel ustala zasady
funkcjonowania swojego lokalu, do czego ma pełne prawo
– podk reś la kom. Kotowsk i.
– Jedynym wymogiem jest by
regulamin nie wykraczał poza
ogólne procedury i prawo. Jeśli więc wła ściciel podejmie
decyzję, że do jego lokalu nie
będą wpuszczani goście ubrani
w dresach, to nie łamie prawa.
A człowiek, którego nie wpuszczono, może wybrać sobie inne
miejsce do zabawy czy spędzenia czasu – usłyszeliśmy.
Niestet y w k lubach na staw ionyc h pr z e de w sz y st k i m
na sprzedaż alkoholu rzeczywistość wygląda już zupełnie
inaczej. Nie ma tam żadnych
odgórnych zasad selekcji gości
a regulamin istnieje tylko w teorii. Praktycznie wchodzą wszyscy, którzy zapłacą za wstęp. Na
nocnych dyskotekach zamiast
studentów spotkać można 13. i
14-latków, którzy słaniają się po
ścianach oraz awanturników w
dresach, którzy idą na imprezę
tylko po to by się wyżyć i narobić „zadymy”. Przykładem są
chociażby słynne ze spokojnej
atmosfery sprzed kilku lat kluby
na star ym mieście, które po
powstaniu tętniły życiem studenckim. Patrol policji każdego
weekendu interweniuje tam co
najmniej kilka razy.

TEMAT TYGODNIA
Jaki będzie

rok 2009?

To będzie rok miłości i rozwoju

Joanna Kabik i Damian Kukwa:

Rok 2009 widzimy bardzo pozytywnie
jako pełen miłości i pieniążków, których
byśmy sobie życzyli w życiu prywatnym.
Jesteśmy z Mikoława i mamy też jedno
życzenie dla Jeleniej Góry - wyremontowania tych wszystkich pięknych, ale
zaniedbanych kamieniczek.
Wierzcie, nie wierzcie, Wasza sprawa. Wróżka Agnes nie zważa na kasandryczne proroctwa o końcu świata za dwa lata i zapewnia, że w kolejnych 12 miesiącach wytrwali zaznają szczęścia w miłości, a Jelenią Górę czeka rozkwit, choć bez afer się nie obędzie.
Wróżka, do której udaliśmy się
po noworoczną przepowiednię,
przypomina jednak, że karty to
karty, a życie to życie. Słowa te to
również jej motto. Na prośbę naszej
redakcji postawiła tarota specjalnie

Renata i Martyna Stolarek:

Na pewno jako lepszy niż ten, który był
i mamy nadzieję, że będzie zdrowszy,
przyjemniejszy dla nas obu, że dla dziecka rok szkolny skończy się pozytywnie
i dostanie się do wymarzonej szkoły.
A w Jeleniej Górze rok 2009 widzimy
jako odkorkowanie miasta czyli nowe
obwodnice, które pozwolą nam się
swobodniej czuć w mieście i więcej
rozsądku w wydawaniu pieniędzy oraz by
mieszkańcy doczekali się aquaparku.

Angelika Grzywacz

Karolina Plec i Krzysztof Juźkiewicz:

Bez karty nie wejdziesz
We Francji w dobrych lokalach obowiązuje zasada nie wpuszczania do pubów rodziców
z dziećmi, żeby nieletni nie przeszkadzali na przykład w ważnych rozmowach biznesowych dorosłym, i nikt się tam nie oburza z tego powodu. W Europie i coraz częściej w
Polsce, są też kluby, do których wstęp mają tylko ich członkowie. Wcześniej muszą się
zapisać na listę i opłacać składki. Jednym z przywilejów jest możliwość towarzyskiego
spotkania w atmosferze, której nie zakłócą nieznani goście.

Rok 2009 widzimy tak samo jak rok
2008, uważamy, że nic się nie zmieni.
Zobaczymy co nam przyniesie, a życzylibyśmy sobie przede wszystkim więcej
miejsc pracy i wyższych zarobków, które
teraz są po prostu tragiczne.
notowała Angela

– Jaki będzie początek roku?
– Pierwszy kwartał 2009 roku będzie wyjątkowo dobrym okresem w
Jeleniej Górze. Już w styczniu ludziom
przybędzie siły, energii i pomysłów,
które przyczynią się do powstania
nowych inwestycji w mieście, a tym
samym rozwoju gospodarczego. Luty
zapowiada się podobnie. W marcu
możemy spodziewać się zamieszania
w magistracie, które wywoła jedna z
kobiet, pełniąca w stolicy Karkonoszy
ważną funkcję.
– Z kart wynika więc, że w Jeleniej Górze wybuchnie jakaś afera polityczna?
– W maju karty przepowiadają wielkie
pieniądze, które zyska nasze miasto, w
czerwcu i w lipcu nastąpi jednak czas
stagnacji. Dopiero w sierpniu zacznie się
odkrywanie wielkich tajemnic, możemy
spodziewać się więc, że wówczas wybuchnie afera w Jeleniej Górze.
– Czy te wydarzenia wpłyną znacznie
na politykę w naszym mieście?
Anna
Pisulska
Oklaski

… Biuru Wystaw Artystycznych i Muzeum
Karkonoskiemu za wspólną wystawę
„Wokół Jeleniej Góry”. To bez wątpienia
najbardziej udany projekt nawiązujący
do 900-lecia miasta, gromadzący nie tylko potencjał dziedzictwa artystycznego
Hirschbergu i Jeleniej Góry, lecz także
ukazujący bezmiar piękna współczesnej
stolicy Karkonoszy.
… promotorom imprez Jubileuszu 900lecia Jeleniej Góry. Choć samo wydarzenie
uczczono niezwykle godnie i uroczyście,
zdecydowanie zabrakło nagłośnienia
naszego święta na kraj. O urodzinach
miasta Polska dowiedziała się przy okazji
skandalu wokół „palenia” czarownicy na
stosie, a nie – na przykład – z powodu
koncertu Andreasa Vollenweidera.
Głośnego klapsa w pupę wymierzyłbym też inicjatorom odwołania
Stanisława Firszta z funkcji szefa
Muzeum Karkonoskiego.

Osobowość pozytywna

Ksiądz prałat Bogdan Żygadło, dziekan i proboszcz kościoła św.
Erazma i Pankracego. Za niewątpliwą charyzmę, dobroć i umiejętność
zjednywania sobie przyjaciół nawet wśród tych, którzy zwykli kościoły
obchodzić szerokim łukiem. No i za starania przy remoncie najstarszej
jeleniogórskiej świątyni.

Osobowość negatywna

Nie będę specjalnie odkrywczy, jeśli klapsa dam Wojtkowi Klemmowi,
kierownikowi artystycznemu Sceny Dramatycznej Teatru Jeleniogórskiego. Klapsy za całokształt, ale też za umiejętność zobrzydzenia teatru nawet
tym, którzy chętnie by tam poszli, ale jakoś do produkcji firmowanych
wspomnianym nazwiskiem ich nie ciągnie.

dla stolicy Karkonoszy. Sama była
zaskoczona tym, co jej „powiedziały” karty. Przede wszystkim,
dlatego że prawie każdy miesiąc
tego roku zapowiada się dobrze.
Możemy spodziewać się także

wyjścia na jaw nieznanych jeszcze
nikomu tajemnic, a tym samym
jakiejś wielkiej afery w naszym
mieście. Czy tak faktycznie będzie
przekonamy się już wkrótce.

Rozmowa z Wróżką Agnes

Konrad
Przezdzięk
Oklaski

Klapsy


Fot. Ania

arzami!
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– O tym przekonamy się śledząc
wszystkie działania podejmowane w
stolicy Karkonoszy, ale należy pamiętać, że każdy z nas jest kowalem swojego losu. Chociaż faktycznie karty mówią
o mężczyźnie, powyżej pięćdziesiątego
roku życia z Jeleniej Góry, który dokona
czegoś wielkiego.
Kolejne miesiące zapowiadają się bardzo dobrze. W październiku rozpocznie
się nowy etap w naszym mieście, ale
w listopadzie nie podejmowałabym
żadnych decyzji, to zdecydowanie
najgorszy miesiąc w tym roku. W
grudniu zapanuje miłość, będzie to
zdecydowanie najlepszy okres dla
jeleniogórzan.

Możemy więc zapomnieć o wszystkich
problemach?
– Powinniśmy być z siebie dumni, bo
kultura jeleniogórzan wzrasta. Ludzie
w tym roku zaczną patrzeć na wszystko duszą. Poza tym nasze miasto
będzie się intensywnie rozwijać, co z

Osobowość
pozytywna

Ryszard Rzepczyński, zastępca burmistrza Karpacza,
któremu udaje się dotrzeć do
mieszkańców pod Śnieżką i
przekonać ich do aprobaty,
często kontrowersyjnych i z
pozoru niekorzystnych dla
nich decyzji. W ten sposób
Karpacz intensywnie się rozwija, przyciągając w Karkonosze miliony turystów.

… za budowę Centrum
Kongresowego Gołębiewski
w Karpaczu. Będzie to jeden
z tych obiektów, który przysłuży się rozwojowi całego
regionu. Radość przyniesie
też narciarzom i miłośnikom rekreacji w wodzie,
bo w hotelu nie zabraknie
miejsca na całoroczną halę Osobowość
narciarską i aquapark.

negatywna

Klapsy

… za odmowę Urzędu
Miasta w Szklarskiej Porębie
przedłużenia dzierżawy
firmie Wzrok, do której przyjeżdżali się leczyć pacjenci z
całej Polski. Takie podejście
do sprawy spowodowało
ogromne problemy w tej placówce. Właściciele nie wykluczają nawet, że wyniosą
się z miasta pod Szrenicą.

Żółtą kartkę za nieudane
rządy dałabym Arkadiuszowi Wichniakowi, burmistrzowi Szklarskiej Poręby.
Jego decyzje spotkały się ze
sprzeciwem mieszkańców
i doprowadziły do referendum, które odbędzie się 11
stycznia 2009.

pewnością w płynie na jakość życia
jego mieszkańców. Jelenia Góra, jako
miasto w 2009 roku nie ma się czego
bać, gdybym podobne karty wylosowała jakiejś osobie to mogłabym jej
powiedzieć, że będzie to wyjątkowo
dobry okres w jej życiu.

– Politycy na czele z prezydentem mogą
być spokojni o swoje stanowiska?
– Tu również widzę słońce. Samej trudno mi w to uwierzyć, ale jeleniogórzanie
w tym roku będą zadowoleni z rządów
i prezydentury. Wiem, że bywa z tym
różnie i dla wielu osób moja przewodnia
może być zupełnie nieprawdopodobna,
ale karty wyraźnie mówią, że 2009 rok
będzie niezwykle pomyślnym okresem
w stolicy Karkonoszy, także dla ludzi,
którzy stracili pracę.
Dziękuję za rozmowę
Anna Pisulska

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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WYDARZENIA

R. Prystrom: Odejdźcie z honorem!
– Dla mnie to jest oczywiste
– wyjaśnia Robert Prystrom – ci
ludzie trafili na naszą listę wyborczą, obiecując członkom stowarzyszenia oraz tysiącom naszych
wyborców, że będą reprezentować
Wspólne Miasto i realizować nasz
program. Przez te dwa lata nie
zrealizowali ani jednego punktu z
wielu obiecanych. Teraz, gdy wolą
reprezentować stowarzyszenie
Dolny Śląsk XXI, powinni złożyć
mandaty. Daliśmy im czas do
31 stycznia, żeby zachowali się
jak ludzie honoru. Nie zawahali
się przed zrobieniem świństwa
naszym wyborcom, teraz należy
ponosić konsekwencje.
Prezes Wspólnego Miasta mówi,
że wykonał też inne kroki. Do Rafała Dutkiewicza i Pawła Wróblewskiego, reprezentujących Dolny
Śląsk XXI wystosował pismo, aby ci

skłonili piatkę radnych do złożenia
mandatów.
– Inaczej będę traktował tych
panów jak złodziei kradnących
mandaty. Widocznie to taki sposób powiększania wpływów w
województwie. W Bolesławcu
podobnie, kilku radnych Prawa i
Sprawiedliwości z prezydentem
Romanem wystąpiło z PiS i założyło
klub Bolesławiec XXI – mówi R.
Prystrom.
– Nie rozumiem o co chodzi panu
Prystromowi – odpowiada Miłosz
Sajnog, lider koła Jelenia Góra XXI
– nie zamierzamy zmieniać naszej
polityki, nadal będziemy zabiegać o
cele jakie zapisane są w programie
Wspólnego Miasta, bardzo zbliżone
do tych DŚ XXI. Pismo z żądaniem
złożenia mandatów dostaliśmy, ale
uważam, że nie jest skierowane do
nas. Każde z nas reprezentowało

wasze fotki Nasze Pociechy

D ar ia

Ju lia

komitet wyborców, pod nazwą
Wspólne Miasto. Na razie będziemy
obserwować bieg wypadków.
Wspólne Miasto zamierza przedstawić ludzi, którzy powinni objąć
mandaty po złożeniu ich przez
piątkę obecnych radnych. Wśród
tych, którzy mieliby szansę zastąpić
radnych, według danych ze strony
internetowej Państwowej Komisji
Wyborczej są: Wiktor Prystrom i
Miłosz Kamiński. Jednak wątpliwe
jest, żeby ten drugi dla funkcji jeleniogórskiego radnego zrezygnował
ze stanowiska sekretarza miasta
Piechowice.
– Jeżeli ci ludzie rozumieją co to
znaczy honor, złożą mandaty, a o
ponowny wybór będą zabiegać w
czasie najbliższych wyborów do
rady miejskiej w roku 2010, jako reprezentanci aktywnie działającego
stowarzyszenia Jelenia Góra XXI.
A o realizację naszego programu,
sadzę, że z lepszym skutkiem,
zabiegać będą ludzie, którzy ich
godnie zastąpią – podsumowuje
R. Prystrom.

Fot. Marek Komorowski

Do radnych koła Jelenia Góra XXI dotarło pismo, w którym
prezes stowarzyszenia Wspólne Miasto, Robert Prystrom
domaga się od swoich byłych reprezentantów złożenia
mandatów. Argumentem jest to, że skoro przestali reprezentować wyborców WM, powinni zostać zastąpieni
przez innych kandydatów z listy stowarzyszenia, którzy
startowali w wyborach w roku 2006.

Marek Komorowski W pismach, które zarząd wystosował do byłych radnych oraz reprezentantów DŚ XXI
domagamy się sprawiedliwości – zaznacza Robert Prystrom.

Radni pod pręgierzem
To już ostatni tydzień naszej zabawy. Plebiscyt miał się
zakończyć dzisiaj, ale z tego powodu, że nasza gazeta nie
ukazała się 29 grudnia, postanowiliśmy przedłużyć go do
piątku, 8 stycznia.

Ka mi l

Ka sia

Laura

Nina

La ura

Pio tr

Chcemy, żeby Czytelnicy Jelonki
mogli już teraz ocenić radnych na
których głosowali, lub z którymi
mieli do czynienia. Mogą nagrodzić
tych radnych, którzy z konsekwencją realizują obietnice. A także
napiętnować tych, którzy o swoim
programie zapomnieli.
Prosimy, żebyście Państwo brali
pod uwagę jak najwięcej cech radnego lub radnej. Czy rajcy często
kontaktują się z jeleniogórzanami?
Czy rzeczywiście reprezentują ich
głos i problemy? Czy spotkaliście się
państwo ze swoim radnym? Czy słyszeliście od sąsiadów, znajomych,
jak się zachował radny poproszony
o pomoc? Kto was przekonuje swoim zachowaniem?
Dwa lata to półmetek władzy
samorządowej. Zawsze można się
tłumaczyć, że jeszcze do końca kadencji drugie tyle. Ale my możemy

już teraz pokazać jednym żółtą
kartkę, innych pochwalić.
Innym sposobem oceny pracy
radnych jest niezwykle żywa dyskusja czytelników naszej strony
internetowej pod tekstem zatytułowanym Radni na szóstkę radni
na jedynkę. W dniu gdy zamykaliśmy ten numer liczba wpisów
przekroczyła 200. Wpisy różne,
jedne rzeczowe, inne emocjonalne,
niektóre obraźliwe i kompromitujące ich autorów. Pokazują jednak,
jak wielu mieszkańcom zależy na
dobrej polityce władz samorządowych i jak bolą ich niedociągnięcia
i zaniedbania ich przedstawicieli.
Bardzo by nas ucieszyło, gdyby
radni wyciągnęli z tej dyskusji
właściwe wnioski.

RED

Nasza zabawa się już kończy. Wyniki ogłosimy w poniedziałek, 12 stycznia, w drugim
tegorocznym wydaniu Jelonki.com, oraz na naszym portalu www.jelonka.com
Prosimy o dostarczanie kuponów (z nazwiskiem danego radnego przyporządkowanego
do kategorii „na szóstkę” lub „na jedynkę”) wyciętych z gazety oraz o głosowanie w
Internecie zgodnie ze specjalnie opracowanym systemem. Nasi laureaci dostaną okolicznościowe dyplomy, a Czytelnicy – jelonkowe gadżety. Życzymy udanej zabawy!

Szymon

Tymon

Marek
Komorowski
Oklaski

Chcesz zobaczyć swoją pociechę w gazecie? Teraz masz okazję.
Przyślij zdjęcie do naszej redakcji na adres:
ul. Curie-Skłodowskiej 13/2, 58-500 Jelenia Góra lub
e-mailem: angelikakonik@wp.pl

Koncert Andreasa Vollenweidera,
muzyka specyficznego, ale przez
to jeszcze bardziej ciekawego.
Był i jest twórcą ze światowej
muzycznej ekstraklasy, a tacy do
Jeleniej Góry nie przyjeżdżają.
Również miejsce koncertu, czyli
cieplicki park zdrojowy, pozwolił
lepiej wsłuchać się w jego nastrojową muzykę.

Klapsy

Pomysłodawcom zainstalowania
w Jeleniej Górze „inteligentnych
świateł”, które niczego nie poprawiły, a często mylą przyjezdnych,
którzy nie wiedzą, czy zastosować
się do czerwonego światła czy do
świecącego jednocześnie zielonego.
Doskonale pasuje tutaj stosowany
czasami eufemizm inteligentny
inaczej. Może w tym roku unikniemy
takich „inteligentnych” pomysłów.

Osobowość pozytywna

Według mnie na takie miano
zasługuje Krzysztof Korzeń z

KUPON
Radny na szóstkę to:
.........................................

Radny na jedynkę to:
.........................................

Imię ....................................................................................................................
Nazwisko .............................................................................................................
Kontakt .........................................................................................................

Lista radnych
Wiesław Tomera
Krzysztof Czerkasow
Grażyna Rehlis
Jerzy Lenard
Piotr Miedziński
Zbigniew Sawicki
Hubert Papaj
Grażyna Malczuk
Józef Kusiak
Józef Sarzyński
Jerzy Pleskot
Zbigniew Ładziński
Cezariusz Wiklik
Zofia Czernow
Bożena Wachowicz-Makieła
Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów. Młody jeleniogórzanin,
który dzięki wytrwałej pracy
doprowadził do tego, że wydawałoby się fantastyczna idea,
powołania parku kulturowego w
kotlinie jeleniogórskiej stała się
faktem. On i grupa zapaleńców
z fundacji przekonują właścicieli
hoteli, pałaców, samorządowców różnych szczebli, że Dolina
Pałaców i Ogrodów to szansa
na przyjazd coraz liczniejszych
turystów zwiedzających nasz
region i wydających tutaj pieniądze.

Anna Ragiel
Ewa Duziak
Janusz Lindner
Miłosz Sajnog
Józef Zabrzański
Krzysztof Mróz
Wojciech Leszczyk
Ireneusz Łojek
Wypełniając kupon wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych
dla potrzeb niezbędnych dla realizacji
pomysłu Jeleniogórskiego Tygodnika Jelonka.com (zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.
Dz. U. Nr 133, Poz. 883).

Osobowość negatywna

Coraz bardziej staje się nim były
dyrektor Jelfy Sławomir Kryszkowski. Za jego rządów w tej firmie
znanej z wysokiej jakości produktów dochodziło do karygodnych
zaniedbań i lekceważenia zasad
bezpieczeństwa. Pracownicy biurowi
byli za karę wysyłani do pakowania
gotowych wyrobów. Czyli tam, gdzie
doszło do wielokrotnego mieszania
corhydronu i scoliny oraz, co już
wykazało śledztwo jeleniogórskiej
prokuratury, innych leków pakowanych do identycznych fiolek.
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Fot. Konrad Przezdzięk

Vivat Nowy Rok 2009!

Strumieniami szampana i w blasku ogłuszających i oślepiających
fajerwerków jeleniogórzanie i goście
powitali Nowy Rok na wspólnej sylwestrowej imprezie w Rynku. Mimo
mrozu przy akompaniamencie duetu
An Dreo & Karina oraz przy znanych
hitach The Beatles w wykonaniu The
Shout z Namysłowa, plac Ratuszowy
„oszalał”. Tuż przed północą na scenę
wyszedł prezydent Jeleniej Góry Marek
Obrębalski. – Kończy się wielki rok
jubileuszowy 2008. Życzę wszystkim
mieszkańcom udanego Nowego Roku
2009! – mówił szef miasta. Chóralne odliczanie poprzedziło północ,
kiedy to w niebo wystrzeliły tysiące
kolorowych i hucznych fajerwerków.
Strzeliły też korki od szampanów, w
ruch poszły puszki z piwem, a zebrani
spontanicznie składali sobie życzenia
noworoczne.
Pracowitą noworoczną noc mieli policjanci. Interweniowali ponad 60 razy.
Trzech bandytów, w tym jeden nieletni,
napadło na patrol straży miejskiej: wybito szybę w radiowozie, a poturbowany
strażnik trafił do szpitala. Przestępców
złapano. Nie obeszło się także bez
prowadzenia auta po kilku głębszych.
Jeden z pijanych kierowców wracając z
imprezy w czwartek rano rozbił auto na
słupie latarni przy ulicy W. Pola.

(tejo)
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WIADOMOŒCI

Podczas ostatniej sesji rady miejskiej w mijającym roku
radni zagłosowali przeciwko sprzedaży terenu przy ulicy
Jasnej, którego wieczystym użytkownikiem jest firma RankMüller. Stało się tak dzięki byłym włodarzom miasta, którzy
w miniony wtorek, jako radni lewicy, głosowali przeciwko
uregulowaniu bałaganu, do którego się przyczynili.
– Nie rozumiem tego co się dzieje
wokół terenu przy Jasnej. Nie rozumiem postępowania kolegów radnych,
którzy przy tym terenie powtórzyli te
same argumenty jakie my używamy
przeciwko Mall Parkowi, ale tam
uważają je za bezsensowne – mówił
przewodniczący klubu JG XXI Miłosz

Fot. Konrad Przezdzięk



Jasnej nie oddadzą

za sprzedażą, niestety, przegrałam
– mówiła Zofia Czernow. – To prawda,
że działka została sprzedana na inne
cele niż galeria handlowa, ale istnieją
procedury, żeby to naprawić. Niestety,
radni nie chcą z nich skorzystać, a
to kilka milionów złotych więcej w
budżecie.

Projekt poparło jedynie trzech radnych: Wiesław
Tomera z PO, Zofia Czernow z Naszego Domu oraz
Zbigniew Ładziński z Lewicy i Demokratów.

Teren przy ulicy Jasnej już chyba na trwale będzie
kojarzył się z wykopaliskami.
odpowie za brak pieniędzy w miejskiej
kasie? Teren oddany za milion złotych
pod budowę kamienic miałby zupełnie
inną wartość, jeśli byłby sprzedawany

Morderczynie mężczyzn

czekają na wyrok
Danuta B. i jej córka, Wioletta B. w awanturach ze swoimi
partnerami użyły noży, co skutkowało tragiczną śmiercią
dwóch osób i poważnym uszkodzeniem zdrowia trzeciego mężczyzny. Kobiety mogą do końca życia nie wyjść z
więzienia.
Danuta i Mirosław B. zamieszkiwali wspólnie z córką Wiolettą w
Zgorzelcu. Mimo awantur żyli razem prawie ćwierć wieku. Wszyscy
dużo pili, a ich mieszkanie dobrze
było znane często interweniującej
policji. Kiedy Danuta się upijała,
zawsze miała do swojego męża
i innych pretensje i biegała boso
po ulicach.
Inaczej zachowywała się bez
trunków. Była grzeczna, starała
się utrzymać dom w porządku.
Na co dzień jednak nie pracowała.
Podobnie jak jej córka korzystała z
pomocy opieki społecznej. W weekendy dorabiała sobie z mężem
rozwożąc ulotki, za co dostawała
około 250 złotych miesięcznie.
Mirosław B. otrzymywał też
rentę chorobową, ale pieniędzmi
nie dzielił się z rodziną. Tu każdy
finansowo musiał radzić sobie
sam. Ich oczekiwania wobec życia
nie były zbyt wysokie: aby było co
wlać do kieliszka.
Na początku marca 2008 Wioletta została zatrzymana i tymczasowo aresztowana przez Sąd Rejonowy w Zgorzelcu za ugodzenie

Dwie kobiety: kierująca dostawczym peugeotem oraz
osobową toyotą, spowodowały groźnie wyglądającą
kolizję w okolicach hotelu Jan
w Wojcieszycach. Do zdarzenia
doszło w miniony wtorek po
godzinie 15.
Samochód ciężarowy marki
Kamaz jechał z Piechowic w
kierunku Wojcieszyc. Przy
hotelu Jan zwolnił i zaczął powoli skręcać na jego teren. Pani
jadąca z tyłu peugeotem nie
zachowała należytej ostrożności: za późno zaczęła hamować
i usiłowała uniknąć zderzenia

nożem i spowodowanie obrażeń
ciała swojego partnera Adama R.
Za to trafiła do aresztu, ale są dał
jej wyrok w zawieszeniu. Po wyjściu na wolność Wioletta zadźgała
nożem innego mężczyznę, tym
razem ze skutkiem śmiertelnym.
Kilkanaście dni później śladami
Wioletty idzie jej matka. 24 marca
ubiegłego roku w Poniedziałek
Wielkanocny, małżonków odwiedzają różni znajomi. Alkohol
leje się strumieniami. Po kilku
godzinach wspólnego biesiadowania goście rozchodzą się. Wtedy
między Danutą a Mirosławem
dochodzi do kolejnej awantury,
w trakcie której 47-latka łapie za
jeden z noży znajdujących się w
kuchni i dźga nim siedzącego Mirosława w plecy w okolice karku.
Mężczyzna upada na ziemie. Żona
nie wzywa pomocy.
Później przychodzi jeszcze znajoma z resztką wódki. Zabójczyni
bez chwili zastanowienia otwiera
jej drzwi słowami „Dobrze, że
jesteś”. Kobieta od razu zauważyła
leżącego na ziemi Mirosława.
Myśli jednak, że ten zapił się

wymijając ciężarówkę. Nie
udało się to jej, uderzyła
kabiną auta w tył wywrotki
i stanęła w poprzek drogi.
Podążająca za busem kierująca toyotą również nie zachowała ostrożności, zaczęła wyprzedzać ciężarówkę i uderzyła
w bok dostawczego auta.
Na szczęście obydwie kierujące nie odniosły większych
obrażeń. Policja ukarała obydwie panie mandatami za
spowodowanie kolizji.

(Mar)

do nieprzytomności. Gospodyni
prosi koleżankę, by ta pomogła
jej podnieść męża i położyć go na
wersalkę. Mężczyzna jest jednak
zbyt ciężki i kobiety nie mogą go
dźwignąć.
Znajoma szybko zauważa, że
gospodarz krwawi i odkrywa
przyczynę. Próbuje go ratować i
każe wezwać pomoc. Za późno.
Dyżurny pogotowia około godziny 0.30 powiadamia policję, ale
jeszcze nie mówi co się stało. Kiedy
na miejsce przyjechała policja
Danuta stała nad mężem, płakała
i krzyczała, kto mu to zrobił.
Później jest agresywna i nie
da się wyprowadzić. Kryminalni
dowiadują się, że to ona może być
sprawczynią zbrodni. Policjanci
przesłuchują kobietę, ale ta kilkakrotnie zmienia zeznania i
początkowo nie przyznaje się do
zabicia męża. W końcowej wersji
przyznaje jednak, że pamiętała
jak ugodziła męża, ale nie chciała
go zabić tylko dać mu nauczkę.
Mówi też, że była pijana i wielu
szczegółów nie jest w stanie sobie
przypomnieć.
Obydwu kobietom grozi kara 25
lat więzienia lub dożywocie. Sprawy ich rozpatruje Sąd Okręgowy w
Jeleniej Górze.

Angelika Grzywacz

pod wielkopowierzchniowy obiekt
handlowy.
– Każdy oceniał tę sprawę indywidualnie, ale to pomyłka radnych,

Dopłacą nam za wodę

Mimo obiekcji niektórych
radnych, rada miasta zgodziła się na dopłaty do należności za wodę, jakimi miasto
w przyszłym roku (do lipca)
p omoż e m ie sz k a ńc om w
poniesieniu kosztów planowanej przez spółkę „Wodnik”
podw yżki. Odbiorc y praktycznie nie odczują wzrostu
stawek.
Poprawkę zaproponowali
radni Prawa i Sprawiedliwości. Oponował Jerzy Lenard z
Platformy Obywatelskiej mówiąc, że dopłacanie mieszkańcom do rachunków za
wodę nie jest rozsądne z ekonomicznego punktu widzenia. Radny Lenard podkreślił
fatalny stan infrastruktury
„Wodnika”, z którym nic od
lat się nie robi tylko ogłasza
kolejne podw yżki wody, a
jeleniogórzanie muszą do
d z i a ł a ń sp ó ł k i dop ł a c a ć.
Radny Ireneusz Łojek (PiS)
przyznał, że nikt jeszcze nie
oszacował strat, jakie ponosi
spółka na wodzie. – Jest to
około pięćdziesiąt procent
– dodał. Podkreślił jednak,
że mieszkańc y czekają na
dopłaty, bo nie stać ich na
płacenie coraz to wyższych
stawek za wodę. Poparł go
radny Krzysztof Mróz. – Są
miejscowości, gdzie praktyka
stosowania dopłat jest stosowana, choćby Podgórzyn
– mówił. Ostatecznie radni
przyjęli pisowską poprawkę.

(tejo)

warto było tę sprawę tak w końcu
załatwić – twierdził prezydent Jeleniej
Góry, Marek Obrębalski. – W tej chwili
wykonujemy wycenę tego terenu i po

jej wykonaniu pewnie wrócimy do
tego tematu.

(Mar)

Razem dla bezpieczeństwa
Fot. Konrad Przezdzięk

Teoretycznie decyzja radnych nic
nie zmieni, ponieważ inwestor ma
już ważne pozwolenie na budowę i
wiosną zacznie inwestycję. Na gruncie
z wieczystą dzierżawą lub sprzedanym. Jednak nadal nie rozwiązana
pozostaje sprawa niegospodarności
urzędników, którzy sprzedali grunt
na mieszkalne kamienice, a stanie
na nim galeria handlowa. Czy ktoś

Dwa wideorejstratory, urządzenie do mierzenia przejrzystości szyb, reflektory i najnowocześniejsze latarki, laptopy,
projektor i aparaty fotograficzne
– to tylko niektóre z podarunków,
jakie Robert Tarsa i Roman Kuty,
szef WORD i jego zastępca, przekazali w miniony poniedziałek
insp. Zbigniewowi Ciosmakowi,
komendantowi miejskiemu policji oraz podinsp. Maciejowi
Dyjachowi, naczelnikowi sekcji
drogowej.
– Cała nasza pomoc wpisuje
się w akcję zapewnienia bezpieczeństwa na drodze krajowej
nr 3, na której często dochodzi
do niebezpiecznych zdarzeń i
wypadków – mówi Robert Tarsa.
– Mam nadzieję, że ten sprzęt
ułatwi pracę policji i przyczyni
się do większego bezpieczeństwa
nie tylko na „trójce” – dodał szef
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego.

– To nie będzie sprzęt, który
trafi do szafy. Część z urządzeń
już „pracuje” w radiowozach,
w tym nowoczesne wideorejestratory, które zastąpiły starsze
urządzenia. Są w jednym radiowozie oznakowanym i jednym
pojeździe „cywilnym” – podkreśla
insp. Maciej Dyjach.
Policjant zaznacza, że podarunki będą bardzo przydatne
policji, choć z pozoru są „zwykłe”.
Najnowocześniejsze latarki działają bardzo długo bez konieczności wymiany akumulatorów.
Reflektor halogenowy ułatwi
działania na miejscu zdarzenia.
Do tego specjalna lampa halogenowa. Nowością jest urządzenie
do mierzenia przejrzystości szyb
samochodowych, które ukróci
praktyki ich bezprawnego zaciemniania. Dary warte są 50
tysięcy złotych.

(tejo)

Bezmyślne panie za kółkiem
FOT. BENIAMIN KACZMARCZYK

Sajnog. – Widać coraz wyraźniej
różnicowanie miejsc w mieście. W
jednych można budować za wszelką
cenę, w innych nie. Zdziwiony jestem
tym, że prezydent nawet swoich
radnych nie jest w stanie przekonać
do głosowania za przyjęciem uchwały
którą sam złożył.
– To wielki wstyd, że w środku
miasta jest taka dziura, ja głosowałam

• Miałeś/-łaś wypadek będąc kierowcą,
pasażerem lub pieszym?
• Uległeś/-łaś wypadkowi przy pracy?
• Ubezpieczyciel nie wypłacił Ci należnego
odszkodowania lub rażąco je zaniżył?
• Czujesz się poszkodowany/-a w jakikolwiek inny
sposób...?

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS Z NAMI NIE PODARUJESZ!

BEZ ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH

Jelenia Góra, ul. Bankowa 36 III
piętro, p. 309
Tel. 075 644 01 22

POMOC W KAŻDYM WYPADKU

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Żelazne pośladki
Jagienki
Jak zwykle na koniec roku
dla znakomitej większości z nas
nadchodzi czas gdy kobieta X i
mężczyzna Y odgrywają przed
samymi sobą małe przedstawienie o niezbyt skomplikowanej
acz wiele mówiącej nazwie
„postanowienia noworoczne”.
Dzieje się to zazwyczaj w okolicach Sylwestra (to taki pan,
który zawsze na koniec roku
rzuca zaklęcie kilkugodzinnej
utraty pamięci), już po grudniu tradycyjnie poświęconym
na podsumowania, kiedy to
zarówno X jak i Y dochodzą do
wniosku, że postanowienia z
zeszłego roku nie zostały zrealizowane. Skąd więc pomysł, aby
odegrać spektakl po raz kolejny?
Może dla zaspokojenia potrzeb
estetycznych? Nie mam zielonego pojęcia, bo postanowiłem
postanowień nie uprawiać.
Do najbardziej powszechnych postulatów wygłaszanych
przed samym sobą należy wykrzyczane wielkimi literami
„schudnę!”. Jakby taki delikwent
dotrzymywał co roku swojego
postanowienia, byłby lżejszy od
powietrza. Czyż to nie otwiera
nowych horyzontów dla myśli
technicznej?
Samiec nastoletni „Y” może
mieć wiele innych punktów
na swojej sylwestrowo-noworocznej liście, na przykład takie
surrealistyczne „zakocham się”
tudzież „wygram w totolotka”.
Samcze! Zaprawdę nie masz na
to wpływu! Podobnie z postanowieniem o treści „zdam egzamin
na prawo jazdy”. To jednak nie
jest aż tak surrealistyczne, o
ile zrealizuje się poprzednie
– totolotkowe.
Ciekawe są też postulaty rozpoczynające się od słów „postaram się” czy też „spróbuję”. W
końcu zawsze można się usprawiedliwić, że nie wyszło pomimo postanowienia twardego jak
żelazne (acz plastyczne!) pośladki Jagienki, którymi rozgniatała
była orzechy. Włoskie. Orzechy,
nie pośladki. A przynajmniej tak
mi się wydaje, bo nie sądzę, aby
chodziło o kokosy.
Przeczytałem w jakiejś inteligentnej gazecie (taka była inteligentna, że prawie wygrała ze

mną w szachy), że z tych, którzy
na nowy rok ustalają sobie cele,
zaledwie 40% je realizuje. Nic
też dziwnego gdy wspomniany
już samiec „Y” (z którym nie
mam zupełnie nic wspólnego!)
postanawia sobie „będę sprzątać i utrzymywać porządek w
pokoju” (po co sprzątać, jak
będzie utrzymywać porządek?)
a następnie gniecie kartę ze
świeżo upieczoną tezą i zrzuca
ją na podłogę.
Podobnie z samicami „X”
przekonującymi siebie, że nie
będą wydawać pieniędzy na
bzdury stojąc w kolejce w sklepiku szkolnym z wielką bułą
w mocarnej (bo wyrobionej od
trzymania owej buły) prawicy.
Postanowienia mogą się też
zmniejszać niczym podkoszulki
wujka Włodka w praniu (wtedy,
kiedy piorą się podkoszulki, a nie
wujek Włodek, bo on stroni od
tej czynności). Pomysł wielkiej
pielgrzymki może skończyć się
na wycieczce do pomnika Św.
Ojca Pio w Sobieszowie, bo przecież liczy się zaangażowanie, a
nie odległość, nie prawdaż?
Niniejszym łamię swoje postanowienie o braku postanowień!
W nowym, świeżym i pachnącym 2009. roku będę się więcej
uczyć! Zaczynam... może jutro?
Na koniec pozwolę sobie
(oprócz standardowego już
uznania, że to, co jest powyżej,
jest złe) pożyczyć. Życzę pięciu
kilogramów cierpliwości, dwudziestu litrów optymizmu ze
szczyptą realizmu, trzech szklanek uśmiechu i dwóch kostek samozaparcia, startych uprzednio
na tarce. Całość obficie podlać
szampanem i popić. Życzę sobie pieczenia takiej kompilacji
przez cały rok i wyciągnięcia z
piekarnika jako zrealizowane
postanowienia, o!

Konrad Lipiński
PS
Tytuł wprawdzie niezbyt adekwatny, ale czy przeczytałbyś,
Drogi Czytelniku, ten artykuł,
gdyby nie on? Ot, temat do
filozoficznych rozmyślań na
Nowy Rok.

PLOTKI I FAKTY
Radni lali wodę

Znajomością różnych dzieł literatury, niekoniecznie pięknej,
popisali się podczas wtorkowej sesji
radni miejscy. W trakcie debaty
o dopłatach do wody dla mieszkańców, radny Jerzy Liber nawiązał do znanego romantycznego
wyciskacza łez amerykańskiej
powieściopisarki Margaret Mitchell
„Przeminęło z wiatrem”. – Będziemy jak Scarlett O’Hara, która nigdy
nie wiedziała, co będzie potem
– stwierdził rajca. Z kolei Miłosz
Sajnog zaimponował znajomością
bajek o Włodzimierzu Iliczu Leninie. – Mogę przynieść i przeczytać
te opowieści, w których wszyscy ze
wszystkiego są bardzo zadowoleni
– rzekł zadowolony ze swojego
przykładu radny i lider Klubu
Jelenia Góra XXI. Zadowoleni też
są mieszkańcy, którzy nie będą
musieli dopłacać do ogłoszonej
przez Wodnik podwyżki cen wody,
która dość obficie lała się podczas
wtorkowej debaty.

Fot. Konrad Przezdzięk

ROZMAITOŒCI



Migawk¹ i piórem Jelonki.com
– Po poszerzeniu
granic Karkonoskiego Parku
Narodowego…

– … możecie być,
drodzy jeleniogórzanie,
pewni, że…

Wszystkie koce
dla teatru

Chodzą słuchy, że kierownik
artystyczny Teatru Dramatycznego
im. Norwida Wojtek Klemm kazał
wykupić w mieście wszystkie koce,
które mają służyć jako rekwizyty
w najnowszej produkcji placówki
„Sztuka dla dziecka od lat 18”. Tytułowe dziecko nie może zmarznąć,
więc koce są niezbędne. Koce przydadzą się też w teatrze do okrycia
publiczności w razie wyłączenia
ogrzewania, co nie jest niemożliwe
z racji niełatwej sytuacji finansowej
placówki.
Częściowo tłumaczy to wysokie
koszty sztuki, która pochłonie aż
130 tysięcy złotych. Wiemy też, że
kierownik bywa istotą przesądną
i wykupienie wszystkich kocy w
mieście zalecił, aby nikomu nie
kojarzyły się z osobą Bogdana
Kocy, który – o co modli się wielu
teatromanów w stolicy Karkonoszy – mógłby wyręczyć W. Klemma
w kierowaniu jeleniogórskim
teatrem dramatycznym.

– … wasze piękne miasto
będzie miało jeszcze
bliżej do raju.

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

Andrzej Raj, dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego.

Redakcja

anzol

OKIEM NACZELNEGO 

Niebezpieczny

nadmiar wolności
K iedy w m roźną noc sylwestrową przemierzałem rowerem z placu Ratuszowego
ulice miasta kierując się do
domu, kanonada fajerwerków
wyrażających przecież niezbyt
racjonalną radość z ucieczki
czasu i starzenia się rodzaju
ludzkiego, skojarzyła mi się z
bombardowaniem.
Petardy co rusz eksplodowały między domami, a niebo
rozświetla ł y – na szczęście
sztuczne – ognie. Na chodnikach stał chłopięco-dziewczęcy
kwiat młodzieży jeleniogórskiej, któr y t ylko czekał na
odgłos zbliżającego się auta,
aby wrzucić mu pod koła wybu-

chową niespodziankę. Zupełnie
jak na froncie, kiedy czyha się
na pojazd wroga, aby rzucić
w niego granatem i uciec jak
najdalej.
Ale to ja uciekałem moim jednośladem jadąc tzw. kanałami.
Mijałem ucieszonych tatusiów (a
może dziadków) z dziećmi, którzy – ku uciesze najmłodszych
– odmłodzeni o lat kilkadziesiąt
sami zachowywali się jak szczeniaki odpalając umieszczone w
butelkach ładunki. Współczesne
koktajle Mołotowa.
Przy okazji żegnania starego
roku i witania nowego odżyły
wspomnienia lat nie tak znów
zamierzchł ych – choć z per-

spektywy czasów dzisiejszych
rzec można, że dzieli je od siebie
cała epoka. W dogorywającej
PRL efekt fajerwerków był znany
głównie z ekranu telewizora. W
niedziele pokazywano nagrane
z przekazów satelitarnych wiadomości z krajów zgniłego kapitalizmu poświęcone obmierzłym zwyczajom sylwestrowym
sfrustrowanego społeczeństwa
konsumpcyjnego.
Radosny człowiek socjalistyczny, który na posiadanie anteny
parabolicznej wielkości czaszy
od spadochronu musiał mieć
worek pieniędzy i nieosiągalne
poz wolenie z ministerst wa ,
oglądał te obrazki jak egzotyczne rybki w akwarium. I marzył,
że może kiedyś będzie tak i u
nas. Tylko kiedy? – Może nasi
wnukowie doczekają – mawiał.
A na jeleniogórskiego sylwestra raczył swoje oczy racami

puszczanymi przez żołnierzy z
koszar przy ul. Sudeckiej i sąsiada lotnika, który rozpalał trzy
sztuki specyficznych „fajerwerków” czyniąc dzień z ciemnej
nocy. Do tego jeszcze strzelanie
z „korków” kupionych w sklepach 1001 drobiazgów i kilka
ł yków w ystanego w kolejce
radzieckiego szampanskoje.
Minęło lat 20 z ok ładem i
– co to się porobiło? Ówczesne
marzenia o hucznym sylwestrze
spełniły się wręcz nadgorliwie
oferując nie tylko noc pełną
wystrzałów, ale i cały tydzień
huków i błysków. Bo noworoczne strzelanie zaczyna się od
świątecznych prób, a kończy na
wypalaniu resztek zgromadzonego materiału wybuchowego
kilka dni po Nowym Roku.
Wtedy odzywa się w niektór ych z nas człowiek socjalistyczny, stęskniony za spokojem

tamtych czasów, kiedy nie było
gonitwy za pieniądzem, a nawet
możliwości jego wydania, bo w
sklepach – poza pewexami – do
zakupów zniechęcały puste pułki ze sprzedawczynią wcinającą
bułkę na pierwszym planie.
Nie było też wolności, ale ten
brak wielu rodakom zupełnie
nie przeszkadzał. Najważniejsze, że mieli małego fiata, M-2
na Zabobrzu oraz potężny i
„wybuchowy” telewizor kolorowy rubin, który – przy nieszczęśliw ym splocie okoliczności
– mógł zastąpić sylwestrowe
fajerwerki z kiepskim skutkiem
dla jego posiadaczy.
Dziś nie sposób sobie tamtych
braków wyobrazić, a opowieść
o minionej epoce – nie tylko
o niegdysiejszych sylwestrach
spędzanych, na przykład, w
pociągach podczas zimy stulecia na przełomie 1979 i 80

roku – dla Czytelników nieco
młodszego pokolenia zabrzmi
jak przerażająca literacka
fikcja.
Za ch ł yśn ięci wol nością
wydajemy fortunę na wybuchowe wrażenia puszczając
z dymem fortunę, za którą
z pewnością można by było
kupić wiele pożytecznych i
bardziej trwałych niż petardy
przedmiotów. Wstępują w niektórych demony, które budzą
najgorsze instynkty. Choćby
złośliwe rzucanie petardami
w samochody lub w okno.
Trochę ta wolność zaszumiała
w głowach. Jest zdecydowanie
bardziej mocniejsza niż radziecki „szampan” wystany
w kolejce w delikatesach na 1
Maja. Jej nadmiar może tylko
zaszkodzić.

Konrad Przezdzięk
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Alfabet roku 2009
A

– jak Arka Noego. Nie ta biblijna, która
już została zbudowana, ale dzieło Dariusza
Milińskiego! Arka ma dwie kondygnacje, 30 m
długości i po 10 szerokości oraz wysokości. Są
w niej żywe zwierzęta! Na dole – ptaki, wyżej – kopytne.
Oczywiście tylko te, które żyją na naszej szerokości geograficznej. Egzotyczne czają się przedstawione za pomocą
rzeźb: słonie, lwy i tygrysy są więc zupełnie niegroźne i
można je pogłaskać. To nie wszystko, co Dariusz Miliński
pokazuje w Pławnej. Na szczycie miejscowej Kalwarii powstanie pomnik Chrystusa Króla, zupełnie jak Cristo Rei
na Corcovado w Rio de Janeiro, tyle że w odpowiednich
proporcjach.

F

– jak fantazja.
Mówi się, że władza nie ma za
grosz fantazji, ni polotu. W roku
2009 jednym z nadrzędnych
celów (patrz hasło Cel) będzie dozbrojenie
włodarzy miejskich w dużą dozę fantazji, aby
zmienić społeczny wizerunek naczelnej prezydencji Jeleniej Góry. W tym celu w kwietniu
Jeleniogórskie Centrum Kultury zorganizuje
Dni Lokalnego Fantazjowania. Do udziału w
jury zostanie zaproszony sam prezydent grodu
Krzywoustego. Jedną z konkurencji będą zawody na przyrost nosa
w miarę głoszonych fantazji. Zwycięzca zostanie ogłoszony Fantastą
Roku, a nagrodą będzie Obietnica postawienia jego popiersia w
głównym holu ratusza.

G

– jak galeria. We
wrześniu 2009 roku
jeleniogórzanie robią pierwsze zakupy
w Galerii Focus Mall na byłym
targowisku Kiliński. Zapytacie:
tak wcześniej?! Przecież galeria
powstanie dopiero 18 miesięcy
po wbiciu pierwszego szpadla
w plac budowy. Tak, to prawda.
Ale rzeczywistość bardzo mile
nas zaskoczy. Jeleniogórzanie
żądni Galerii Handlowej ogłoszą wielki czyn na rzecz jej
powstania. I z okazji roku 2009
podejmą zobowiązania wykonania prac przy jej budowie. W ten
sposób będzie możliwe radykalne zwiększenie tempa robót i oddanie do użytku upragnionej galerii kilka miesięcy przed oficjalnym
terminem. Bardzo ucieszy to władze miasta, które – jeszcze za
swojej kadencji – dostąpią zaszczytu przecięcia wstęgi podczas
otwarcia nowoczesnego obiektu zbudowanego na miarę potrzeb
i możliwości lokalnego społeczeństwa XXI wieku.

B

– jak bałagan.
Tego hasła w zasadzie nie powinno być, bo
w nadchodzącym roku z miasta bałagan
zniknie. Surowe przepisy wprowadzone
przez radnych miejskich – jedna z kar to posprzątanie
szczoteczką do zębów placu Ratuszowego za rzucanie
śmieci poza obręb kosza – powodują, że mieszkańcy
grzecznie jak przedszkolacy sortują odpadki, chodzą
z własnymi popielniczkami, aby broń Boże nie zanieczyścić chodnika kiepem, a wszystkie psie
kupy wędrują do specjalnych pojemników,
które od kilku miesięcy stoją w różnych
punktach Jeleniej Góry.

C

– jak cel. Założeniem ideologicznym roku 2009 będzie
założenie sobie celu. Obowiązkowo każdy mieszkaniec stolicy
Karkonoszy będzie musiał zgłosić się w urzędzie w wydziale
inicjatyw, aby na piśmie przedstawić cele, które postawi
sobie na nadchodzące 12 miesięcy. Co miesiąc posłusznie potupta przed
oblicze urzędnika, aby rozliczyć się z wykonania założonych zadań. W
nagrodę dostanie oczywiście niespodziankę, a za karę – dodatkowe
odpracowanie na rzecz miasta 12 godzin w czynie społecznym.
Żeby nie było, że urzędnicy są z tego obowiązku zwolnieni,
każdy z nich przedstawi swoje cele prezydentowi grodu
Krzywoustego. Szef miasta – z kolei – w ramach demokracji
i równości wobec prawa – wyłoży swoje cele podwładnym
i co miesiąc będzie się z nich rozliczał. W tym przypadku
ani kar, ani nagród nie przewidziano.

D

H

– jak historia. Tym razem w lokalnym wydaniu. Rok 2009
przynosi rewolucję w tej dziedzinie dotychczas traktowanej
po macoszemu. Rada miasta przyjmuje uchwałę o konieczności wydrukowania podręcznika traktującego o dziejach
Jeleniej Góry. Opracowania bogato ilustrowanego dzieła podejmują się
najwięksi znawcy materii z Ivo Łaborewiczem i Stanisławem Firsztem na
czele. W przygotowaniu jest także uchwała zobowiązująca szkolnictwo
jeleniogórskie do wprowadzenia do programu nauczania przedmiotu
o nazwie: „historia lokalna” w wymiarze czterech godzin lekcyjnych
tygodniowo. Miasto wyłoży też środki na dokształcenie w tym względzie
nauczycieli, którzy – nierzadko – jeśli chodzi o lokalne dzieje – wiedzą
niewiele więcej, a nawet mniej niż swoi uczniowie. Docelowo zmiany
– jak emisja. Popularne zostaną wprowadzone w życie w roku szkolnym 2012/2013.
słowo w roku minionym,
– jak Iwan. Pomnik
zwłaszcza jeśli chodzi o
Czynu Żołnierza Radziecemisję dukatów lokalnych
kiego, który stoi w kwatezwanych jeleniami płatniczymi.
rze wojsk radzieckich na
Oczywiście w tym roku mamy kolejne
emisje regionalnego pieniądza, tym cmentarzu komunalnym, wraca
razem z racji 901 rocznicy urodzin do łask! Muzeum Karkonoskie
miasta. W tych emisjach odnotujemy w Jeleniej Górze zaprasza w
zaplanowany wzrost. Będą też emisje październiku na śmiałą wystao tendencjach spadkowych. Tu roz- wę poświęconą stalinizmowi i
chodzi się głównie o dymy z kominów leninizmowi w stolicy Karkonoszy. Instytucjom zalecono głęboki przeoraz z rur wydechowych samocho- gląd piwnic i strychów w poszukiwaniu gadżetów z tamtych czasów:
dów. Rada miejska wyda bowiem popiersi Lenina, jego dzieł wszystkich w ozdobnej edycji, portretów tow.
polecenie, aby w dni nieparzyste Generalissimusa Stalina oraz innych przedmiotów nawiązujących do
jeździły pojazdy tylko o nieparzystej tamtych lat. Novum wystawy będzie fakt, że zostanie ona urządzona
końcówce rejestracji, a w parzyste w przestrzeni miejskiej: w biurach i na ulicach. Z tej okazji pomnik
– odwrotnie. Przyczyni się to także sowieckiego sołdata z dziewczynką wróci na plac Bieruta, a na szyldach
do rozładowania jeleniogórskich pobliskiej ulicy Wolności znów pojawi się tabliczka: al. Stalina. Na półki
korków bez konieczności montażu urzędniczych regałów wracają dzieła Włodzimierza Ilicza, a naczelnicy
dodatkowych inteligentnych świateł. wydziałów już ćwiczą głaskanie łysej czaszki popiersia wodza Rewolucji
Październikowej.

– jak darmowy. Dążeniem samorządu w roku 2009 jest taka sytuacja, w
której lud pracujący stolicy Karkonoszy dostępuje do różnych dóbr za darmo,
a miasto dba o to, aby zachowała się przy tym równowaga ekonomiczna. I
tak – radni zapewniają, że pod koniec bieżącego roku za darmo w mieście
będzie woda, bo dopłaty pokryją całość zobowiązań wobec Wodnika. W obliczu kryzysu
rada wyda też pakiet ustaw, które pomogą jeleniogórzanom znieść skutki recesji. Dopłaty
będą także do biletów komunikacji miejskiej oraz – co ciekawe – do spektakli w Teatrze
Dramatycznym im. Norwida. Tu miasto chce nawet dopłacić widzom do biletów, aby tylko
mogli się przekonać, jak świetną sztukę propaguje naddyrektor naczelny i artystyczny w
jednej osobie Wojtek Klemm. Za darmo – na pewno – będzie też sztuczne lodowisko. Co
prawda tylko dla dzieci, ale… lepszy rydz niż nic.

E

I

J

– jak jubileusz. Wybrzmiały 900. urodziny miasta,
ale to nie powód, by nie zorganizować kolejnego
jubileuszu. Jak to mówią w „Misiu” Barei „Dziecko
jest dziecko, a wypić zawsze można”. Tak oto władze
miasta przygotowują się do uroczystych obchodów pierwszej
rocznicy Roku Jubileuszowego. Trwają intensywne konsultacje społeczne co do programu święta, które będzie clou
programu LXI Września Jeleniogórskiego.

K

– jak komunikacja. Ten rok zapowiada się rewolucyjnie! W ramach obchodów pierwszej rocznicy
900-lecia Jeleniej Góry miasto zapowiada otwarcie
makiety Szybkiej Kolei Miejskiej, jaka w przyszłości
połączy Jelenią Górę, Cieplice, Sobieszów i Szklarską Porębę
wygodnymi szynobusami. Poznajemy wyniki konkursu na
zagospodarowanie terenu pod estakadą na Zabobrzu, gdzie
– przy stacji SKM ma powstać nowoczesne centrum handlowe. Włodarze zapowiadają też uroczyste poinformowanie
o dacie rozpoczęcia inwestycji. Nie chcąc jeleniogórzanom
psuć nastroju niecierpliwego oczekiwania, poczekamy wraz
z nimi na tę wiekopomną chwilę.

– jak elka. Co prawda „elka” zaczyna
się na literę „e”, ale – chodzi nam o oznaczenie, jakim charakteryzują się pojazdy
szkoleniowe. Przybywa ich w mieście jak
grzybów po deszczu, co stanowi spore
wyzwanie na najbliższe miesiące dla
innych użytkowników dróg. Ci – zestresowani – nierzadko wyładowują swoje emocje na kursantach,
którzy jadąc w tempie ślimaka (szybciej nie mogą) powodują
zatory drogowe i spowalniają współczesny pęd życia. Miasto,
oczywiście, i tu ma skuteczny sposób. Postanowiono bowiem
zorganizować kurs bezstresowej reakcji na pojazd z literką
L na dachu. Zajęcia mają polegać na zmianie pojazdu na
auto szkoleniowe i codziennym przejechaniu przez miasto
pod opieką instruktora 20 kilometrów. Kierowca, który
zamieni się miejscami z kursantem, przypomni sobie sam,
jak cielęciem był i znacznie zmieni wrogie usposobienie do
adeptów szkół jazdy.

Ł

– jak łaska. Łaska pańska na pstrym koniu jedzie
– to przysłowie znamy wszyscy. Aby zmienić jego
negatywny wydźwięk, nasi włodarze postanowili
przesiąść się na wierzchowce. Rezygnują
ze swoich służbowych skod i prywatnych renówek na rzecz ogierów
z stajni Gold Star. I pokazują, że
łaska panów nie musi jeździć na
pstrym koniu, ale na normalnym.
No i że włodarz w siodle też nic nie
traci ze swojego majestatu i bywa
bardzo łaskawy.

M

– jak młodzież. Głos
młodzieży siłą
ludu jeleniogórskiego – takie hasło jest
dewizą Młodzieżowej Rady
Miasta, która od stycznia zbiera
się na regularnych posiedzeniach w ratuszu. Młodzi radni
nie chcą jednak fasadowości
swojej misji. Chcą ją wykonywać w pełni świadomości i z
całym bagażem odpowiedzialności za los młodzieży jeleniogórskiej,
która chce wykorzystać jak najlepiej swój czas, zanim przestanie
być młodzieżą. Granica wieku, w którym człowieka uważa się za
młodego, znacznie się bowiem obniżyła po tym, jak w cień sceny
politycznej wszedł Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej.
Liderom, nierzadko w wieku lat 50. zapewniał on poczucie
wiecznej młodości.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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N

– jak nadzieja. Podobno matka głupich. Jeleniogórzanie zadają kłam temu
powszechnemu mniemaniu. Wciąż mają nadzieję, która w końcu owocuje
spełnieniem oczekiwań. Czekali na Focus Park, no i się doczekali. Wprawdzie
nie Focus Parku (bo się kojarzy z czarami – jak hokus pokus), ale Mall Parku
(patrz hasło – Galeria). Czekają na aquapark, no i się doczekają. Wprawdzie nie aquaparku,
ale parku wodnych rozrywek (patrz hasło – Park). Oczekiwanie to podbudowane jest nadzieją
na lepsze czasy, które przecież w końcu muszą nastać. Rok 2009 to symbol postępujących w
tym zakresie optymistycznych zmian.

O

– jak obwodnica. Z listu turysty
przejeżdżającego przez Jelenią Górę.
„Kochani – tyle mi mówiliście o korkach, które paraliżują miasto. Otóż
donoszę Wam, że jest to bzdura wierutna. Dotarłem
do Karpacza z Wrocławia omijając zupełnie centrum
miasta! Pomogła mi w tym obwodnica południowa.
Piękna czteropasmowa droga o podgrzewanej
nawierzchni niemal sama przeprowadziła mnie
przez piękne okolice Jeleniej Góry pozwalając mi na
rozkoszowanie oczu przewspaniałymi widokami.
Trasa urozmaicona – pełna wiaduktów i tuneli
należy do najlepszych rozwiązań drogowych, jakie
widziałem. Pozdrawiam. Zenon Nowak, Karpacz 13
lipca 2027 roku”. Wizja trochę dalekosiężna, ale… w
końcu ktoś się obwodnicy doczekał.

ZBLI¯ENIA

U

11

– jak ulice. A raczej ich patroni. Rok 2009 przyniesie rewolucyjne zmiany. Po burzy wywołanej przez radnego Krzysztofa
Mroza tyczącej życia intymnego legendarnego przewodnika Tadeusza Stecia, radni zastanawiają się
nad pozostawieniem na szyldach nazwiska Marii Konopnickiej,
która – jak wieść niesie – także kochała inaczej. Zagrożony
jest także Karol Szymanowski, który swoją odmienność w
zapatrywaniu na sprawy seksualności może przypłacić
zrzuceniem szyldów na jednej z zabobrzańskich ulic.
Została powołana specjalna komisja śledcza, która ma
zbadać intymną przeszłość wszystkich patronów jeleniogórskich ulic.

W

– jak woda. Gorąca. Już wiemy, że nie
będziemy za zimną płacić, bo się nam
należy jak psu zupa. A co będzie z gorącą
kąpielą? Władza wychodząc naprzeciw
licznym postulatom społecznym, raz jeszcze postanowiła
sprawdzić wydajność cieplickich źródeł termalnych w celu
określenia możliwości zasilenia ich zawartością części jeleniogórskich
wodociągów. Prezydent miasta opracowuje właśnie strategię rozwoju ciepłownictwa termalnego w naszym mieście. Wszystkich,
którzy wątpią w celowość takich poczynań, odsyłamy do
hasła „Nadzieja”.

P

– jak park. Kojarzony do tej pory z
drzewami i alejkami, zmienia granice
znaczenia pojęcia po inwestycji realizowanej w Jeleniej Górze Cieplicach na terenie
częściowo należącym do fabryki PMPoland. Otóż buduje się tam Park Rozrywek Wodnych, na który miasto
pozyskało środki z Unii Europejskiej przy nieznacznym
wkładzie własnym. Park będzie może nie tak wielki i
imponujący jak pierwotne projekty, które świętują już
10-lecie braku realizacji, za to będzie. Tu słowo „być”
ma znaczenie pierwszorzędne, bo nie tworzy iluzji, ale
namacalną rzeczywistość, w której będzie się można
zamoczyć. Byle tylko nie wylać dziecka z kąpielą.

X

– jak Partia X. Kto pamięta ten byt polityczny utworzony na bazie poparcia do niejakiego Stana Tymińskiego,
który ze swoją czarną teczką omal nie został prezydentem
RP w 1990 roku? Pewnie niewielu. Dlatego grupa miłośników czarnych teczek widząc potknięcia jeleniogórskich włodarzy,
postanowiła nawiązać do tamtej tradycji i utworzyć ugrupowanie
Jelenia Góra X. Jego program? Jak sama nazwa wskazuje – jest to
równanie z jedną niewiadomą. To samo tyczy się jej lidera. My
wiemy, że to znana jeleniogórzanom postać, która liczy na wielki
come back na lokalną scenę polityczną.

R

– jak robota. W domyśle – dobra robota.
Jeleniogórzanie ludźmi
dobrej roboty w IV Rzeczpospolitej. Taka dewiza ma przyświecać
pracującemu ludowi Jeleniej Góry AD
2009. Na wszystkich frontach pracy
człowiek jeleniogórski pokazuje swoją
solidność i rzetelność. Mury wyrastające
spod umięśnionych ramion robotnika
jeleniogórskiego pną się do góry w
jeleniogórskim tempie. Wiedza nabyta
przez jeleniogórskich uczniów procentuje osiągnięciami na różnych polach
nauki. Młody jeleniogórski człowiek, z
dyplomem Kolegium Karkonoskiego
w dłoni, to symbol jeleniogórskiej dobrej
roboty zarówno swoich rodziców, jak i
władz, które dbają o swych podwładnych od kołyski aż po grób.

Y

– jak Yes. Słowo spopularyzowane przez byłego
premiera rządu RP Kazimierza Marcinkiewicza,
ma stanowić podstawę nauki języka
angielskiego dla jeleniogórskich
urzędników. W roku minionym
pilnie chodzili na kurs niemieckiego, na którym nauczyli się
skutecznie i grzecznie mówić
„Nein”. Ten rok będzie stał pod
znakiem szekspirowskiego „to be
or not to be”. Aby na ten dylemat odpowiedzieć twierdząco
– Yes – każdy pracownik
magistratu będzie musiał
skończyć miesięczny kurs
Basic English.

S

– jak system. W tym przypadku monitoringu. Samorządowcy w trosce o bezpieczeństwo swoich mieszkańców
wdrażają w życie program monitorowania
miasta za pomocą systemu kamer. Choć w
założeniu miał obejmować tylko centrum, rajcy
doszli do wniosku, że to stanowczo za mało.
Kamery muszą strzec porządku w każdym
miejscu, gdzie na obywatela może czaić się
niebezpieczeństwo. Urządzenia muszą więc
trafić zarówno na plac Ratuszowy jak i ulicę
Kubusia Puchatka. Więcej nawet: władza boi się,
że krzywda może stanie się jeleniogórzanom nawet w
domowych pieleszach. Dlatego podjęta zostanie uchwała o konieczności montażu monitoringu we wnętrzach
mieszkalnych, oczywiście na koszt lokatorów.

(anzol)

2010

Fot. Konrad Przezdzięk

– jak teatr. W tym przypadku Teatr Jednego Aktora im. Norwida, który zostanie
utworzony na bazie Teatru Dramatycznego im. Norwida. Wspomniany już naddyrektor naczelny i artystyczny Wojtek Klemm stanie w obliczu konieczności
zapewnienia obsady aktorskiej placówce, z której – za radą samego Mistrza – aktorzy uciekną w poszukiwaniu lepszej sceny. Zostanie tylko
sam Klemm, który będzie jednocześnie reżyserował i grał swoje
sztuki. O sposobie przekonania widza, że warto obejrzeć premierę
„Co się kryje pod moim kaszkietem” (tekst W. Klemm, reżyseria W.
Klemm, gra W. Klemm), piszemy w haśle „Darmowy”.

FOT. ARCHIWUM, JELONKA.COM

T

Z

– jak zabawa. Sylwestrowa
oczywiście, która ten rok
2009 zakończy. Władze miasta zastanawiają się nad formułą przywitania roku 2010 i organizacją
plenerowej zabawy z dala od zabudowań
miejskich. W ten sposób samorządowcy
chcą się wpisać w modny trend polityki
proekologicznej, która zakłada ograniczenia hałasu w przestrzeni miejskiej. Mogą
jednak popaść w konflikt z innym prądem
ekologów, których oburza hałasowanie na
łonie natury. Aby wilk był syty i owca cała
– na drodze kompromisu – zdecydowano,
że zabawy nie będzie.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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WYDARZENIA

Najstarszy budynek na Dolnym Śląsku się sypie! Właścicielowi nie udało się zdobyć pieniędzy na pilny remont.
Teraz chce za fortunę sprzedać zabytek, który w każdej
chwili może się zawalić.
Na nic fundusze europejskie
na ratowanie dziedzictwa kultury
Dolnego Śląska. Dom, który w
normalnych warunkach byłby wypieszczoną perełką, przyciągającą
turystów i zarabiającą na nich, jest
w dramatycznym stanie. Właściciel,
rolnik Czesław Kozubski, spóźnił się
z wnioskiem o unijne dofinansowanie remontu. Chce pozbyć się kłopotliwej, bo bezcennej, a jednocześnie
będącej blisko śmierci technicznej,
własności. Żąda miliona złotych.
Dom Gwarków został wybudowany w 1601 roku, jest najstarszym

tego typu obiektem na Dolnym Śląsku. Nazwę zawdzięcza górnikom,
którzy kilkaset lat temu przybyli
w Karkonosze w poszukiwaniu
szlachetnych kruszców. Początkowo
drewniany budynek był kryty słomą,
ale w latach 60 ubiegłego wieku
remontowano go i na dach położono
deski i papę.
Dziś to ruina z przeciekającym
dachem, pokrytym folią. Właściciel
przekonuje, że starał się o dofinansowanie z wielu urzędów m. in. gminy
i starostwa, ale bezskutecznie.
– W sprawie wyremontowania

Tylko wilczur straszy
Osoby, które chciałyby zobaczyć Dom Gwarków mogą to uczynić, bo rolnik chętnie
przyjmuje gości na swojej posesji. Miłośnicy zabytków zobaczą ruinę i kury, które są
głównymi bywalcami podwórka przed zabytkiem. Przestraszyć może także wilczur,
który obcych ludzi lubi mniej niż właściciel domu. Warto jednak poświęcić chwilę
czasu i zobaczyć budowlę wzniesioną na początku XVII wieku. Tym bardziej, że nie
wiadomo, jakie będą jej dalsze losy.

obiektu kierowałem pisma w wiele
miejsc, ale nie udało mi się nic osiągnąć. Ostatnio złożyłem podanie w
Urzędzie Marszałkowskim i czekam
na odpowiedź. Jeżeli i ten odmówi mi
pomocy będę zmuszony sprzedać kawałek ziemi, bo mam kilka hektarów
i pokryję dach blachą. Na nic innego
nie będzie mnie stać, tym bardziej,
że budynek został przekształcony na
stodołę – mówi Czesław Kozubski.
Wójt gminy, Edward Dudek, chciał
wspomóc rolnika kwotą 10 tysięcy
złotych, ale ten ich nie przyjął, gdyż
jak tłumaczy, najpierw musiałby
wyłożyć pieniądze których nie ma.
A na remont potrzeba dużej sumy.
Niezbędna kwota znacznie przekracza 100 tysięcy złotych.
– Nie mam tyle, a poza tym nie
wiem, co bym za nie zrobił. Wydaje
mi się, że działania urzędu zmierzają
w tym celu, żebym zrzekł się obiektu
na rzecz gminy, ale ja tego nie zrobię.
Nie mam dzieci, mogę jednak przekazać budynek najbliższej rodzinie.
Nie rozumiem, dlaczego ktoś czyha
na moją własność, którą przekazali
mi rodzice. Dom Gwarków sprzedam

Dom Gwarków bliski zapaści

Czesław Kozubski chce za zabytek miliona złotych.
jedynie komuś, kto zapłaci za niego
milion złotych – twierdzi Czesław
Kozubski.
Teraz szansa na pieniądze od
gminy przepadła. – Budżet na

Nasi imprezują w Czechach

cele – powiedział Stanisław Krasuski, zastępca wójta w Jeżowie
Sudeckim.

Anna Pisulska

Fot. rylit
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Cudzoziemcy
pod lupą SG

Z nowym rokiem przybyło obowiązków funkcjonariuszom Straży Granicznej.
Mają prawo do sprawdzenia,
czy przebywający w Polsce
cudzoziemcy pracują legalnie. Mogą też przeprowadzić
wywiad środowiskowy dotyczący najbliższych kontrolowanego. Straż Graniczna
przejmuje też należący dotychczas do policji obowiązek
konwojowania do granicy
cudzoziemca, wobec którego
decyzja o wydaleniu podlega
przymusowemu wykonaniu.
Strzeżone ośrodk i dla cudzoziemców podlegać będą
wyłącznie organom SG.

Rekordowa liczba Polaków
wybrała w tym roku oferty
sylwestrowe po czeskiej
stronie Karkonoszy. Rodaków można było spotkać
niemalże na wszystkich stokach narciarskich, w wielu
pensjonatach, dyskotekach
i pubach.

korz ystne zarówno dla nich
jak i dla restauratorów. Pierwsi
płacą mniej za dobę hotelową,
drudzy mają pewny komplet gości. Zimowy urlop w Czechach
jest modny od wielu lat. – Tutaj
jest bardzo dużo cz ynnych i
za dba nych st oków na rc ia r skich, zdecydowanie więcej niż
u nas. Na własne oczy można
się przekonać, że klimatolodzy
mają rację: po czeskiej stronie
Karkonoszy jest więcej śniegu
niż w Polsce.
Nie wszystko jednak się w
Czechach podoba naszym rodakom. – Sylwester w Czechach
uważam za niezw ykle udany
pomysł, ale bardzo denerwowało mnie to, że Czesi lepiej traktują swoich rodaków niż Polaków.
Zamawiając piwo w restauracji
trzy razy prosiłem o ciemne, ale

2009 rok jest już zaplanowany i
nie uwzględniamy w nim dotacji
dla Czesława Kozubskiego, który
nawet się o nią nie starał. Kwota
ta została przeznaczona na inne

KRÓTKO Z MIASTA

Lukę komunikacyjną między Karpaczem i Szklarską
Porębą zapełnią nowe połączenia, które wspomniany
przewoźnik zamierza uruchomić od dziś (5 stycznia).
Poja zdy K r ychy Bus będą
jeździły regularnie z Jakuszyc przez Szklarską Porębę,
Piechowice, Sobieszów, Podgórzyn, Sosnówkę, Miłków
do Karpacza (Biały Jar) oraz
z Jeleniej Góry (przystanek
Tesco) przez Mysłakowice,
Kowary do Karpacza (Biały
Jar).

– W C z ech a ch moż n a się
dobrze pobawić za niewielkie
pieniądze. Prz y jeżdżam tutaj od paru lat i nigdy się nie
zawiodłem. Poza tym, o czym
większość Polaków wie, jest
t ut aj sp or y w y bór dobr ych
alkoholi, które niewiele kosztują. Cola jest droższa od piwa
– mówi Krzysztof Rybczyński
z Kowa r, któr y w t y m rok u
sylwestra i Nowy Rok spędzał
w Tanvaldzie.
Z turystów z Polski zadowoleni są Czesi, którzy sporo na
nas zarabiają. Młodzi ludzie nie
żałują sobie ani wyskokowych
trunków, ani dobrego jedzenia.
– Jadąc do Czech na parę dni
zabieram ze sobą kilka tysięcy
koron, w końcu jak się bawić
to się bawić. Zwłaszcza, że teraz żyjemy w bardzo szybkim
tempie i czasami trzeba odreagować stresy codziennego dnia
– powiedział Robert Kosiński z
Jeleniej Góry. Nowy rok powitał
w Libercu.
Polacy wyjeżdżają często do
Czech całymi grupami, co jest

Fot. Ania
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Na zimie zarabiają gestorzy turystyki już
w przygranicznym Harrachovie, który
coraz bardziej przypomina podalpejski
kurort niż skromną wieś sprzed kilkudziesięciu lat.
ani razu mi go nie podali, choć
wielokrotnie widziałem, jak
podawano je Czechom – mówi
Patrycjusz Robociński z Karpacza, który sylwestra spędzał w
miejscowości Horni.
To jednak na pewno nie odstraszy naszych od wypadów na
południową stronę Karkonoszy.
Czy nasi restauratorzy, hotelarze, organizatorz y imprez
znajdą sposób, żeby zamiast
w Czechach, Polacy bawili się
u siebie?

Ania

Staruszka na mrozie

84-letnia jeleniogórzanka
cierpiąca na zaniki pamięci
w yszła w miniony wtorek
rano z domu i przez pół dnia
błądziła po mieście. Nie pamiętała, gdzie mieszka i jak
się na z y wa . Szczęście, że
kobietę zauważyli pracown ic y f i r my Si met , k tórz y
zaalarmowali straż miejską.
W i n ny m ra z ie w y prawa
staruszk i mogłaby zakończyć się tragicznie. Strażnicy
odwieźli starszą panią do
domu. Dowiedzieli się, że
nie jest to pierwszy spacer
leciwej mieszkanki, która
często w ten sposób wychodzi
z domu.

główne przedsięwzięcia Szklarskiej Poręby w ostatnim
czasie. Ich celem jest przyciągnięcie turysty, który ma
się zachwycić miastem pod Szrenicą. Włodarze zainwestowali także w kamerę na stoku i wykupili wejście na
antenę w programie „Dzień dobry TVN”.
Opracowanie marki miasta to
przedsięwzięcie, które ma sprawić, ze Szklarska Poręba będzie
się dobrze kojarzyć w każdym
zakątku Polski. Jej dopełnienie
stanowi pieczołowicie dobrane
logo.
Inwestycje w Szklarskiej Porębie są potrzebne, dopominają się
o nie także mieszkańcy, którzy
narzekają na to, że ich miast
straciło swą dawną świetność.
Wielu z nich utrzymuje się z
turystyki, ale ich obecne dochody
są bardzo skromne, bo turystów
jest za mało.

– Zyski tak zmalały, że musimy
dopłacać z własnych środków,
żeby utrzymać ośrodek. Ponosimy ogromne koszty związane
z ogrzewaniem obiektu, które
musi być włączone przez cały
czas, chociaż goście przyjeżdżają
na ogół w okresie świątecznym i
w czasie ferii, które na szczęście
trwają dłużej niż 2 tygodnie
– powiedział pan Mariusz, właściciel jednego z pensjonatów w
Szklarskiej Porębie.

Ania

Magnesem kamera
Skutecznym elementem promocji jest umieszczenie kamery na stoku, która
przekazuje non stop relację na żywo. Każdy kto zechce zobaczyć co się dzieje na
nartostradzie, albo chociażby sprawdzić warunki pogodowe będzie mógł to zrobić
w chodząc na stronę www.sudetylift.com.pl Pod Szrenicą mają też powstać nowe
trasy narciarskie, Centrum Rekreacji i Rozrywki, park dinozaurów i inne.

Szukają chętnych
na dobry start w życie
W tym roku w budżecie Kowar znajdą się środki na
pomoc dla osób niepełnosprawnych. Zostaną dla nich
zorganizowane specjalnie warsztaty, które pomogą im
w zdobyciu pracy.
Przedsięwzięcie zostanie dofinansowane w 85 procentach
przez PFRON, ale żeby uzyskać
takie wsparcie do realizacji
pomysłu musi przystąpić przynajmniej 15 osób, z czym w
Kowarach może być problem.
– Znaleźć 15 niepełnosprawnych, chętnych wziąć udział w
warsztatach nie będzie łatwo,
dlatego zwróciłem się w tej
sprawie do burmistrza Karpacza
i wójta Mysłakowic. Moja inicjatywa spotkała się z ich aprobatą,
także liczę na to, że uda się nam
wspólnie zorganizować warsztaty – mówi Mirosław Górecki,
burmistrz Kowar.
Aktywizacja dorastających
niepełnosprawnych jest wyjątkowo trudna. Oprócz oczywist ych barier fiz ycznych,
wkraczający w dorosłość naj-

częściej nie wiedzą, jakie kroki
podjąć, żeby otrzymać pracę.
Dołączają więc najczęściej do
rzeszy bezrobotnych i cały czas
spędzają w domu. Warsztaty
mają stworzyć im lepszy start
w dorosłe życie. Warto w nich
wziąć udział chociażby dlatego,
że będą uznawane na równi ze
stażem, co oznacza, że każdy
uczestnik będzie mógł sobie je
wpisać do CV, jako doświadczenie zawodowe.
Prace nad zorganizowaniem
warsztatów jeszcze potrwają,
na dzisiaj jest to po prostu dobry pomysł, który spotkał się z
aprobatą wielu ludzi i jest realna
szansa, że niepełnosprawni w
tym roku będą mogli skorzystać
właśnie z tej formy pomocy.

Ania
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WIADOMOŒCI
Browar Ciechan z Ciechanowa kupi część produkcyjną
upadłego Browaru Śląskiego w Lwówku. Transakcja ma
zostać zawarta już w połowie stycznia po tym, gdy sąd
zadecyduje o takim podziale masy upadłościowej.

Fot. Archiwum

Browar Ciechan zamierza przejąć za 800 tysięcy złotych browar
bez budynku z linią rozlewniczą
i bez części pomieszczeń administracyjnych oraz socjalnych.
Rozlewnia piwa powstanie w pomieszczeniach, które Ciechan kupi.
Czy oznacza to powrót złocistego
trunku z Lwówka, tak cenionego
przez smakoszy piwa?
Nie wiadomo jeszcze co dokładnie
browarnicy z Mazowsza będą warzyć
w zabytkowych kotłach i kadziach.
Można jednak mieć nadzieję, że będzie to piwo dobrej jakości, podobne
do Książęcego i Mocnego. Ciechan
sam produkuje piwa wpisane na listę
polskich produktów tradycyjnych i

zapowiada, że chce kontynuować
lwóweckie tradycje.
– Kupują tylko część browaru,
bo chcą płacić niższy podatek od
nieruchomości oraz mniej zapłacą
za kupno browaru – wyjaśnia burmistrz Lwówka, Ludwik Kaziów.
– Natomiast w pozostałej części
browaru urząd marszałkowski
uruchomi muzeum browarnictwa.
Wiem, że komisja kultury sejmiku
już zaakceptowała powołanie takiego muzeum. Prawdopodobnie
będzie też można zwiedzać część
produkcyjną.
Część browaru z linią rozlewniczą, znajdująca się w osobnym budynku zostanie sprzedana innemu
oferentowi. O ile pojawi
się chętny na porzucony
budynek.

Marek
Komorowski
Jednym z produktów
Ciechana jest Porter.

Piwo Porter produkowane przez Browar
Ciechan jest warzone metodą tradycyjną
- dekokcyjną dwuwarową . Zasyp z
czterech słodów -pilzneńskiego-monachijskiego-karmelowego-barwiącego
przy zachowaniu starych receptur.
Tradycyjne procesy warzenia oraz 90
dniowy okres leżakowania gwarantują
niepowtarzalny aromat, barwę oraz
klarowność i smak.

Plaga ognia

Podczas okresu świąteczno-noworocznego strażacy
kilkanaście razy wyjeżdżali
do pożarów spowodowanych
płonącą sadzą w kominach.
Spaliła się też – podpalona
przez bezdomnych – szkoła
w Szklarskiej Porębie. Doszło
także do pożaru w jednym z
pensjonatów w Karpaczu. W
Wigilię zapalił się tam telewizor. Na szczęście nikomu nic
się nie stało.

200 lat dla pani Heleny!

Trener dyrektorem
Fot. IT

Znów nawarzą piwa

Z kijem na kolędników

Nie wszystkim podoba się
zw yczaj świątecznego ko lędowania. Młodych ludzi
kultywujących go pogonił w
święta jeden z mieszkańców
Jeleniej Góry. Uczynił to kijem,
ale wścibska sąsiadka zawiadomiła policję, że użył strzelby.
Sprawa się wyjaśniła: sąsiedzi
są skłóceni i wzajemnych złośliwości nie brakuje.

Od początku stycznia Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportu będzie zarządzał Ireneusz
Taraszkiewicz, dotychczasowy
trener koszykarzy Sudetów i
pracownik MOS. Taraszkiewicz
zastąpi Franciszka Zenona Bryknera, który od stycznia 2009
roku przechodzi na emeryturę.
Nowy szef ośrodka nie zamierza
rezygnować z kariery trenera.

Drogo za parking

Policja uratowała
człowieka

Przed niechybną śmiercią
samobójczą uratowali mieszkańca Jeleniej Góry policjanci.
Desperat w yszedł z domu
oznajmiając żonie, że idzie się
zabić. Funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania jeleniogórzanina. Znaleźli go, kiedy
wieszał się na pasku od spodni.
W ostatniej chwili udaremnili
desperacki krok.
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Choć kobietom wieku się nie
wypomina, w takich przypadkach można. W Nowy Rok pani
Helena Maria Lesser z Jeleniej
Góry skończyła 101 lat. Staruszka jest podopieczną Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w
Szklarskiej Porębie. Na 101. urodziny 200 lat życzyli szacownej
Jubilatce najbliżsi znajomi oraz
burmistrz Szklarskiej Poręby
Arkadiusz Wichniak.
Do życzeń zdrowia, szczęścia,
pomyślności, a przede wszyst-

kim wielu długich lat życia dla
Pani Heleny dołącza się również Informacja Turystyczna w
Szklarskiej Porębie oraz portal
Jelonka.com
Znawcy podkreślają, że
szklarskoporębiańskie powietrze
sprzyja długowieczności. Specyficzny mikroklimat Szklarskiej
Poręby, który tworzą torfowiska
oraz śladowe ilości radonu przedłużają młodość i dostarczają sił
witalnych.

(tejo)

Po Szrenicą do urn

W najbliższą niedzielę w Szklarskiej Porębie odbędzie się referendum w sprawie odwołania władz
miasta. Głosowanie zostanie uznane za ważne jeżeli weźmie w nim
udział 3/5 liczby osób, które głosowały podczas wyborów w 2006
roku. To oznacza, że do odwołania

burmistrza wystarczy udział 1.710
osób, gdyż dwa lata temu w wyborach wzięło 2.849 osób. Arkadiusz
Wichniak straci swoje stanowisko,
jeżeli 50 % i jeden wyborca zagłosuje za odwołaniem.

(Ania)

Dwa razy zwiększyła się cena
opłat parkingowych pod stacją
narciarską Śnieżka w Karpaczu.
Aby zostawić auto, trzeba zapłacić aż 25 złotych. Poprzednio
ta „przyjemność” kosztowała
12 złotych. Stawki podniósł
dzierżawca, bo musi skądś zdobyć pieniądze na czynsz. Jego
wysoką stawkę sam zresztą
wylicytował podczas przetargu
zorganizowanego przez urząd.

Będzie nowy sklep

Na jeleniogórskiej starówce
przybędzie niebawem nowy
obiekt handlowy. Przy ulicy
Konopnickiej zakończyła się
pierwsza faza remontu kamieniczek zrujnowanych jeszcze
kilka miesięcy temu. Dziś są jak
nowe. Chodzi o budynki u wlotu
ulicy Solnej. Jako jedne z nielicznych przy trakcie śródmiejskim
pozostawały w fatalnym stanie.
Na szczęście właściciel zadbał w
końcu o kamienice i wykonał
solidny remont.

Według Johanna Daniela Henzela, jednego z kronikarzy jeleniogórskich, znudzeni obradami
rajcy miejscy mieli korzystać z
sekretnego przejścia z ratusza do
jednej z piwiarni, gdzie oddawali
się błogiemu opróżnianiu kufli.
Sądzono na początku, że chodzi
o lokal w piwnicach ratusza,
jednak wiele wskazywało na to,
że tak nie jest.
Tajne przejście miało wieść
piwnicami z gmachu magistratu
na ulicę Forteczną, do wyszynku
zwanego „Seemans Klause” (Samotnia Marynarza). Piwiarnia
urządzona w obszernych piwnicach była za niemieckich czasów
jednym z częściej odwiedzanych
lokali w stolicy Karkonoszy. Już
jako podrzędna speluna działała
jeszcze jakiś czas po 1945 roku.
– Kiedy w latach 60. wyburzano
kamienice przy ulicy Fortecznej,
odkryto część „legendarnych”
podziemi – mówi Stanisław
Firszt, archeolog i dyrektor Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej
Górze Cieplicach. Niestety, nie

sporządzono wówczas żadnej
dokumentacji, a piwnice zasypano. Jak podkreśla Ivo Łaborewicz,
szef Towarzystwa Przyjaciół
Jeleniej Góry oraz kierownik
miejscowego oddziału Archiwum
Państwowego, nie brakowało
głosów, że tajne przejście wiodło
aż pod Wzgórze Krzywoustego
(dawny Hausberg) i dawało
możliwość ucieczki z ratusza
władzom miasta w razie bezpośredniego zagrożenia.

odsłonić i zachować dla turystów,
po odpowiednim zabezpieczeniu,
ale nigdy ich nie zrealizowano
– dodaje. Studnia jest do dziś…
ukryta pod schodami amfiteatru
blisko przejścia do ulicy Konopnickiej.
Tajemnicze podziemia to nie
tylko centrum. Od lat mieszkańców i badaczy intryguje to,
co kryje Wzgórze Kościuszki
(dawny Cavalierberg – Rycerskie
Wzgórze). Jeszcze zanim stało się
parkiem miejskim urządzonym
przez burmistrza Johannesa
Schoenaua, służyło jako miejsce
umocnień i szańców (także tam
dokonywano egzekucji). Już w
tamtych czasach pojawiły się
legendy o podziemnych korytarzach łączących stanowiska

Lochy pod Wzgórzem Kościuszki można by
wykorzystać jako miejsce oryginalnej
ekspozycji Muzeum Karkonoskiego,
odległego zaledwie o kilkadziesiąt metrów.
Podczas wspomnianych robót
rekonstrukcyjnych rynku odkryto także głęboką studnię miejską.
– Szybów studni było kilka, ale
ten okazał się bardzo dobrze zachowany – nadmienia Stanisław
Firszt. – Były nawet plany, aby go

Z forum Jelonki.com
Koja
W latach 65-70 - ubiegłego wieku - chodziliśmy po tych lochach pod Wzgórzem
Kościuszki. Wejście było to pierwsze z lewej strony od „śledziarni” , wchodziliśmy tam
z latarkami , ściany były „fosforowe” na których „rysowaliśmy cudaki - zabawa była
przednia! Wchodziliśmy bocznym wejściem a wychodziliśmy na samym Wzgórzu obok
placyku lub naprzeciwko PKP. Gdzie indziej baliśmy się zapuszczać ale były widoczne
korytarze. Nieraz Milicja nas goniła - ale kto tam by w tamtych czasach dał nam radę!
Potem to wszystko zamurowano i były częstsze naloty milicji i wojska. No i koniec
był. Ach młodość, młodość!!!!!

obrony z przedmieściami Jeleniej
Góry.
Czy korytarze były? Tego nie
sprawdzimy. Zachowały się natomiast wykute w skałach pomieszczenia od strony ulicy Chełmońskiego (Seydelstrasse), w których
powstała Piwnica Skalna (Felsenkeller) – jedna z bardziej popularnych
piwiarni, będąca częścią restauracji
o tej samej nazwie, z której tarasów
można było podziwiać panoramę
całego miasta. Wykute w skale
komnaty zamieniono na schrony
przeciwlotnicze, kiedy ku Dolnemu
Śląskowi zbliżała się Armia Czerwona, a kres III Rzeszy był już blisko.
Wtedy także prowadzono – objęte tajemnicą dającą przyczynek

do wielu domniemywań – prace
nad siecią podziemnych korytarzy w linii obrony miasta od
strony wschodu, przy dworcu
kolejowym. Powstały wówczas
(zachowane do dziś w ruinie)
umocnione w skałach gniazda
karabinów maszynowych oraz
sekretne przejścia, podobno łączące tę część Jeleniej Góry ze
Wzgórzem Kościuszki podziemną
linią tramwajową, która miała zapewnić swobodny przepływ ludzi
do dworca. Na ile te spekulacje są
prawdą, na ile legendą?
Tego dziś już nie sprawdzimy.
Po 1945 roku podziemia były
często eksplorowane nielegalnie
przez żądnych przygód młodych
mieszkańców. Były doniesienia o
tragediach i zaginięciach. Niektóre lochy penetrowali także harcerze. Nie przeprowadzono jednak
żadnych oficjalnych ekspedycji.
Część korytarzy się zawaliła, część
– zasypano. Wejścia do podziemi
od strony dworca zamurowano,
a swoje robi czas coraz bardziej
zacierając ślady przeszłości.
Jedynie w dawnej Felsenkeller
przez jakiś czas działał pub i dyskoteka zwana lochami, a wcześniej
– przez długie lata PRL – były
tam magazyny Centrali Rybnej
(smrodu śledzi długo nie dało
się podobno stamtąd wywabić).
Rozrywkowy interes jednak padł,
a podziemia czekają na kolejnego
gospodarza. Chciałoby się, żeby
było to, na przykład, Muzeum Karkonoskie z podziemną wystawą
dotyczącą skarbów ukrytej Jeleniej
Góry. Możliwości techniczne są,
a takie wydarzenie na pewno
byłoby hitem. Czy starczy dobrej
woli i pieniędzy?

Konrad Przezdzięk

FOT. TEJO

Kręte labirynty lochów, podziemna linia tramwajowa,
tajne przejście z ratusza do jednej z piwiarni, głębokie
studnie kryje pod sobą stolica Karkonoszy. Mało prawdopodobne, aby stało się to atrakcją dla turystów: podziemia
są w fatalnym stanie, często zawalone i zapomniane.
Warto jednak część z nich wykorzystać.

FOT. ARCHIWUM

Zmurszałe skarby podziemnej Jeleniej Góry

W opustoszałych lochach mieściła się dyskoteka, ale lokal
zbankrutował. Teraz pomieszczenia stoją puste i czekają
na zagospodarowanie.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

5 stycznia 2008 r.

14

WYDARZENIA / ZBLI¯ENIA

Wielki sukces małych artystów

Burzliwą owacją i gratulacjami nagrodzono młodych
aktorów, którzy w Teatrze Zdrojowym wystąpili w popisowej premierze widowiska „Biegnijcie do Betlejem”.
Kto nie był, niech żałuje. Kto widział, szybko o tym nie
zapomni.
Przedświąteczna premiera była
zwieńczeniem warsztatów teatralnych grupy twórczej „Kwiat paproci”,
która od października przygotowała
jasełkowe przedstawienie z myślą
o Bożym Narodzeniu. Kto jednak
pomyśli, że chodzi tu o sztampowe
jasełka, grubo się pomyli. Sztuka to
głębokie przesłanie radości z efektami

– prostymi, acz wymownymi – które
daje teatr.
Są tu zarówno elementy tragedii,
jak i komedii. Ciekawie opowiedziana historia Narodzenia Pańskiego z
wykorzystaniem symboliki ludowej,
jak i antycznego teatru cieni. Wreszcie
– świetna warstwa muzyczna i kolędy
żywiołowo wyśpiewane przez młodych

twórców. Podstawą do sztuki jest tekst
E. Wojnarskiego. Nad inscenizacją pracowały aktorki Sceny Animacji Teatru
Jeleniogórskiego: Bogna von Woedtke
i Lidia Lisowicz.
– Dziękuję wszystkim za poświęcenie: dzieciom, które przecież w
czasie przygotowań musiały chodzić
do szkoły, oraz rodzicom, którzy
systematycznie przywozili swoje
pociechy na próby – mówił Bogdan
Nauka, dyrektor naczelny Teatru
Jeleniogórskiego. – Na pewno tej
przygody dzieci nie zapomną do końca
życia – podkreśliła Małgorzata Nauka,

współautorka projektu i opiekunka
warsztatów.
Na zakończenie sztuki młodzi aktorzy zaśpiewali spontaniczne „Sto lat!”
Bognie von Woedtke, która w dniu
premiery miała urodziny (wszystkiego
najlepszego od Jelonki!). Później B.
Nauka wręczył certyfikaty ukończenia
warsztatów. Na koniec wszyscy zaśpiewali kolędę „Wśród nocnej ciszy”.
Dziewczęta i chłopcy nie chcieli zejść
ze sceny!
Jak zaznaczają same dzieci, bardzo
chętnie brały udział w przygotowaniach i już z niecierpliwością czekają

na następne zajęcia. – Połknęły bakcyla
teatru jeszcze latem podczas działania
Teatrzyku Jelonka Górskiego, który
podczas wakacji wystawił premierę „Z
legend naszego miasta”. Trzon „Kwiatu
paproci” to właśnie młodzi aktorzy, którzy wzięli udział w letnich działaniach
pod patronatem Instytutu Teatralnego
im. Raszewskiego w Warszawie.

– Mamy kolejne projekty i będziemy
startowali w konkursie na organizację
następnych warsztatów. Liczymy także,
że dostaniemy środki na działanie z budżetu miasta. Dzieci bardzo tego pragną
– usłyszeliśmy w Teatrze Zdrojowym.

(tejo)

zdjęcia
Konrad Przezdzięk

Na bis dzieci zagrały podczas przedświątecznego kiermaszu na placu Ratuszowym.
Niestety, organizatorzy wybrali niefortunnie późną godzinę, a samorządowcy,
którzy wcześniej podzielili się z mieszkańcami opłatkiem, nie dotrwali do końca i
nie zobaczyli efektów wysiłku młodych artystów.

Major Pasek gra w wiecznej orkiestrze
Przeglądając strony Jeleniogórskiej
Biblioteki Cyfrowej natrafiłem na notkę
dotyczącą Pana Majora (pośmiertnie
dostał awans na podpułkownika).
Napiszę wielką literą, bo każdy tak się
do Niego zwracał. Każdy, kto do 80. lat
XX wieku uczęszczał do Państwowej
Szkoły Muzycznej I i II stopnia, kto grał
w wojskowej orkiestrze lub w jakikolwiek sposób był związany z tamtym
środowiskiem.

dętych grał w Jeleniogórskiej Orkiestrze
Symfonicznej. Uczył gry na akordeonie
oraz puzonie w PSM I i II stopnia im.
Moniuszki.
Major Pasek, kiedy już miałem
zdolność do jakiegoś tam kojarzenia
(a było to w drugiej połowie lat 70., chodziłem do akordeonowej podstawówki)
szalenie przypominał mi dobrego
wojaka Szwejka. Zwłaszcza jak założył
mundur, co mu się czasem zdarzało.

Warto może wpisać postać Pana Majora do panteonu
oczekujących na bardziej trwałe uhonorowanie, choćby w postaci
ulicznego szyldu z Jego prostym, ale budzącym tyle dobrych
wspomnień nazwiskiem.

Nie będę cytował życiorysu Józefa
Paska, tak kompletnie nakreślonego
przez Agatę Kempiak w notce JBC.
Wspomnę tylko, że – chyba jako jedyny
jeleniogórzanin – Pan Major skomponował operetkę „Angelina”, dziś pewnie
już zupełnie zapomnianą. Jest też autorem hymnu Szkoły Radiotechnicznej,
zwanego też Pieśnią Radiotechników,
do której słowa napisał sam ówczesny
komendant placówki płk Wacław Kazimierski. Przez lata był szefem orkiestry
garnizonowej, na instrumentach

W Państwowej Szkole Muzycznej postać
Pana Majora zawsze budziła respekt.
Ale nie ze względu na wojskową
estymę, czy też ten bojaźliwy szacunek,
który czujemy na widok uniformu. Nie.
Pasek był niesłychanie ciepłym człowiekiem. W przeciwieństwie do wielu
nauczycieli zawsze miał słowo pociechy
dla ucznia. A kiedy siedział w komisji
egzaminacyjnej, nie zdarzyło się, aby po
tym stresującym występie, nie pogratulował zdającemu, choćby ten zupełnie
spartolił zadany program.

i sepleniąc, co tylko dodawało Mu
pewnego uroku. Mnie utkwił jeden
incydent, który przypłaciłem, nie tylko
zresztą ja – atakiem histerycznego
śmiechu, choć pewnie jego bohaterom
do śmiechu nie było. Otóż Major Pasek
wdał się z kimś w rozmowę i szedł tak
ze swoim interlokutorem tyłem przez
korytarz szkoły muzycznej. Rozmówca
przodem, Major tyłem.
Major oczywiście cały czas nadawał,
a rozmówca z zaciekawieniem słuchał
tych wynurzeń. Pasek niósł przy tym
szklankę wrzącej kawy, takiej plujki,
wymachiwał nieco ręką i tej kawy trochę mu tu i tam kapało. Zauważyła to
woźna, która w te pędy wzięła szmatkę
i zaczęła podążać w celu wytarcia owej
kawy. Ale Major Pasek nie zauważył jej,
co było łatwe, bo przecież szedł tyłem.
Ona idzie, wszyscy patrzą się na ten
spektakl, a muzyk wpada na woźną
z impetem, przewraca kobiecinę i
sam przy tym wykonuje pół salto, rozpaczliwym wzrokiem odprowadzając
szklankę z wrzącą kawą, którą właśnie
upuścił i która nieuchronnie zmierza
na głowę woźnej…
Rozlega się przeraźliwy huk lądującego na czterech literach majora Paska

Józefa oraz głośny krzyk – K…. jego
mać, Panie Majorze! – wydobywający
się z gardła woźnej, która właśnie
zaliczyła cios szklanką z wrzącą kawą…
Wszystko to w błyskawicznej reakcji
histerycznej głupawki kilku uczniów,
którzy ową scenkę – trwającą może
kilka sekund – oglądali z rozdziawionymi gębami. Głośno śmiać się nie
wypadało, bo w końcu major Pasek
Józef był nauczycielem, a powstrzymać
się nie szło.
Major Pasek Józef szybciej się podniósł niż upadł i zaczął błagać o przebaczenie woźną: - Papapapani Uuuulu,

psiepsie psie psie prasam, nie nie nienie
chciałem, babababrdzo psieprasiam!
Pani Ula wyglądała jak siedem
nieszczęść z twarzą całą w kawowych
fusach i włosach w kawowej ondulacji… Pewnie i poparzonych z lekka.
Strasznie się dąsała. – No jeszcze by
brakowało, żeby pan chciał, Panie Majorze – mówiła prawie płacząc wściekła,
że całe towarzystwo rechocze, a ona stoi
jak to nieszczęście spłukane kawą. Ale
szybko jej przeszło, bo na Majora nie
sposób było się gniewać…
Niestety, 22 grudnia 1988 roku Major Józef Pasek po raz ostatni przyszedł

do Szkoły Muzycznej przy ulicy 22 Lipca
(wtedy – dziś Piłsudskiego). Jak pisze
A. Kempiak, upadł i już nie odzyskał
przytomności. Przeniósł się do wiecznej
orkiestry. O drugiego takiego oryginała
bardzo trudno, więc pewnie nie ma
swojego następcy, bo tacy ludzie są po
prostu są niezastąpieni.
Warto może wpisać postać Pana
Majora do panteonu oczekujących na
bardziej trwałe uhonorowanie, choćby
w postaci ulicznego szyldu z Jego prostym, ale budzącym tyle wspomnień
nazwiskiem.
Konrad Przezdzięk
FOT. ARCHIWUM JELENIOGÓRSKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ

Kiedy tylko Major Pasek wchodził
W grudniu minęło 20 lat od odejścia majora Józefa Paska,
jednego z wybitniejszych aczkolwiek zapomnianych do szkoły muzycznej, zawsze coś
jeleniogórzan, któremu – choćby z okazji tej smutnej i musiał „nabroić”. Sam był przy tym
rozbrajający. Mówił lekko jąkając się
okrągłej rocznicy – należy się kilka słów wspomnień.

Bohater tekstu z przyjaciółmi podczas świątecznego kolędowania.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Świetlane Cieplice

Muzyka dla duszy

W tym tygodniu w Jeleniej
Górze–Cieplicach uwidoczni się wszystko, co piękne.
Wszystko dzięki Karkonoskiemu Festiwalowi Światła,
który po raz pierwszy odbędzie się w naszym regionie.
Jeleniogórzanie zobaczą
w tych dniach niezwykłe
iluminacje i wystawy.

Filharmonia Dolnośląska w
Jeleniej Górze zaprasza w tym
tygodniu na koncert we wtorek,
6 stycznia, godzina 19.00 w wykonaniu Ewy Antosik (skrzypce),
Agaty Juryś (altówka), Marii Koralewskiej (wiolonczela) i Krzysztofa Gotartowskiego (fortepian).
Wieczór przy muzyce, jaką zagrają dla jeleniogórskiej publiczności
tak znakomici muzycy, to świetny
pomysł na udane chwile.

Festiwal w Cieplicach rozpocznie
się 9 stycznia, w piątek i potrwa
do niedzieli. W ramach programu
obejrzymy m. in. wystawę promującą i prezentującą technologię
LED i Bene Kit, iluminacje świetlne
oraz świąteczne budynków i zieleni
w centrum miasta, pokazy prac
pochodzących z konkursu „Mistrz
Światła 2009” i wystawę Tomasza
Urbanowicza pod tytułem Szkło
Światła. Wszystko odbywać się
będzie na Placu Piastowskim, w
Parku Zdrojowym oraz w Politechnice w pałacu Schaffgotschów.

Nauczymy się energooszczędności

Jednym z celów Karkonoskiego
Festiwalu Światła jest uwrażliwienie ludzi na rodzaj światła, jaki
wybierają do oświetlenia swoich
domów i posesji. W dobie nieustannych rozmów dotyczących
problemów związanych z kosztami

energii i ogólnie pojętej energooszczędności powinniśmy wiedzieć,
czym różni się zwykła żarówka
od nowoczesnych, energooszczędnych. Na festiwalu dowiemy się m.
in. o tym, jak oszczędnie i ekologicznie oświetlić swoje otoczenie
oraz jakie cuda czyni światło.

Światło poczęło się
z ognia

- Na początku był ogień. Kiedy
ludzie go okiełznali, zmieniło się
ich życie. Do tej pory mrok wzbudza w nas niepokój, a światło
daje poczucie bezpieczeństwa.
Dlatego zaczęto szukać nowych
sposobów, by jak najlepiej rozświetlić nasze otoczenie w nocy.

Pojawiła się świeczka, później
żarówka, potem świetlówka
energooszczędna , LED; a co
będzie dalej? – taką informację,
zachęcającą do odwiedzenia w
piątek, sobotę i niedzielę Cieplic
czytamy na stronie inernetowej Karkonoskiego Festiwalu
Światła. Głównym sponsorem
imprezy jest Philips Lighting
Poland S.A.

Warto to zobaczyć

Energia świetlna to jeden z
tych tematów, o których mówi
ostatnio większość Polaków.
Dyskusje na ten temat są na ogół
bardzo ciekawe i fascynujące.
Tym razem będziemy mogli nie

tylko porozmawiać o świetle,
które w dzisiejszych czasach
jest jednym z podstawow ych
elementów naszego życia, ale i
zobaczyć na własne oczy, jakie
cuda można stworzyć za pomocą
tego fenomenu. W końcu piękno
lubi, a nawet kocha każdy z
nas, a powszechnie wiadomo,
że w dobrym świetle wszystko
prezentuje się bardzo dobrze. Politechnika przygotowała pokazy
i wykłady na temat światła, jego
roli w życiu, technice, medycynie. Stylowe wnętrza dodatkowo
uatrakcyjnią spotkania ze światłem i nauką o nim.

Ania

Kino Grand

„Dziewczyna mojego kumpla” w reżyserii Howarda Deutcha.
Tank, główny bohater filmu organizuje najgorsze na świecie randki. Robi
to na zlecenie mężczyzn, którzy liczą na to, że ich byłe dziewczyny wrócą
do nich po niemiłym i nieudanym spotkaniu z innym facetem. To pełna
humoru, przewrotna komedia romantyczna, którą możemy obejrzeć do
najbliższego czwartku o godzinie 16.00 i 18.00.
„Lekcje pana Kuki” w reżyserii Dariusza Gajewskiego. Głównym
bohaterem jest Waldemar, dwudziestoparoletni chłopak, który chce
wyjechać za granicę, żeby zwiedzić jakieś nieznane państwo i zarobić
trochę grosza. W tej sprawie zwraca się po radę do pana Kuki, byłego
turysty zarobkowego. Za jego radą Waldemar decyduje się na wyjazd do
Wiednia, ale jego entuzjazm nieco się zmmienia, gdy przygotowany do
drogi staje przed rozlatującym się autobusem, pełnym przemytników i
przypadkowych zupełnie osób. Film obejrzymy do najbliższego czwartku
o godzinie 20.00.

„Madagaskar 2” wyreżyserowany przez Erica Darnella. Głównymi
bohaterami są dobrze znani wszystkim kinomanom uciekinierzy z
ZOO. W drugiej części komedii Lew Alex, zebra Marty, żyrafa Melman
i hipopotamica Gloria postanawiają opuścić Madagaskar i poszukać dla
siebie innego domu. O tym czy uda się im tego dokonać oraz czy i nowy
dom będzie lepszy od dotychczasowego przekonamy się przychodząc do
kina o godzinie 20.00.

Książnica Karkonoska zaprasza
miłośników gier komputerowych
do udziału w rozgrywkach FIFA
08 oraz RTL Ski Jumping 2006.
Konkurs odbywać się będzie od 7
stycznia do 3 kwietnia na III piętrze
w dziale dziecięco-młodzieżowym.
Jest to świetny pomysł na spędzenie
wolnego czasu poza domem.

Grafiki z czekoladą

Osoby, które nie widziały jeszcze
wystawy grafik Macieja Lerchera
pod tytułem „Postacie” mogą
nadrobić tą stratę do 12 stycznia,
kiedy prace zostanę zdjęte ze ścian
Galerii Czekoladowej w Jeleniej
Górze. Prace warto zobaczyć,
chociażby dla tego, żeby na chwilę
oderwać się od codziennych
zmartwień.

Magiczne zdjęcia
z Lublina

Osiedlowy Dom Kultury w
Jeleniej Górze proponuje w tym
tygodniu wystawę pod tytułem
„Lublin na starej fotografii: z cyklu
„Polska z lat 60 - tych”. Osoby, które skorzystają z tej oferty, zobaczą
fotografie, pochodzące z archiwum Lubelskiego Towarzystwa
fotograficznego z lat 1930 - 1970.
Otwarcie odbędzie się w najbliższy piątek o godzinie 17.00.

W ramach programu usłyszymy: Sergiusz Prokofiew - Sonata
nr 1 f-moll na skrzypce i fortepian, Johannes Brahms - Sonata
na altówkę i fortepian, Andrzej
Panufnik - Trio fortepianowe na
skrzypce, wiolonczelę i fortepian.
Koncert odbędzie się w sali im. L.
Różyckiego. Cena biletów waha
się od 5 do 10 złotych.

Wesele w teatrze

Kino Marysienka

Sezon na gry
komputerowe

15

Lot
„Ile waży koń trojański” w reżyserii Juliusza Machulskiego .
Komedia nawiązująca do czasów PRL. Główną bohaterką jest 40 letnia
Zosia, marząca o lepszej przeszłości, żeby w ten sposób wpłynąć na rzeczywistość. Czy uda się jej przenieść w czasie możemy przekonać się jeżeli
dotrzemy do kina do czwartku o godzinach 15.45, 18.00 i 20.15.

„Podróż poślubna” to jedna z propozycji Teatru
Dramatycznego im. Norwida w tym tygodniu. Spektakl wyreżyserowany przez Iwo Vedrala traktuje o
historii Żydówki, córki śledczej NKWD i syna oficera
SS. Doszukamy się w niej refleksji dotyczącej stereotypów i opisu trudnych rodzinnych relacji, jak i
stosunku do własnego kraju. Spektakl obejrzymy w
najbliższą sobotę i niedzielę o godzinie 19.
Natomiast Zdrojowy Teatr Animacji proponuje w tym tygodniu:
„Mirra, Kadzidło, Złoto
apokryf betlejemski” w reżyserii Bogdana Nauki. Sztuka
nawiązuje do dwóch wydarzeń opisanych w ewangelii:
narodzin Chrystusa w stajence betlejemskiej i Golgotę. Oba
te wydarzenia łączy postać Barabasza , niegodziwca i zbója.
To dość oryginalne połączenie
możemy obejrzeć 19 grudnia,
piątek o godz. 10.00. Teatr
Zdrojowy zaprasza także na
sztukę „Tymoteusz w lesie”,
którą obejrzymy 6 stycznia,
we wtorek o godzinie 10.
„Wielki Teatr Legend Karkonoszy”. Jest to nie lada gratka dla miłośników regionalnej
historii, którzy chcieliby poznać liczne podania i legendy.
Spektakl w reżyserii Bogdana
Nauk i możemy og lą da ć 7
stycznia, w środę o godzinie
10. i czwartek o godzinie 9.
oraz 10.30.

Nowości ze świata muzyki
TITO & TARANTULA - „Back Into The Darkness”
wytwórnia: Metal Mind Productions
Zasłużona dla amerykańskiego rocka formacja działająca od 1992 roku
doskonale znana jest wszystkim wielbicielom filmów Roberta Rodrigueza.
Grupa stworzyła muzykę na potrzeby
takich obrazów jak: „Desperado” czy
„Od Zmierzchu Do Świtu”, gdzie również
pojawiła się w roli muzyków - wampirów.
Także podczas jednej z tras koncertowych, zespołowi jako trzeci gitarzysta
towarzyszył sam Robert Rodriguez. Lider
zespołu - Tito Larriva ma także na swoim
koncie liczne role filmowe m.in. zagrał
szaleńca w „Million Dollar Hotel” Wima
Wendersa. W 1997 roku ukazał się długo

oczekiwany debiut zespołu, rewelacyjne
przyjęty krążek „Tarantism”, a już 2 lata
później swoją premierę ma kolejny album
„Hungry Sally & Other Killer Lullabies”,
gdzie grupa znowu przy wykorzystaniu
bardziej i mniej typowych instrumentów
dla muzyki rockowej (jak skrzypce czy
mandolina), stworzyła zupełnie nową
ekscytującą jakość w muzyce. Na kolejne
płycie „Little Bitch”, która ukazała się w
2000 roku, zespół poszedł w kierunku
eksperymentów muzycznych, jednak
nowatorskie brzmienie i zupełnie nowe
podejście do wokali nie do końca odpowiadało fanom grupy i już na kolej-

PETER GABRIEL - „Big Blue Ball”
wydawnictwo: Real World Records/ Kartel Music
Prawie 18 lat zajęło Peter’owi Gabriel’owi na stworzenie albumu na którym
razem zagrały największe gwiazdy
współczesnej muzyki i to z różnych
kręgów kulturowych. Zresztą śledząc
poczynania Petera Gabriela doskonale
pamiętamy jak rozwiłała się jego solowa
kariera po odejściu z zespołu Genesis, z
którym nagrał kilka fantastycznych albumów.Tym razem Gabriel do projektu
„Big Blue Ball” zaprosił całą plejadę
twórców, których szanuje i którzy podobnie jak on osadzeni są muzycznie
w podobnej stylistyce. Wśród zaproszo-

nych artystów mamy tu: Karl’a Wallingera, Sinnead O’Connor, Natachę Atlas,
Iarla O Lionairda, Jamesa Mc Nally’ego,
Papę Wembę, Joseph’a Artur’a, Huwke
Zawosę, Martę Sebeslyen, Tim’a Finn’a,
Justin’a Adams’a, Jah Wobble’a, Billy’ego
Cobham’a, grupę gospel The Holmes
Brothers, gitarzystę flamenco Juan’a
Canizares’a, japońskiego perkusistę Joji
Hirotę oraz wielu innych wybitnych
muzyków. Razem na płycie znalazło się
75 artystów z 20 krajów. Całość otwiera „Whole Thing” w którym słychać
głosy Francis Bebey, Alexa Faku, Karl

nym krążku „Andalucia” (2002) zespół
powrócił do stylu wypracowanego na
dwóch pierwszych płytach. W kwietniu
2008 roku Tito & Tarantula wypuściła na
rynek kolejny swój krążek tym razem 5-ty
w karierze zespołu - „Back Into The Darkness” na którym znalazło się 13 utworów
przepełnionych magią i typowym amerykańskim stylem gry odzwierciedlającym
to wszystko w utworze otwierającym
„Come Out Clean”. Potem następuje cała
seria fantastycznych klimatów począwszy
od „Pretty Wasted”, „Monsters”, „Dust And
Ashes”, „The End of Everything”, „Now
That You’re Gone”, „Machete”, „Darkness”, „Murder”, „Like I Do” , In My Car”,
„If You Love Me” aż po zamykajacy „Not
Walingera, Tima Finna i Andy White’a.
W pozostałych równie przepięknych
tematach słychaćź Natachę Atlas („Habibe”), Juana Canizaresa i Papę Wemba
(„Shadow”), Ranan’a Browne’a, Eric’a
Mouquet’a, Vernon’a Reid’a („Altus
Silva”), Joseph’a Artur’a („Exit Through
You”), Sined O’Connor („Everything
Comes From You”), Billy Cobham’a, The
Holmes Brothers („Burn You Up, Burn
You Down”), Levon’a Minassian’a, Avonę N’Diaye („Forest”), Marte Sebestyen,
Jah Wobble’a („Rivers”), Avonę N’Diaye
i Rossy („Jijy”). Całość zamyka tytułowa
kompozycja „Big Blue Ball” w której
pojawiają się perkusjonista o jazzowej
prowieniencji Manu Katche i Karl Wal-

„Tymoteusz w lesie w reżyserii” Bogdana Nauki , a właściwie druga część przygód
ulubieńca dzieci pod tytułem
„Leśne przygody Tymoteusza.
Bohater zabierze dzieci do lasu
na grzybobranie, gdzie spotka
go wiele niespodzianek. Prosta fabuła, w prosty sposób
ucząca maluchy, niezwykle
atrakcyjna literacko i teatralnie z pewnością spodoba się
najm łodsz ym widzom. Na
sztukę możemy zabrać swoje
pociechy 11 stycznia (niedziela) o godzinie 16.00.
„Dekameron” w inscenizacji i adaptacji czeskiego
twórcy Petra Nosalka. Spektakl oparty na niezwykłym
dziele Boccacio przeniesie
nas w krainę ludzkich namiętności. Uroku sztuce dodaje
wyrafinowana scenografia,
lalki, renesansowe kostiumy
i scenografia. Losy bohaterów
pozna my prz ychod zą c do
teatru w najbliższy piątek o
godzinie 11. i 19.

Rozmowa z artystą

Andrzej Patlewicz
Enough”.Płyta dopiero teraz ukazuje sie
w Europie a także w Polsce a to z powodu
koncertów promujących ten album przez
Tito & Tarantula, która zawita także z
trzema koncertami do naszego kraju.

linger. Produkcją płyty zajęli się wielcy
muzycy - Peter Gabriel, Karl Wallinger
oraz Stephen Hague. Czy może być
coś piękniejszego od tego albumu. Jeśli
jeszcze nie poznaliście smaku tej płyty to
wielki bład. Tej płyty nie można pominąć
w żadnym podsumowaniu muzycznych
arcydzieł minionego roku.

Nie lada gratkę dla miłośników
malarstwa przygotował jeleniogórski Empik. W najbliższy czwartek o godzinie 17.00 odbędzie się
spotkanie z Januszem Motylskim,
którego prace wystawiane są zarówno w Polsce, jak i za granicą.
W trakcie spotkania zobaczymy
również wystawę obrazów i ilustracji książkowych artysty.

Gwatemala w zdroju

Muzeum Przyrodnicze w
Jeleniej Górze organizuje w
tym tygodniu kolejną prelekcję
przyrodniczą ilustrowaną przeźroczami o wymownym tytule
„Gwatamela - krajobraz i ludzie”
Andrzeja Paczosa. Osoby, które
chcą w ten sposób spędzić wolny
czas muszą przyjść do muzeum
8 stycznia (czwartek) o godzinie
19.00.

Świąteczna integracja

Na noworoczne spotkanie
osób niepełnosprawnych z powiatu jeleniogórskiego zaprasza
Gmina Mysłakowice. Impreza
odbędzie się w najbliższą sobotę
w Gminnym Ośrodku Kultury w
Mysłakowicach. Jest to świetna
okazja do integracji z osobami,
które każdego dnia zmagają
się z licznymi życiowymi przeszkodami.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

5 stycznia 2008 r.

16

ROZRYWKA

Ayo znaczy radość
Ayo to niemiecka wokalistka o nigeryjsko-romskich korzeniach, która mieszka w Paryżu. Muzyka Ayo jest równie barwna jak jej życiorys. Artystka opowiada o swoich
bardzo osobistych utworach, popełnionych błędach, o
Warszawie i... pierogach.
Twoje piosenki wydają się
być bardzo osobiste. Czy nie
obawiałaś się, że ludzie, słuchając tych utworów, dowiedzą się
o Tobie zbyt dużo?
Ayo: Ludzie nigdy nie poznają cię
w stu procentach, bo w tej branży
jest tak, że 50 % siebie poświęcasz
tworzeniu muzyki, a drugie 50 %
prowadzeniu normalnego życia,
ale wydaje mi się, że to zawsze jest
dobrze, jeśli inni mogą wiedzieć,
kim jesteś. To lepsze, niż udawanie
kogoś, kim się nie jest.
Na Twojej najnowszej płycie
śpiewasz: „Nie boję się”. Nie
boisz się czego?
Ayo: Nie boję się wyrażać mojej
miłości w sposób, w jaki chcę ją
wyrażać i nie boję się tego, co ludzie
mają do powiedzenia i co myślą - na
temat tego, co powinnam robić i
czego nie powinnam robić. Nie boję
się po prostu robić wszystkiego, co
uznam za słuszne.
Twoje imię, Ayo, oznacza radość. Co jest Twoim okruchem
radości?
Ayo: Moim okruchem radości jest
mój syn i moje życie. Ale w piosence
„A Piece Of My Joy” - okruch mojej
radości - śpiewam tak naprawdę
nie o radości w sensie ogólnym,
ale o tym, co mi daje radość, a tym

a było ich dużo; wiele razy w życiu
nie postąpiłam też uczciwie, były
takie sytuacje, kiedy kłamałam,
były sytuacje, kiedy zdradzałam,
oszukiwałam i robiłam wiele innych niewłaściwych rzeczy - ale
wciąż jestem tutaj i powinnam być
za to wdzięczna.

Czy jakiś artysta stanowi dla
Ciebie inspirację?
Ayo: Mogłabym wymienić Donny’ego Hathawaya, Jimmy’ego
Cliffa, Boba Marleya... również
Pink Floyd, Simon & Garfunkel,
Cat Stevens, Stevie Wonder, Marvin
Gay. Wielu różnych twórców.

Śpiewając utwór „Down On
My Knees”, prosiłaś swojego
ówczesnego chłopaka, żeby
do Ciebie wrócił. Czy Twoim
zdaniem absolutna szczerość
pomaga w tym, by dostać od
życia dokładnie to, czego się
chce?
Ayo: Wierzę, że ważne jest, aby
zawsze mówić prawdę, nawet w
momentach słabości. Czasami
bycie wrażliwym nie oznacza, że
jest się słabym. Muszę też powiedzieć, że kiedy pisałam tę piosenkę,
nie byłam „na kolanach”, choć
napisałam ją w oparciu o prawdziwą historię. Nigdy nie byłam
ta kolanach i nie opowiadałam tej
historii z perspektywy faktycznego
stanu rzeczy. Nie była to prawda
obiektywna, jedynie prawda w
piosence. To właśnie czułam.

Czy błędy mogą się do czegoś
przydać?
Ayo: Tak. Dzięki błędom dorastamy. Błędy sprawiają, że dojrzewasz,
uczysz się, doświadczasz życia czy
też postrzegasz je z innego punktu
widzenia.

Kim są te osoby, którym
chciałabyś powiedzieć „dziękuję”?
Ayo: To słowo „dziękuję” z mojej
piosenki skierowane jest do Boga.
Boga, ale niekoniecznie tego,
którego znamy z Biblii albo Koranu. To Bóg rozumiany bardziej
jako duch. Mówię to z uwagi na
wszystkie błędy, jakie popełniłam,

Jakie jest Twoje ulubione
miejsce na ziemi?
Ayo: Zazwyczaj moje ulubione
miejsce jest tam, gdzie jest mój syn.
Gdzie mogę być z moim synem.
Kocham Nowy Jork, kocham też
Paryż - to piękne miasta, ale dom
jest czymś, czego nie można znaleźć w mieście jako takim, to coś, co
możesz znaleźć w swoim sercu.

Jakie są Twoje wrażenia, jeśli
chodzi o Polskę?
Ayo: Jest dla mnie bardzo interesująca, bo sądzę że - z pewnością
tu, w Warszawie - jest taka osobliwa
energia. To dobra energia, ale... nie
wiem, jak to wyrazić. Jest bardzo
poruszająca. Myślę, że macie tutaj
wielki bagaż historii i wiele się
tutaj wydarzyło. Kiedy myślę o tej
energii, właśnie to przychodzi mi
do głowy: wiele się tutaj zdarzyło,
da się to wyczuć. Kiedy patrzysz na
Stare Miasto, wiedząc, że Warszawa
została kompletnie zniszczona,
odczuwasz smutek, ale jednocześnie
coś pozytywnego, ponieważ jest tu
wielu studentów, wielu młodych
ludzi, ludzie są w ruchu, tętni tu
nowe życie. Nie ma tu klimatu
depresji, czuje się moim zdaniem
pozytywne wibracje. Smakuje mi
też jedzenie, uważam, że macie tutaj
świetne restauracje...

czymś jest dzielenie z kimś swojego
szczęścia.

A kim są te osoby, którym
mówisz: „Zejdźcie mi z drogi”?
Ayo: Mam tu na myśli osobę, z
którą kiedyś współpracowałam i
ta współpraca nie wyszła mi na
dobre. Ten człowiek powstrzymywał mnie od robienia tego, co
miałam robić. Próbowałam zerwać
kontrakt, ale on nie pozwalał mi
odejść. Napisałam więc o tym
piosenkę - była jeszcze ostrzejsza,
ale potem nieco zmieniłam tekst,
bo pomyślałam, że nie chcę, aby
mój syn to usłyszał.

SUDOKU

Gra w sudoku jest banalnie prosta. A raczej zasady
gry w sudoku są banalnie
proste, gdyż sama gra już
może taka nie być. Szczególnie jeśli spróbuje się
szczęścia na trudniejszych
planszach.
Gra polega na wypełnieniu planszy cyframi od 1 do
9 w ten sposób, aby w tym
samym wierszu, w tej samej
kolumnie, oraz w każdym
sektorze 3x3 ozanczonym
pogrubiona linią, znajdowała się tylko jedna taka
sama cyfra. Innymi słowy w
żadnej kolumnie, wierszu,
lub oznaczonym sektorze
nie moża powtórzyć się dwa
razy ta sama cyfra.

Rozwiązanie krzyżówki
____________________________________________
Imię ________________________________________
Nazwisko ___________________________________
Kontakt ____________________________________
Rozwiązanie krzyżówki prosimy dostarczyć do redakcji dnia 09.01.2009.
Kupon można wysłać lub dostarczyć osobiście pod adres:
Tygodnik Jelonka ul. Skłodowskiej Curie 13/2; 58-500 Jelenia Góra.
Do wygrania zaproszenia o wartości 50 zł na obiad lub kolację w restauracji
– pizzerii Da Cordo mieszczącą się przy ulicy Moniuszki 5a w Jeleniej Górze.”

Polskie jedzenie?
Ayo: Tak, kocham polskie jedzenie. Bardzo lubię pierogi.
Dziękuję za rozmowę.
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Śniadanie
świękatkowych ludzi
Świękatkowe ludzie siedziały na co dopiero spuszczonym drzewie. Drzewo było zwaliste, upadło tak jak
trzeba i zrobiła się od razu polanka. Upadłe drzewo
zjawiło się niczym fotel, aż wstyd było nie usiąść.
– „Przyjechały” – powiedział najstarszy po chwili.
Świękatkowe usłyszały człapanie i na polance pojawili się dwaj inni nieogoleni. W torbie mieli to na co
świękatkowe czekały.
„A gdzie, kur... ognisko !?” – spytał
wyższy nieogolony. – Przywiezły co
trzeba? – zapytał jeden z brodatych.
- Przywiezły, przywiezły!
Stawiana na miękkim, leśnym
runie torba, wydała delikatny pogłos
obijających się szkieł. Dźwięk ten
zadziałał jak dzwonek radzieckiego
uczonego Pawłowa, ślionotokiem
na myśl o zawartości. Świękatkowe
rzuciły się do organizacji śniadania,
była już 9.30, najwyższy czas na
posiłek. Ogień wesoło trzaskał
iskrami, pogoda była znośna, obok
ogniska charczało małe radyjko,
a świękatkowe nabijały na patyki
kiełbasę.
A gdzie flaszki, co przywiezły?
Brodaty nie patrzył na butelkę,
odkręcił korek, czerwony nochal
wystający z rudej brody wcisnął w
szyjkę butelki. Przez świeże, krysta-

liczne powietrze Doliny, doleciał go
równie pasjonujący zapach butelki.
Potem, niczym Wojski przyłożył
szyjkę i zamiast dmuchnąć - pociągnął aż zabulgotało. Pozostali poszli
jego śladem.
I przez chwilę wyglądali tak jak
leśna orkiestra trębaczy, grająca
hejnał Świękatkowej Doliny.
Kiedy odstawili butelki zacharczało radio. Świękatkowe nadstawiły uszy. Mówił prezydent. „Cicho,
urwa!” Polityka wcisnęła się między
usta a brzeg butelki.
Mówił o swojej wyprawie do
Gruzji, jak własną piersią bronił
braci z Kaukazu przed hordami
z północy, które nawet do niego
strzelały. Te hordy. Na szczęście kule
poszły górą.
- To nie było takie trudne - zarechotali – nawet się schylać nie

Z końskiego grzbietu
musiał. Ale co go tam niesie, to już
mu Polska nie leży? Patrzej, świata
mu się zachciewa!– świękatkowe
zarechotały. I znowu przycisnęły
butelki, i znowu zabulgotało.
Potem świękatkowe przegryzły
kiełbasą, chlebem, zadumały się
nad światowymi problemami.
Sięgnęły po następne butelki – „
nie, kur... takiego nie będziemy wybierać. Wybierzemy naszego, a nie
jakiegoś, co chce na Kaukazie ludzi
zbawiać”.
„A wy coście tu, do kur.... nędzy
przywieźli !? Amerykańskie wino?”
– jeden z brodatych patrzył na butelkę. Etykieta była czarna z dużym,
czerwonym sercem, a na sercu było
napisane: LOVE CHERRY. U góry
była para: on w smokingu, ona
na czarno, a jeszcze wyżej napis:
ORYGINAL WINE, a pod sercem:
ENJOY THIS WINE ON EVERY
OCCASSION.
Świękatkowe usiłowały przeczytać, ale za cholerę nie mogły
zrozumieć o co tu biega.
„Nie, głosujemy tylko za naszymi,
co po ludzku gadajom.” – tu wdali
się w dyskusję, kogo będą wybierać. Tylko najstarszy patrzył na
kolejną butelkę, na serce z napisem
LOVE, na ten tajemniczy napis pod
sercem. I jak to zwykle bywa w

opowieściach, nad Doliną Świękatki
rozległ się szum skrzydeł i na polanie
wylądował Anioł. Chciał pomóc
brodatemu, chciał mu przekręcić
butelkę, bo na drugiej stronie była
nalepka, też z czerwonym sercem
a na sercu napis: „LOVE – mocne,
słodkie wino wiśniowe z dodatkiem spirytusu rektyfikowanego”.
Chciał mu też Anioł szepnąć, że :
Enjoy this wine on every occassion
– znaczy, że jest to wino na każdą
okazję, a więc pasuje jak ulał do
ich codziennego, świękatkowego
śniadania. Ale nie zdążył, ponieważ
zachodziło słońce. Położył Anioł
każdemu rękę na głowie, zadumał
się a potem poszybował nad Doliną,
żeby, jak każdej nocy, czuwać nad
bezpieczeństwem bezsprzecznie
najpiękniejszej doliny świata.

Marian Sajnog

HOROSKOP
BARAN
Wreszcie na horyzoncie pojawi się jakiś sukces i
kres ciągłych wysiłków bez efektu. Przekonasz się,
że się opłacało, że coś ci przyniesie zyski i będzie z
czego się utrzymać. W miłości otrzymasz znaki, że
wasz związek dojrzewa i możesz na partnera liczyć,
bo traktuje cię naprawdę poważnie.

BYK
W tym tygodniu pojawi się perspektywa wyjazdu,
najpewniej zagranicznego. Wykorzystaj go jak najlepiej, nie zwracaj uwagi na drobne niedogodności w
czasie podróży lub na etapie przygotowań. Generalnie zmiana miejsca bardzo dobrze ci zrobi.
BLIŹNIĘTA
Nie jesteś sam, jest obok druga osoba, a nawet
jak czujesz się samotny, to nie potrwa długo. Świat
przychyli się do realizacji twoich planów i dostaniesz
wsparcie. W miłości okazuj entuzjazm i ciesz się, jest
wszystko w porządku i bez potrzeby martwisz się.
Nie pozwalaj, żeby przeciwności losu zniechęcały
cię do robienia czegokolwiek.
RAK
Najbliższa ci osoba ostatnio oddaliła się od ciebie,
ale teraz zwiążecie się jeszcze bardziej na bazie
wybaczenia i współpracy. Porozmawiaj z nią w
sposób otwarty, wsłuchaj się też w swoje uczucia.
Jeśli jesteś sam, daj sobie czas na poznanie osoby, z
którą chcesz być. W sprawach finansowych będziesz
niecierpliwy, może spróbuj wynegocjować lepsze
warunki? Zachowuj się w sposób zrównoważony,
to pomoże.
LEW
Doświadczony, starszy mężczyzna pomoże ci i
okaże się twoim sprzymierzeńcem. W twojej firmie
w razie problemów zwracaj się z ufnością do przełożonych, im zależy, żeby w miejscu pracy wszystko
grało i chcą trzymać rękę na pulsie. Czekają cię
nowe znajomości. Jeśli szukasz miłości, pojawi się
ktoś otoczony powszechną adoracją. Nie zakochuj
się na ślepo, poczekaj, aż otrzymasz wyraźne znaki,
bo być może ten związek ma cię czegoś nauczyć, ale
nie warto go kontynuować.
PANNA
W tym tygodniu będziesz chciał zawojować świat,
będziesz w nastroju do aktywnego działania, do
walki o swoje. Będziesz kreatywny, niezależny od poglądów innych osób. Nic nie stanie na przeszkodzie
twojej miłości. Wykorzystaj ten aktywny czas i nie
trwoń pozytywnej energii na błahe sprawy.

WAGA
Zbyt długo się już zabierasz do czegoś; właśnie
teraz, bez odkładania i fałszywych usprawiedliwień,
pozałatwiaj wszelkie zaległe sprawy. Zobaczysz, jaką
poczujesz ulgę i jak posmakują dni wolne od stresów.
W uczuciach nastąpi odświeżenie i spojrzenie z innej
perspektywy na istniejący od dawna związek. Być
może odkryjesz w swoim partnerze romantycznego
kochanka albo dobrego przyjaciela.
SKORPION
Trzymaj się swoich planów, nadal są dobre
warunki do ich realizacji, trzeba tylko wypocząć,
żeby mieć siły. Nie bój się, najgorsze zagrożenia już
minęły i przyszłość rysuje się bardziej kolorowo.
W pracy masz szansę stać się konkurencyjny w
stosunku do innych osób lub innych firm. Jest
coś, czym się wyróżniasz, wykorzystaj więc swoje
atuty. Z partnerem będziesz ustalać wspólnie jakieś
większe przedsięwzięcie i czeka cię kilka poważnych
rozmów.
STRZELEC
Zaplanowałeś już pewien tok działania albo ustaliłeś plan finansowy na najbliższy okres, teraz nastąpi
zmiana. Posłuchaj zdania innej osoby albo porady,
może się okazać, że jednak nie miałeś racji. Bądź też
bardziej elastyczny w stosunku do partnera.
KOZIOROŻEC
Twoje dobre gwiazdy przypominają, żeby w
miłości nigdy nie tracić nadziei. Nigdy nie jest tak
źle, żeby już nie było wyjścia. Jeśli twoje serce czegoś
pragnie i jest ci to pisane, znajdziesz drogę. Los przyniesie okazje, żeby przezwyciężyć depresyjne myśli
i zniechęcenie zawodowe. Jeszcze czeka cię wielkie
powodzenie, tylko niech nie umiera nadzieja.
WODNIK
Jakaś sprawa z tobą związana jest nie do końca
wyjaśniona, jest podejrzenie, że ktoś cię oszukuje
albo że sam się łudzisz i nie widzisz prawdy. Wydaje
ci się, że ktoś ci wyrządził krzywdę, tak naprawdę w
pewnym sensie sam to sprowokowałeś. Nie można
nikogo zranić bez jego podświadomej zgody.
RYBY
Masz jakieś wątpliwości co do swojej osoby. Niezachwiana wiara, którą miałeś kiedyś, podupada.
Mimo wszystko możesz zrealizować swoje pomysły,
nic się nie zmieniło. Kieruj się dobrem większej liczby osób. Przede wszystkim spójrz na siebie bardziej
przychylnym okiem.
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MEDYCYNA I ZDROWIE
Diagnostyka USG

PORADNIK PACJENTA
Jednym z największych przełomów, jaki dokonał się
w ostatnim ćwierćwieczu w położnictwie i ginekologii
jest wprowadzenie do powszechnej praktyki klinicznej ultrasonografii. Roli badania USG w ciąży nie sposób przecenić i praktycznie trudno sobie wyobrazić
współczesną praktykę położniczą bez możliwości
dostępu do USG.

Świadczenia w ramach
oraz pełnopłatnie
Kompleksowa opieka nad pacjentem
Nowoczesna aparatura medyczna
Szybka profesjonalna diagnostyka

Poradnie Specjalistyczne
Badania USG Doppler
pełny zakres badań
badania płodu 3D/ 4D

Diagnostyka kardiologiczna
echokardiografia serca
próby wysiłkowe na bieżni
Holter-EKG, Holter ciśnieniowy
kontrola rozruszników serca
EKG, spirometria

Czy badanie USG jest szkodliwe dla płodu?
Lek. Krzysztof Zajgner: Obecnie
uważa się, że USG powoduje emitowanie pewnej ilości energii cieplnej
i w ekstremalnych przypadkach
może wywołać kawitację komórek,
głównie w metodzie dopplerowskiej. Dlatego zalecane jest ograniczenie ilości badań i ich długości
w pierwszym trymestrze. W USA
na przykład panuje zasada „brak
medycznych wskazań” do badania
jest „przeciwwskazaniem”.
Jak wcześnie można uwidocznić ciążę w USG?
KZ: Już od piątego tygodnia ciąży,
według miesiączki, można uzyskać
obraz pęcherzyka ciążowego – około 5mm.

Jaki wiek ciążowy jest optymalny dla oceny wad rozwojowych u płodu?
KZ: U kobiet z grupy ryzyka
USG wykonuje się między 15-18
tygodniem, a u pacjentek z niskim
ryzykiem wystąpienia wad ocenę
anatomiczną wykonujemy między 18-22 tygodniem. Z kolei w
11-14 tygodniu ciąży badając NT
(przezierność karkową) oceniamy
ryzyko wystąpienia wad.
Kiedy możemy ocenić wiek
płodu?
KZ: Zależy to od wielu czynników,
jak: jakość ultrasonografu, doświadczenia badającego, ułożenia płodu,
ilości wód płodowych. Dość pewne
wyniki można otrzymać dopiero

Diagnostyka neurologiczna

po 18-20 tygodniu. W tym miejscu
chciałbym jednak zaznaczyć, że
chęć poznania płci przez rodziców
nie jest wskazaniem do wykonania
badania USG.
Jak się bada ciążę?
KZ: Badanie wykonujemy głównie sondą przezbrzuszną, a we
wczesnych ciążach również dopochwową.
Czy można badać klatkę piersiową przez USG?
KZ: Możliwości USG w tym przypadku są ograniczone, możemy tylko zbadać obecność płynu w jamach
opłucnowych oraz niedodmę płuc.
Podstawową metodą oceny klatki
piersiowej jest RTG i TK.
Czy na badanie USG trzeba
mieć skierowanie?
KZ: Formalnie USG można wykonać bez skierowania, gdyż jest
ono nieinwazyjne. Jednak z drugiej
strony skierowanie ułatwia zadanie
badającemu, jeśli jest napisane z
sensem. W mojej praktyce często
spotykam się ze skierowaniem pt.
„USG Doppler naczyń kończyn
dolnych”, co do końca nie rozwią-

badania EMG, badania EEG
Doppler tetnic

Video- gastroskopia
Czynne pon. - pt. 8 - 20, sob 9 - 18
Rejestracja telefoniczna:
Tel. 075 64 52 003,
www.kcmed.pl email: kcm@kcmed.pl

zuje problemu, o jakie naczynia
chodzi – żyły czy tętnice? A są to dwa
oddzielne badania.
Jakie badania USG powinno
wykonywać się profilaktycznie?
KZ: Do badań tego typu należy:
badanie stawów biodrowych 2-3
miesięcznego niemowlęcia, USG
piersi i narządu rodnego u kobiet
po 40 roku życia, USG prostaty u
mężczyzn poparte wynikiem PSA
(skrót od angielskiej nazwy „Prostate Specific antygen”, czyli „antygen
swoisty dla prostaty”. Antygen
ten jest użytecznym narzędziem
dla wczesnego wykrywania raka
gruczołu krokowego). Pozostałe
badania po 40 roku życia, takie
jak USG jamy brzusznej, tętnic
szyjnych czy żył kończyn dolnych
też mają uzasadnienie. Jak ważna
jest profilaktyka nie trzeba chyba
nikogo przekonywać – zawsze lepiej
jest zapobiegać, niż leczyć.

Lek. Krzysztof Zajgner

Karkonoskie Centrum Medyczne

Karkonoskie Centrum Medyczne

Inkubator od rotarian

ZAPRASZA
- darmowe BADANIA SŁUCHU

- dopasowanie i wypróbowanie aparatów słuchowych
Jelenia Góra
ul. Bankowa 36, pok. 307
(wejście obok BGŻ) pon.-pt. 8:30 - 16:30

tel. (075) 64-54-804

Chroń twarz przed mrozami
Duże różnice temperatur, suche i ciepłe powietrze w
pomieszczeniach oraz mroźne na zewnątrz, wiatr, zacinający śnieg nie pozostają obojętne dla skóry twarzy.
Dlatego zimą należy szczególnie dbać o twarz.

Dzieci z ciężkimi wadami serca
czekają w kolejkach na operacje.
Od dawna mówili o tym kardiochirurdzy z Dolnośląskiego Centrum Chorób Serca „Medinet” we
Wrocławiu. Wskazywali z jednej
strony na duży potencjał lekarzy
i pielęgniarek, z drugiej na brak
sprzętu łóżek pooperacyjnych.
Członkowie Klubu Rotary Jelenia
Góra przy wsparciu zaprzyjaźnionego Klubu Warszawa – Józefów,
postanowili mieć chociaż mały
udział w pomocy małym dzieciom
i postanowili kupić inkubator

pooperacyjny, niezbędny w ramach specjalistycznego leczenia
poważnych wad serca. Delegacja
RC Jelenia Góra z prezydentem
Bogusławem Wojdakiem, przekazała inkubator Babytherm 8004 z
kompletnym wyposażeniem specjalistycznym przedstawicielom
„Medinetu” prof. Krzysztofowi
Wroneckiemu i dr. Girishowi
Sharmie. Przekazany inkubator
będzie służył małym pacjentom z
całego Dolnego Śląska, również z
Jeleniej Góry.

(Mar)

Jednym ze sposobów ochrony
twarzy jest jej hartowanie na
długo przed mrozami. Jak radzą
kosmetyczki i lekarze rano należy
zmywać twarz mleczkiem kosmetycznym. Następnie przygotowujemy w dwóch miseczkach wodę.
W pierwszej chłodną, a w drugiej
ciepłą. Przez trzy minuty obmywamy twarz na przemian ciepłą
i zimną wodą. Po tym zabiegu
koniecznie trzeba nakremować
skórę twarzy.
Gdy zima już nadejdzie nie rezygnujmy z hartowania. Jednak najważniejszy jest odpowiedni krem
na mrozy. Przede wszystkim nie
może zawierać wody, gdyż ta na
mrozie zamarza i bezpowrotnie
uszkadza cerę. Dla osób o skórze
tłustej dobieramy krem półtłusty,
dla pozostałych tłusty.
Przed mrozem możemy ochronić twarz również przy pomocy
makijażu. Do tego celu używajmy
dobrego podkładu o konsystencji tłustej papki. Taki podkład
szczelnie przykryje skórę dając
jej swoisty płaszczyk. Doskonale
by było, gdybyś zaopatrzyła się

w cienie nieco przypominające
emulsje. Na rzęsy kładź tylko oleiste tusze. Przed pomalowaniem
ust szminką, która najbardziej
ci odpowiada, nawilż wargi bezbarwną i tłustą szminką. Wieczorem po umyciu twarzy mleczkiem
kosmetycznym i przetarciu jej
tonikiem nakładamy na nią maseczkę odżywczo-nawilżającą. Jeśli
usta są spierzchnięte i popękane
można nałożyć na wargi odrobinę
miodu.

(Angela)
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Prawnik radzi
Świadectwa
energetyczne

Czy to prawda, że od nowego
roku nie będzie można kupić
ani sprzedać mieszkania bez
świadectwa energetycznego?
Kto zajmuje się wydawaniem
takich świadectw i jaki jest
koszt ich uzyskania? – Jerzy z
Karpacza
Faktycznie, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 16 grudnia 2002
r. nr 2002/91/WE w sprawie
charakterystyki energetycznej
budynków oraz wprowadzających
ją przepisów polskiego prawa
budowlanego, od 1 stycznia 2009
r. mieszkania oraz domy jednorodzinne powinny mieć (podobnie
jak lodówki, czy pralki) świadectwa (certyfikaty, paszporty)
energetyczne. Mają one zawierać
informacje dotyczące zapotrzebowania na energię w budynku lub
mieszkaniu, od czego w dużym
stopniu zależą koszty eksploatacji
danej nieruchomości. Świadectwa
takie będą ważne przez dziesięć
lat, a powinny je mieć budynki
oddawane do użytkowania oraz
budynki i mieszkania, które ich

właściciel chce zbyć lub wynająć.
Jednak, na podstawie aktualnie
obowiązujących przepisów jedynie
w przypadku nowych budynków
oddawanych do użytku będzie
ono bezwzględnie obowiązujące.
Bez takiego świadectwa właściciel
obiektu nie uzyska pozwolenia
na jego użytkowanie. Jeżeli zatem
ktoś zamieszka w nowo wybudowanym domu i nie sporządzi dla
niego świadectwa energetycznego,
to dopuści się nielegalnego użytkowania, które zagrożone jest karą
grzywny w wysokości 10 tys. zł W
pozostałych przypadkach, przepisy nie przewidują obecnie żadnych
sankcji – ani wobec notariuszy,
ani stron umowy – związanych
ze sprzedażą lokalu lub budynku,
który nie ma świadectwa. Rejestr
osób uprawnionych do wydawania świadectw energetycznych
prowadzi Ministerstwo Infrastruktury. Zgodnie z informacjami
tego resortu cena świadectwa
energetycznego w głównej mierze
uzależniona będzie od powierzchni budynku (mieszkania), jego
przeznaczenia, stopnia skomplikowania budynku, kompletności istniejącej dokumentacji technicznej

dotyczącej budynku, a także liczby
osób chętnych do sporządzania
świadectw i konkurencji między
nimi. Nieoficjalnie podaje się, że
cena za uzyskanie świadectwa np.
dla kawalerki może kształtować
się na poziomie 500 – 700 zł, dla
mieszkania o pow. ok. 100 m
kw. 1000 – 1500 zł, a dla domu
jednorodzinnego 2000 – 2500.
Bardziej szczegółowe informacje
zamieszcza na swoich stronach
internetowych Ministerstwo Infrastruktury: www.mi.gov.pl

Kłopotliwy powrót
z pracy za granicą
własnym autem

Mój brat ma problem z ponownym zarejestrowaniem
w Polsce samochodu, którym
kilka lat temu wyjechał do Holandii. Tam go zarejestrował i
ubezpieczył, ale teraz zdecydował o powrocie. Chciałby
wrócić tym samym samochodem i tutaj z powrotem go
przerejestrować. W wydziale
komunikacji poinformowano
mnie jednak, że to niemożliwe
i brat nie ma nawet co składać
wniosku o rejestrację, bo i tak

dostanie odmowę, mimo że
ma wszystkie papiery. Czy
faktycznie tak jest? – Michał
Opisaną przez Pana sytuację
reguluje przepis art. 79 ust. 4
ustawy z dnia 20 czerwca 1997
r. Prawo o ruchu drogowym. Na
tej podstawie rzeczywiście nie jest
możliwa ponowna rejestracja pojazdu wyrejestrowanego w Polsce,
a następnie zarejestrowanego za
granicą. Aktualnie obowiązujące
przepisy dopuszczają jedynie ponowną rejestrację następujących
pojazdów: odzyskanego po kradzieży, zabytkowego, mającego co
najmniej 25 lat i uznanego przez
rzeczoznawcę samochodowego za
unikatowy lub mający szczególne
znaczenie dla udokumentowania
historii motoryzacji, a także ciągnika i przyczepy rolniczej.

Zażalenie w sądzie

Jak napisać zażalenie na
postanowienie sądu karnego?
Czy takie pismo musi napisać
prawnik? – Monika S.
Zażalenie nie musi być sporządzone przez osobę wykwalifikowaną, nie obowiązuje tu przymus adwokacko-radcowski. Sporządza się

je w formie pisma skierowanego
do sądu, który wydał zaskarżone
rozstrzygnięcie i składa w terminie
7 dni od dnia ogłoszenia postanowienia, a jeżeli postanowienie
podlega doręczeniu – to od dnia
doręczenia. W zażaleniu należy
podać imię i nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania osoby
skarżącej, a także sygnaturę akt
sprawy, w której zostało wydane
zaskarżane postanowienie lub
ustalenie. Należy wskazać także,
czego się domaga i czy zaskarża
się postanowienie lub ustalenie w
całości, czy w części. Sąd pierwszej
instancji wraz z aktami sprawy
przekazuje zażalenie do rozpoznania sądowi odwoławczemu
albo uwzględnia je w tym samym
składzie, który wydał zaskarżone
postanowienie. Warto pamiętać,
że wniesienie zażalenia nie tamuje
wykonania zaskarżonego postanowienia. Ponadto, będąc stroną postępowania, można wziąć
udział w posiedzeniu, na którym
Sąd odwoławczy rozstrzyga w
przedmiocie zażalenia.

Mariusz Gierus
prawnik
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Pytania z dopiskiem „Prawnik
radzi” prosimy wysyłać na adres
redakcji lub elektronicznie, na
adres prawnik@jelonka.com

Partnerem cyklu „Prawnik
radzi” jest Kancelaria Radcy
Prawnego Michała Oskroby
„GEMMA” z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. 1 Maja 14.
Tel. 075 752 31 53,
Tel./fax. 075 752 31 59.
Sprawy z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego,
prawa pracy i ubezpieczeń

(tejo)
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Śródmieście Jeleniej Góry z Gimnazjum nr 1 w centralnym punkcie zdjęcia. Budynek zbudowano na potrzeby niemieckiej Szkoły Ludowej w czwartej ćwierci XIX wieku w stylu neogotyckim, najpewniej za pieniądze z kontrybucji,
którą Francja zapłaciła Prusom za przegraną wojnę. Po 1945 roku w gmachu urządzono pierwszą w Jeleniej Górze polską Szkołę Podstawową nr 1 im. T. Kościuszki. Gmach przez lata niewiele się zmienił. Oszpecono go
jedynie dobudowaniem szkaradnego przejścia do sali gimnastycznej, którą wzniesiono jako osobny budynek. A w samej okolicy budynku – przy ul. Piłsudskiego, dawnej Schuetzenstrasse (Strzeleckiej) – jest wiele ciekawych
obiektów, choćby dzisiejszy dom studencki, w którym przed 1945 rokiem był szpital dla przewlekle chorych. Są też relikty dawnej, przedmiejskiej zabudowy która znika w cieniu wypiętrzonych na przełomie XIX i XX wieku
czynszowych kamienic.

Fot. Marek Tkacz

5 stycznia 2008 r.
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Sudety przegrywają po wojnie nerwów
Sudety Jelenia Góra po dramatycznym meczu, pełnym
nerwów i ostrej walki przegrały w 17 kolejce rozgrywek
I Ligi męskiego basketu z drużyną Sokoła Łańcut 62:64.
Szkoda, bo rywal był w zasięgu
Jeleniogórscy kibice i zawodnicy muszą przełknąć gorycz
porażki po spotkaniu, za swo-

im tabelowym sąsiadem. Całe
spotkanie miało w yrównany
przebieg z wyjątkiem trzeciej

Tomasz Pisarczyk stoczył wiele wygranych
pojedynków z naszymi zawodnikami

kwarty, gdzie goście wyraźne się
rozegrali odskakując gospodarzom na kilka punktów. Czego zabrakło jeleniogórskiej drużynie?
Przede wszystkim szczęścia w
końcowych sekundach spotkania
i konsekwencji w kluczowych
momentach
Rozpoczęło się bardzo dobrze
dla podopiecznych Ireneusza
Taraszkiewicza, którzy szybko
objęli prowadzenie 5:0. Świetnie
spisy wał się Rafał Niesobski,
który co chwilę dokładał kolejne
punkt y. Najpier w popisy wał
się celnymi rzutami za dwa, a
później za trzy punkty, a zdenerwowany tą sytuacją trener gości
zmuszony był wziąć czas przy
stanie 6:13.
Po wznowieniu nasi dołożyli
dwa punkty, ale w końcówce
nieco przysnęli i dali się dogonić
rywalowi – głównie po własnych
błędach - i na przerwę schodzili
remisując 15:15. W trakcie drugiej kwarty I. Taraszkiewicz dał
odpocząć swojemu najlepszemu
zawodnikowi – Rafałowi Niesobskiemu i w jego miejsce wprowadził do gry Krzysztofa Samca.
Jeleniogórzanie w początkowej
fazie tej kwarty powiększali
przewagę, za sprawą min. Tomasza Wojdyły, Artura Grygiela
i Łukasza Niesobskiego. W tej
kwarcie zobaczyliśmy mnóstwo
pojedynków indywidualnych, a
w szczególności walkę pomiędzy
imiennikami - Tomaszem Wojdyłą i Tomaszem Pisarczykiem.
Sudety przeważały prowadząc
29:21, ale znów w końcówce górą

był rywal. Michał Kułyk – rozgrywający Sokoła, dał popis swoich
umiejętności i w końcówce tej
kwarty zmniejszył rozmiary porażki będąc nie do upilnowania
dla naszych obrońców - rzucał
celnie niemal z każdej nawet najtrudniejszej pozycji. Nasi wygrali
tą kwartę, ale wyraźnie przegrywane końcówki nie wróżyły
nic dobrego w tym pojedynku.
Wszystko zmieniło się po zmianie
stron. Przebudzili się kluczowi gracze Sokoła min. Tomasz
Pisarczyk, Bartosz Dubiel, a
człowiekiem od wszystkiego był
na boisku Michał Kułyk, który
w yprowadził swoją druż ynę
na koszykarskie wyżyny. Przez
to „nasi” zaczęli się gubić, nie
radząc sobie zupełnie w obronie
a także w ataku – marnując stu
procentowe sytuacje do zdobycia
punktów. Na domiar złego, jeleniogórzanie zaczęli popełniać
błędy i przestali zbierać piłki pod
własnym koszem i efekcie dali
się dogonić rywalowi remisując
po 35.
Później było jeszcze gorzej.
Dobrą sytuacje zmarnował Jakub
Czech, a to wprowadziło do gry
gospodarzy jeszcze większy chaos i niepotrzebne nerwy. Goście
odpowiedzieli celnymi rzutami
z dystansu i niespodziewanie
prowadzili już 43:35.
Później trafił R. Niesobski za
dwa punkty, a w odpowiedzi
Rafał Dubiel trzykrotnie zbierając
piłkę pod jeleniogórską tablicą ,
wpakował ją do kosza – udowadniając jeleniogórzanom wyższość

w tym elemencie gry.
W tej odsłonie jeleniogórzanie
ulegli wysoko 13:23 i wszystko
wskazywało na to że sąsiad z
ligowej tabeli spokojnie wygra
ten mecz.
Nic bardziej mylnego. Jeleniogórzanie jeszcze w trzeciej kwarcie zmniejszyli rozmiary porażki
i na czwartą kwartę schodzili
przegry wając tylko pięcioma
punktami. 46:51
W ostatniej najbardziej dramatycznej kwarcie, zawodnicy
Sudetów tym razem przespali
początek i dali możliwość punktowania rywalom. Na cztery minuty
przed końcem po celnym rzucie za
trzy punkty Szurleja wydawało się
że jeleniogórzanie są ograbieni
całkowicie z szans na wygraną.
Niespodziewanie od tego momentu, „nasi” poprawili grę defensywną i zaczęli celnie rzucać z
nawet najbardziej beznadziejnych
pozycji rzutowych - za sprawą
min. Jakuba Czecha i Mariusza

Matczaka i byli blisko dogonienia
rywala. Jednak to nie wystarczyło.
Zabrakło szczęścia i opanowania
w końcówce. Jeleniogórzanie
przegrywając na 10 sekund przed
końcem 62:64 byli w posiadaniu
piłki i mogli w yrównać stan
rywalizacji jednak rzut rozpaczy
Rafała Niesobskiego nie doszedł
celu i to goście mogli cieszyć się
ze zwycięstwa.
Sudety Jelenia Góra – Sokół Łańcut 62:64 (15:15, 18:13, 13:23, 16:13)
Sudety: Rafał Niesobski 16, Jakub
Czech 14, Mariusz Matczak 10,
Artur Grygiel 7, Piotr Tarasewicz
6, Tomasz Wojdyła 5, Krzysztof
Samiec, Łukasz Niesobski, Jarosław Wilusz.
Najwięcej punktów dla Sokoła
zdobyli: Bartosz Dubiel 18, Michał
Kułyk 13, Tomasz Pisarczyk 12.

Mateusz Banaszak

Porażka na początku roku popsuła nastroje
nie tylko kibicom

Maja Włoszczowska szósta

w plebiscycie Przeglądu Sportowego!
W Teatrze Polskim w Warszawie miało miejsce rozstrzygnięcie 74. Plebiscytu Przeglądu Sportowego na 10
Najlepszych Sportowców Polski. Szóste miejsce w tym
prestiżowym zestawieniu zajęła jeleniogórska kolarka
górska – Maja Włoszczowska
Sobotnią imprezę poprowadzili
Paulina Chylewska i Maciej Kurzajewski, a cała gala podzielona była na
dwie części – w pierwszej telewidzowie za pomocą sms-ów z pośród 25
nominowanych sportowców wybrali
10 – którzy ich zdaniem byli najlepsi
w minionym roku, a w drugiej również za pomocą sms-ów widzowie
decydowali o kolejności sportowców
w pierwszej dziesiątce.
W pier wszej części wręczono również nagrody dla :
drużyny Lech Poznań - Złoty Champion dla najlepszej drużyny roku,
Czesława Langa za Tour de Pologne
za organizacje najlepszej sportowej
impreza roku w Polsce - (statuetkę
wręczyła Maja Włoszczowska )
Za całokształt statuetkę Superchampiona dostał nasz najlepszy w
historii hokeista Mariusz Czerkawski
Tytuł trenera roku przypadł szkoleniowcowi wioślarskiej czwórki
podwójnej – Aleksandrowi Wojciechowskiemu.
Ponadto uhonorowani zostali sportowcy niepełnosprawni – Championy
otrzymały : Natalia Partyka i Katarzyna
Pawlik – które podczas Igrzysk Paraolimpijskich zdobyły złote medale.

W drugiej części dzięki licznym
głosom telewidzów poznaliśmy 10
najlepszych sportowców. Do tego
ścisłego grona zakwalifikowała się
Maja Włoszczowska – jeleniogórzanka, zdobywczyni srebrnego medalu
w Pekinie .
W efekcie Maja Włoszczowska
zajęła szóste miejsce wyprzedzając
w tym szczupłym gronie Piotra
Małachowskiego (rzut dyskiem),
tenisistkę Agnieszkę Radwańską , biathlonistę Tomasza Sikorę i żużlowca
Tomasza Goloba
Maja w pięknej zielonej sukni
w pięknych słowach dziękowała
kibicom, mamie oraz swojemu
trenerowi, któremu po gali obiecała
przekazać statuetkę,
Powiedziała też, że wielu osobom
chciałaby podziękować, ale nie chce
przedłużać imprezy i na jutrzejszy
dzień zaprosiła wszystkich na swoją
stronę internetową.
Nagrodę najlepszej kolarce w
Polsce wręczył - Ryszard Szurkowski
– ikona polskiego kolarstwa szosowego , najbardziej znany ze zdominowania przez kilka lat z rzędu Wyścigu
Pokoju, wielokrotny mistrz Polski i
niewątpliwie największy autorytet

KONKURS

od 5.1.2008
do 19.1.2008

Odpowiedź na pytania i wygraj:
1. Płyta CD – „Z partyjnym pozdrowieniem” zespołu BIG CYC
2. Książka „Powierzony klucz” autorstwa Małgorzaty Lutowskiej
PYTANIA:
1. 15. stycznia o godzinie 18:00 w jeleniogórskim Empiku ze swoimi
fanami spotka się znana piosenkarka Edyta Geppert, która będzie
promowała swą najnowszą płytę, którą można nabyć w Empiku.
Tytuł tej płyty brzmi:
a/ „Znów jesteś ze mną”
b/ „Nic nie muszę”
c/ „Mistrzyni”

polskiego kolarstwa.
Gratulujemy serdecznie!

Dziesiątka najlepszych
sportowców w Polsce:

10. Piotr Małachowski – rzut
dyskiem
9. Agnieszka Radwańska – tenis
8. Tomasz Sikora – biathlon (nie
było go, przygotowuje się do
kolejnych zawodów Pucharu
Świata, teraz jest na 2 pozycji w
klasyfikacji generalnej )
7. Tomasz Gollob – żużel
6. Maja Włoszczowska – kolarstwo
górskie

5. Szymon Kołecki – sztangista
4. Konrad Wasilewski, Marek
Kolbowicz, Michał Jeliński i Adam
Krol – wioślarstwo – czwórka
podwójna
3. Tomasz Majewski – pchnięcie
kulą
2. Leszek Blanik – gimnastyka
sportowa
1. Robert Kubica- formuła 1
(niestety nieobecny na gali)
Po gali wszyscy sportowcy udali się
na Bal Mistrzów Sportu do hotelu
Marriott

Mateusz Banaszak

2. W grudniu jeleniogórski salon Empik jest czynny dłużej,
niż zwykle z powodu:
a/ pokazów trików cyrkowych
b/ atrakcyjnej oferty świątecznej
c/ degustacji lodów i ciasteczek
Dane osobowe:

Imię ......................................................................................................................
Nazwisko ...............................................................................................................
Kontakt ............................................................................................................
Poprzedni konkurs wygrały:
Daniel Mazurak - Płyta CD „ Pastelowa Jadwiga Kuta „
Kinga Tyliszczak - Płyta CD „ Najpiękniejsze święta „ kolędy

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

5 stycznia 2008 r.

22

SPORT

5.01 2009 – ważną datą

Ścisła czołówka
z Eweliną Staszulonek

dla AZS Kolegium Karkonoskie

Ewelina Staszulonek – zawodniczka jeleniogórskiego
MKS Karkonosze po raz kolejny zaliczyła udany występ
w Pucharze Świata. W zawodach rozgrywanych na torze
lodowym w niemieckim Koenigsee , jeleniogórska zawodniczka zajęła bardzo wysokie szóste miejsce.

Wszystko obraca się wokół kłótni
pomiędzy Janem Czarneckim – sponsorem strategicznym KK, a trenerem
Krzysztofem Szewczykiem, do której
doszło po przegranym meczu jeleniogórzanek w dogrywce z UTEX-em
ROW Rybnik 67:74. Obydwaj panowie
nie mogli się porozumieć twardo stojąc
przy swoich racjach, a dyskusja miała
gorący i emocjonalny charakter.
Po tych wydarzeniach Jan Czarnecki nie wykluczył odejścia trenera
z klubu i zatrudnienia w jego miejsce
innego szkoleniowca.
Nie wykluczone również jest, że
być może K. Szewczykowi uda się

pozostać w Jeleniej Górze, jeśli przeważą jego argumenty oraz inne racje
przemawiające za interesem klubu
i drużyny - choć taki scenariusz jest
mało prawdopodobny.
Piątego stycznia dowiemy się, kto i
jak długo będzie trenował jeleniogórskie koszykarki. Tego samego dnia po
przerwie wracają również koszykarki,
które stoją murem za dalszą współpracą z trenerem Szewczykiem. Co się
wydarzy? Dowiemy się już niebawem,
wtedy Zarząd Klubu na jednych ze
swoich spotkań podejmie decyzje w
tej sprawie

Mateusz Banaszak

Jak się zakończy spór obydwu panów?

Dolnośląska Liga Uczelniana
W pierwszej edycji rozgrywek futsalu mężczyzn w ramach
Dolnośląskiej Ligi Uczelnianej, rozgrywanych w Legnicy
drużyna Kolegium Karkonoskiego z Jeleniej Góry zajęła
bardzo dobre trzecie miejsce.
Pod koniec grudnia, w Legnicy
zostały rozegrane Akademickie
Mistrzostwa Regionu Dolnego
Śląska w futsalu. Wzięło w nich
udział sześć drużyn, które zostały
podzielone na dwie grupy.
W pierwszej znalazły się drużyny: PWSZ im. Witelona z Legnicy,
Politechniki jeleniogórskiej i PWSZ
Wałbrzych. W drugiej grupie spotkały się Kolegium Karkonoskie z
Jeleniej Góry, Politechnika wałbrzyska i Politechnika legnicka.
Jeleniogórska drużyna z Politechniki nie poradziła sobie w
starciu z lepszymi od siebie drużynami i przegrała wysoko swoje
pojedynki grupowe, a na domiar

złego po zaciętej walce przegrała
też starcie o V miejsce, z legnicką
Politechniką. W efekcie futsalowcy
z politechniki zajęli ostatnie miejsce w turnieju.
Honor Jeleniej Góry uratowało
Kolegium Karkonoskie. W fazie
grupowej KK przegrało z Wałbrzychem, a później zrehabilitowało
się wygrywając z legnicką Politechniką - 8:2. W półfinale niestety
jeleniogórzanie przegrali i pozostawała im tylko walka o trzecie miejsce. Kolegium stanęło na wysokości
zadania i odniosło zwycięstwo nad
drużyną z Wałbrzycha, w efekcie
stając w Legnicy na podium.

Faza rozgrywek grupowych
PWSZ im. Witelona w Legnicy
- ZOD PWr Jelenia Góra 14 : 1
Kolegium Karkonoskie Jelenia Góra
- ZOD PWr Wałbrzych 1 : 4
PWSZ im.Witelona z Legnicy PWSZ Wałbrzych 4 : 4
Kolegium Karkonoskie Jelenia
Góra - ZOD PWr Legnica 8 : 2
ZOD PWr Jelenia Góra - PWSZ
Wałbrzych 1 : 17
ZOD PWr Wałbrzych - ZOD PWr
Legnica 5 : 4
- Mecz o V miejsce:
ZOD PWr Jelenia Góra - ZOD PWr
Legnica 3:4
- Półfinały:
PWSZ Wałbrzych – KK Jelenia
Góra 5:2
PWSZ Legnica - ZOD PWr Wałbrzych 4:0
- Mecz o III miejsce:

KK Jelenia Góra - ZOD PWr Wałbrzych 3:1
- Mecz o I miejsce:
PWSZ Wałbrzych – PWSZ Legnica
4:5
Tabela końcowa:
1. KU AZS-PWSZ im. Witelona w
Legnicy
2. PWSZ Wałbrzych
3. Kolegium Karkonoskie Jelenia
Góra
4. ZOD PWr Wałbrzych
5. ZOD PWr Legnica
6. ZOD PWr Jelenia Góra
Druga edycja zawodów odbędzie
się 17 stycznia w Wałbrzychu.
Organizatorem zawodów będzie
KU AZS PWSZ Wałbrzych.

Fot. Archiwum

Tego dnia dowiemy się czy na stanowisku trenerskim, pozostanie Krzysztof Szewczyk. Wszystko wskazuje na to że
dojdzie do zmiany, ale o tym zadecyduje Zarząd Klubu.

Podium zdominowały Niemki
- Tatjana Huefner, Natalie Geisenberger i Anke Wischnewski.
Nasza zawodniczka po pierwszym ślizgu, plasowała się na wysokim piątym miejscu. W drugiej
serii, nie uchroniła się od dwóch
błędów jakie popełniła i spadła
oczko niżej – na szóste miejsce.
Dotychczasowym najlepszym
rezultatem Eweliny Staszulonek

w Pucharze Świata była piąta
lokata na olimpijskim obiekcie
we włoskiej Cesanie (listopad
2006 roku).
W tym sezonie wynik z niemieckiego Koenigsse jest najlepszym
w sezonie, dotychczas Ewelina
najlepiej spisała się w Igls, gdzie
wywalczyła siódme miejsce.

Wyniki:

Klasyfikacja generalna
PŚ (po 4 z 9 zawodów)

1. Tatjana Huefner (Niemcy)
1.34,948 (47,435/47,513)
2. Natalie Geisenberger (Niemcy) 1.35,477 (47,839/47,638)
3. Anke Wischnewski (Niemcy)
1.35,712 (47,879/47,833)
4. Nina Reithmayer (Austria)
1.35,758 (47,944/47,814)
5. Steffi Sieger (Niemcy)
1.35,838 (47,892/47,946)
6. Ewelina Staszulonek (Polska)
1.36,014 (47,905/48,109)
...
24. Mariola Ziętek (Polska)
1.38,658 (48,884/49,774)

1. Huefner 385 pkt
2. Geisenberger 330
3. Wischnewski 280
4. Natalia Jakuszenko (Ukraina)
228
5. Reithmayer 215
6. Erin Hamlin (USA) 170
7. Veronika Halder (Austria) 156
8. Staszulonek 147
...
28. Ziętek 5

Zwieńczenie pracy KKS–u

Mateusz Banaszak

Nie było rewanżu – siatkarze urwali tylko seta
Siatkarze AZS Kolegium Karkonoskie nie zrewanżowali
się za wcześniejszą porażkę w lidze z Ren – But Złotoryja
0:3. Tym razem na wyjeździe podopieczni Wojciecha Lary
ulegli rywalowi 1:3
W jeleniogórskim składzie zabrakło
Kamila Krężla i Kamila Rogali mimo to
jeleniogórski zespół zaciekle walczył o
jak najlepszy wynik w tym spotkaniu.
Jeleniogórzanie w każdym secie toczyli
wyrównaną walkę a zwycięstwa prawie
w każdym secie rozstrzygały się dopiero
po zdobyciu przez obydwie drużyny po
20 punktów.
Pierwsze dwa sety jeleniogórzanie
przegrali do 22 – brakowało przede

wszystkim dobrego przyjęcia a sami
zawodnicy popełniali mnóstwo błędów.
Gdyby jeleniogórzanie zagrali w całym
meczu tak jak w trzecim secie – gdzie
nieźle wyglądało przyjęcie, skuteczna
była zagrywka i atakiem popisywał się
Przemysław Cisek, a sami jeleniogórzanie grali szybciej i pewniej – mogliby
wrócić do stolicy Karkonoszy z kompletem punktów. Nie udało się jednak
uchronić od seryjnie popełnianych

W niedzielę, a nie jak wcześniej
planowano w sobotę – odbył się pojedynek derbowy piłkarek ręcznych
pomiędzy jeleniogórskim Carlos – Astol
, a Zagłębiem Lubin w ramach XV
kolejki ekstraklasy żeńskiego szczypiorniaka. Zdecydowanym faworytem
było Zagłębie, ale „nasze” dziewczyny
nie pozostawały bez szans. Wynik tej
rywalizacji mógł być różny, bo przecież
każde derby rządzą się swoimi niezależnymi prawami
Po raz kolejny do Jeleniej Góry
zawitała dobrze znana drużyna - Interferie Zagłębie Lubin. Mecze pomiędzy
tymi drużynami, dostarczały zawsze
mnóstwo emocji zwłaszcza, gdy jeleniogórzanki walczyły w play – offach
w ubiegłym sezonie. Jeleniogórzanki
napędziły niezłego stracha wielokrot-

nemu wice - mistrzowi Polski, który
pierwszy mecz w ramach rozgrywek
play off przegrał i to na dodatek na
swoim parkiecie 27:29.
Wtedy w Jeleniej Górze pachniało sensacją, a na kolejny mecz tych
drużyn, który odbył się 9 kwietnia
w Jeleniej Górze, przyszło ponad pół
tysiąca kibiców. Mimo zaangażowania
i wielkiego wkładu jeleniogórzanki
przegrały wojnę o półfinał play – off,
mimo to pokazały się z bardzo dobrej
strony, zdobywając uznanie w oczach
kibiców.
Niestety, w poprzedniej rundzie
jeleniogórzanki wysoko uległy na
wyjeździe lubiniankom, bo aż 19:34
(10:15) - odbiegając zupełnie od poziomu prezentowanego w poprzednich
meczach przeciwko tej drużynie.

błędów i ostatniego seta podopieczni
Wojciecha Lary przegrali do 20.
Najlepiej w całym meczu zagrali
Przemysław Cisek i Piotr Sozański
- ten drugi został wyróżniony przez
organizatorów jako najlepszy zawodnik meczu.
„Było blisko, a zwycięstwo mimo że
przegraliśmy 1:3 było na wyciągnięcie
ręki. Zabrakło trochę opanowania w
końcówkach setów, ale przynajmniej
walczyliśmy – najlepiej było to widać
w trzecim secie, gdzie zmiażdżyliśmy
rywala. Szkoda, że nie potrafiliśmy tego
powtórzyć” - powiedział po spotkaniu
Jakub Nowotny

Jeleniogórzanie przygotowują się do
ostatniego spotkania rundy zasadniczej
– 10 stycznia z Olimpią Kowary – a 25
stycznia (sobota) akademicy będą walczyć w pierwszej edycji Akademickich
Mistrzostw Regionu Dolnego Śląska w
siatkówce. Organizatorem pierwszej
edycji jest Klub Uczelniany AZS PWSZ
Legnica.
KKS Ren-But Złotoryja – AZS KK
Jelenia Góra 3:1 (25:22, 25:22, 16:25,
25:20)
AZS Kolegium - Tabaka, Kałużny
Dyl, Florkowski, Romańczyk, Piotrowski, Mroczkowski, Cisek, Sozański i
Nowotny.

Dolnośląskie derby
Tym razem również nie miało być
łatwo, choć jeleniogórzanki miały realne szanse na odniesienie zwycięstwa
w tym meczu. Mimo, że Zagłębie to
drużyna naszpikowana gwiazdami
reprezentacji Polski ( min. Klaudia Pielesz, Joanna Obrusiewicz, Aleksandra
Jacek , Monika Gunia, Izabela Czarna
- wszystkie powołane w październiku
2008 roku, do kadry Polski na mecze
eliminicyjne do MŚ 2009), to zajmuje
słabe jak na tą drużynę – czwarte
miejsce.
Jeleniogórzanki po słabym wręcz
tragicznym początku (pięciu przegranych meczy z rzędu ) z meczu na mecz
spisywały się co raz lepiej. Skrzydła

jeleniogórzankom podcięła porażka na
koniec roku z Łączpolem Gdynia 30:36
i w efekcie jeleniogórzanki zajmowały
przed tym spotkaniem dopiero dziewiąte miejsce w tabeli . Jednak derby rządzą
się własnymi prawami i w takim meczu
„statystyki nie grają” .
W barwach Zagłębia wystąpią byłe
jeleniogórskie zawodniczki : bramkarki
Monika Maliczkiewicz i Izabela Czarna
oraz wielokrotna reprezentantka Polski
- Joanna Obrusiewicz
Jak było tym razem? Relacja z tego
spotkania w kolejnym wydaniu gazety
Jelonka.

Dziewięć Halowych Turniejów dla grup dziecięco– młodzieżowych zorganizował KKS Jelenia Góra w okresie
listopada i grudnia 2008 r. Cykl Turniejów zakończyły
zmagania młodzików 29 i trampkarzy 30 grudnia 2008
roku . W rywalizacji każdego dnia, uczestniczyło osiem
Klubów podzielonych na 2 grupy – po 4 drużyny.
Dobrze zaprezentowały się
jeleniogórskie drużyny, a szczególnie KKS-u który w kategorii
młodzików zajął II miejsce, a
wśród trampkarzy grał w finale
z dwoma zespołami. Młodzicy
(1996 i młodsi) stracili bramkę
decydującą o wygranej w turnieju
na pięć sekund przed końcem
spotkania i musieli zadowolić się
drugą lokatą.
We wtorek w rywalizacji
trampkarzy rocznik 1994 i młodsi. Zawodnicy KKS-u zagrali
przeciwko sobie w finale i niespodziewanie wygrał młodszy
zespół 3:2
Składy najlepszych drużyn
turnieju trampkarzy:
KKS II: Bajerski Michał - Andrzejczak Konrad,Czechowski Szymon, Kamecki Michał,
Kotlarz Maciej, Kozan Marek, Pogorzała Sergiusz - trener Leszek
Harapin
KKS I: Biernat Karol - Bozić
Ivan, Grzegolec Dawid, Kozo-

łubski Szymon,Omelko Adrian,
Walaszek Piotr - trener Leszek
Harapin
Ponownie najlepszym strzelcem turnieju został Konrad Andrzejczak z KKS-u Jelenia Góra
II, który zdobył 7 bramek
Dzien wcześniej 28 grudnia
Karkonoski Klub Sportowy zorganizował Halowy Turniej Piłki
Nożnej Orlików (rocznik 1998
i młodsi). Również startowało
osiem drużyn podzielonych na
dwie grupy cztero-zespołowe.
Po eliminacjach grupowych w
grupie drugiej zespół Szkółki
Piłkarskiej Gol zgromadził sześć
punktów i zajął I miejsce. Jednak
po proteście drużyna ta została
zdyskwalifikowana za udział w
turnieju starszych zawodników
i ostatecznie nie przystąpiła do
meczu o 7 lokatę.
W finale dopiero po dogrywce,
„złotym” golu Damiana Czerwińskiego zwyciężyli zawodnicy
Wratislavii Wrocław.
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Rok 2008 w Karkonoszach – Było blisko awansu
W minionym roku Karkonosze były o włos od awansu do
wyższej ligi rozgrywkowej. Mimo zaangażowania i uporu
Karkonoszom nie udało się sprawić niespodzianki, dodatkowo doszły poważne kłopoty finansowe, które na długo
zadomowiły się w klubie sportowym. Miejmy nadzieję
że nadchodzący rok, będzie szczęśliwszy i bogatszy dla
najstarszego klubu w mieście.
W pierwszym treningu 2008
roku wzięło udział 14 zawodników, wśród nich zupełnie nowe
twarze - Konrad Kogut z Górnika
Złotoryja i Marcin Stankiewicz ze
Stali Jasień – którzy rozpoczęli
studia na Kolegium Karkonoskim
przy okazji zasilając szeregi Karkonoszy. Ponadto trenowała stara
gwardia: Marek Siatrak, Marek
Wawrzyniak, Mateusz Durlak, Leszek Kurzelewski, Michał Dubiel,
Maciej Wojtas, Łukasz Kowalski,
Maciej Suchanecki, Wojciech
Bijan, Krzysztof Smoliński, Paweł
Walczak, Marcin Zagrodnik.
W późniejszym czasie szeregi
Karkonoszy zasili : Jarosław
Adamczyk z Rakowa Częstochowa, Jacek Kołodziejczyk z Włókniarza Leśna, do gry powrócili
również bramkarz Tomasz Ciepiela i Tomasz Lizak. Natomiast z
zespołem pożegnali się a Krzysztof Józefiak i Jarosław Wichowski
(Sparta Zebrzydowa) oraz Adam
Małecki (MKP Wołów)

Ważne zwycięstwo
w derbach

Po długim okresie przygotowawczym Karkonosze zaczęły sezon
od meczu w Pucharze Polski. W
zaległym spotkaniu 1/8 Karkonosze zmierzyły się z Olimpią Kamienna Góra i wygrały gładko 4:1
Karkonoszy brały się ostro do
pracy. Najpierw wygrali po zaciętej
walce z Twardym Świętoszów w
1/4 Pucharu Polski 4:3, pokonali
na wyjeździe Prochowiczankę
Prochowice 2:0, Pogoń Oleśnica
1:0. Poźniej zapały podopiecznych
Leszka Dulata ostudziła Lechia
Dzierżoniów, która wygrała 1:0 i
MKS Oława która odebrała cenne
punkty (remis 1:1). Podopieczni
Leszka Dulata zrehabilitowali się
za to w pojedynku derbowym .12
kwietnia w Bolesławcu Karkonosze Jelenia Góra pokonały w
derbach jeleniogórskiego regionu
(dawnego województwa) wyżej
notowany BKS 2:1, walczący o
zajęcie szóstego miejsca w tabeli,

z którego można awansować do
nowej III ligi. Bramkę na wagę
zwycięstwa zdobył Maciej Wojtas
z rzutu karnego. Podczas meczu
odbyła się bójka pomiędzy kibicami
Zagłębia Lubin i Śląska Wrocław.
Kolejny mecz jeleniogórzanie
przy bardzo złej pogodzie i z bardzo
wymagającym rywalem Górnikiem
Polkowice przegrali 0:2.

Znakomita passa

Po tym meczu podopieczni
Leszka Dulata wyciągnęli sporo
wniosków i po porażce toczyli
wyborną passę – sześciu kolejnych
meczy bez porażki. W Kobierzycach, Karkonosze zremisowały
2:2 choć prowadziły do 62 minuty
z GKS-em 2:0, potem u siebie
pokonały 3:1 Górnik Złotoryja po
dwóch bramkach Adamczyka i
jednej Durlaka.
Następnie Karkonosze kroczyły
od remisu do zwycięstwa – wygrana na wyjeździe z Polonią Trzebnica, remis ze Spratą Świdnica, znów
wygrana tym razem z Wulkanem
Wrocław i na koniec dobrej passy
remis ze Śląskiem Wrocław 0:0.
W trakcie Karkonosze zapewniły
sobie jeszcze awans do finału
Pucharu Polski , wygrywając 23
kwietnia po zaciętym meczu z
Czarnymi Lwówek 2:1

Derbowy mecz z Górnikiem Wałbrzych przyciągnął na
stadion mnóstwo kibiców
Zmarnowana szansa
na awans.

Apetyty rosły w miarę jedzenia,
do miejsca premiowanego awansem
do wyższej ligi nasi piłkarze mieli
dziewięć punktów straty, a do końca
sezonu pozostawało tylko sześć kolejek. Karkonosze po 12 meczach w
rundzie wiosennej zdobyły 22 punkty
i z wyliczeń miały jeszcze szansę na
awans, ale musiały wygrywać swoje
kolejne spotkania.
Niestety nie udało się, bo podopieczni Leszka Dulata sprawili nie miłą
niespodziankę ulegając po ciężkim
meczu w Wąsoczu broniącej się przed
spadkiem Orlej 1:2. To częściowo
przekreśliło szansę jeleniogórzan na
przyszłoroczny awans. Na domiar
złego jeleniogórzanie przegrali prestiżowe - finałowe starcie Pucharu Polski,
dając odegrać się BKS-owi Bolesławiec
za poprzednią porażkę w lidze.
W nienajlepszych humorach i
z resztkami ambicji Karkonosze
co prawda wygrały kolejny mecz z
Nysą Zgorzelec, ale tydzień później
całkowicie przekreśliły szansę na
„wskoczenie” do pierwszej ósemki
IV ligi. Jeleniogórzanie przegrali po

walce z rezerwami Miedzi Legnica i
stało się jasne że przyszły sezon znów
zagrają w IV Lidze i nie pomogły
dobre wyniki w ostatnich trzech
meczach , gdzie Karkonosze zdobyły
7 punktów, remisując bezbramkowo
z Motobi Kąty Wrocławskie, wygrywając szlagierowy mecz ( bez udziału
publiczności) z Górnikiem Wałbrzych
2:1 i otrzymując punkty walkowerem
od AKS-u Strzegom.
Nasi futboliści po słabej rundzie
jesiennej (18 pkt.) i dobrej wiosennej
(32 pkt.) zajęli dobrą, jak na beniaminka, dziesiątą pozycję w tabeli. Niedosyt
budziła jednak świadomość, że gdyby
zajęli ósme miejsce, mieliby zapewniony awans do nowej III ligi.

Roszady w składzie
na nowy sezon

Po długim okresie przygotowawczym, treningami nad morzem,
rozegranymi mnóstwem sparingów
min. z Kuźnią Jawor 4:0. Ze składu
ubyli: Tobiasz Kuźniewski, Maciej
Suchanecki i Marcin Stankiewicz, a
wzmocnienie nadeszło z Walli – gdzie
do Jeleniej Góry powrócił Jacek Gryka,
który zagrał w trakcie sezonu. Szeregi

jeleniogórskiej drużyny wzmocnili
juniorzy Karkonoszy min. Daniel
Kotarba, Marcin Krupa, którzy już
wcześniej grali w seniorach , Piotr
Kochan i Artur Hałka , którzy zaczęli przygodę z seniorską piłką.
Po bardzo udanej wiosennej rundzie
jeleniogórski zespół rozbudził apetyty
kibiców na dobry wynik w nowym
sezonie, a przez specjalistów z tej
dziedziny sportu Karkonosze były
typowany jako jeden z kandydatów
do awansu.
Aktualnie Karkonosze po rundzie
jesiennej sezonu 2008/2009 z dorobkiem 21 punktów zajmują ósme miejsce w tabeli tuż za Kużnią i BKS-em, a
do lidera – Górnika Wałbrzych Karkonoski Klub Sportowy traci 20 punktów.
Miejmy nadzieje, że kolejny rok będzie
dla Karkonoszy bardziej szczęśliwy, a
na meczach spotkamy się z większą
frekwencją na trybunach. Życzymy
wielu sukcesów , owocnej pracy,
zdrowia dla piłkarzy cierpliwości dla
trenerów i działaczy, wielu zdobytych
bramek i samych wygranych meczy.
Powodzenia w Nowym 2009
roku!

Mateusz Banaszak

Zmagania piłkarek ręcznych w 2008 roku – jak było?
Było całkiem nieźle. Nasze dziewczyny w ubiegłym sezonie, zajęły piąte miejsce w kraju wśród najlepszych drużyn
ekstraklasy żeńskiego szczypiorniaka. Nieco gorzej jest
w obecnym sezonie. Jeleniogórzanki słabo spisują się w
lidze, zajmując dopiero dziewiątą pozycję w tabeli, ale
pochwalić się za to mogą awansem do czwartej rundy
europejskiego pucharu Challenge Cup.
Wraz z rozpoczęciem 2008 roku,
jeleniogórzanki rozpoczynały drugą
rundę zmagań w ekstraklasie sezonu
2007/2008. W tej rundzie nasze dziewczyny w imponującym stylu udowodniły,
że mogą pokonać każdą drużynę w
kraju. 20 stycznia jeleniogórzanki wygrały z ubiegłorocznym i wielokrotnym
mistrzem kraju SPR Safo Lublin 34:31.
Warto dodać, że do przyjazdu do stolicy
Karkonoszy lublinianki były na pierwszym miejscu w tabeli. Jednak przegrały
u nas i straciły fotel lidera. Wtedy mecz
życia zagrała nasza bramkarka Monika
Maliczkiewicz, która w tak prestiżowym
spotkaniu, obroniła kilkanaście „setek”, w
tym również rzuty karne. Według zgodnej
opinii jeleniogórskich kibiców, był to
najlepszy mecz ich pupilek, jaki obejrzeli
w ostatnich kilku sezonach.
W kolejnych meczach jeleniogórzanki
mogły mówić o pechu. Na początek, w
spotkaniu z Rudą Śląska na własnym
parkiecie, gdzie oglądało to trzymające
w napięciu spotkanie ponad 500 widzów.,
było włos od wygranej. Nasze dziewczyny,
po ciężkim boju tylko zremisowały ze
Zgodą Ruda Śląska Bielszowice 25:25,
choć na 20 sekund przed końcem spo-

tkania, po celnym rzucie Marty Oreszczuk
prowadziły 25:24. Później w ćwierćfinale
Pucharu Polski, grając w rezerwowym
składzie, jeleniogórzanki przegrały po
rzutach karnych z Łączpolem Gdynia
32:33. Szczęście w końcu uśmiechnęło się
do jeleniogórzanek - nasze szczypiornistki
przebudziły się i w meczu z Zagłębiem
Lubin – trzecią drużyną w tabeli ekstraklasy piłki ręcznej kobiet – po wojnie nerwów wygrały dwoma bramkami 26:24
Dzięki temu znalazły się po raz pierwszy
w tym sezonie „na pudle”, a zadowolony
trener Zdzisław Wąs, uznał że jego
podopieczne „zdobyły koronę z trzema
diamentami”, bo pokonały wszystkie
trzy najlepsze zespoły ubiegłego sezonu: SPR Lublin, Piotrcovię (w ubiegłej
rundzie) 32:30 i teraz Zagłębie Lubin.
W kolejnym bardzo ważnym meczu,
jeleniogórzanki po raz kolejny pokonały Piotrcovie, tym razem na własnym
parkiecie 31:27.
Jeleniogórzanki z 27 punktami
zajęły bardzo wysokie miejsce w tabeli,
ale to nie był koniec ich gry, zagrały w
play – offach.
Po jednej wygranej i dwóch porażkach
z lubliniankami, naszym pozostała walka

o dalsze lokaty. Po gładkim, dwukrotnym
ograniu piłkarek z Rudy Śląskiej, jeleniogórzanki w walce o piąte miejsce w kraju
miały zmierzyć się z Piotrcovią.
Po wygraniu pierwszego spotkania w
Piotrkowie Trybunalskim, jeleniogórzanki były o krok zdobycia piątego miejsca.
Podopieczne Zdzisława Wąsa mimo
remisu w Jeleniej Górze, dopięły swego
bo miały spory zapas bramkowy.
Piąte miejsce w kraju, można uznać
za niewątpliwy sukces drużyny, która
przeszła prawdziwe trzęsienie ziemi jeśli
chodzi o skład. W ostatnich dwóch sezonach, odeszły z klubu niemal wszystkie
podstawowe zawodniczki , została tylko
Marta Oreszczuk. Drugi mecz z Piotrcovią
zapisał się do kart historii klubu jako
zmiana pokoleń w tej dyscyplinie sportu
w naszym mieście. W 55 minucie meczu
z Piotrcovią Piotrków Trybunalski żywą
legendę jeleniogórskiego szczypiorniaka
– 38 – letnią Katarzynę Jeż (wcześniej
Pochłód i Romanow) zmieniła na boisku
jej 18 - letnia córka – Marta Romanow.
„Czas kiedyś zakończyć karierę. Nagrałam się ćwierć wieku. Również w Belgii i
w najsilniejszej lidze w świecie żeńskiego
szczypiorniaka - w Danii. Zawsze jednak chętnie wracałam do rodzinnego
miasta – do Jeleniej Góry, gdzie jest moja
rodzina i serce. Cieszę się, że mogłam
pomóc w tym sezonie drużynie, w której
zaczynałam sportową karierę – powiedziała kończąca karierę Katarzyna Jeż
Po meczu trzy nasze dziewczyny otrzymały nagrody specjalne: Marzena Buchcic

Katarzyna Jeż w ciągu roku zakończyła sportową karierę, zastąpiła
Zdzisława Wąsa na stanowisku trenerskim oraz została właścicielką klubu
– jako najsympatyczniejsza dziewczyna,
Marta Gęga za królową strzelczyń i Marta
Oreszczuk jako najlepsza zawodniczka w
tym sezonie.
W trakcie przerwy doszło do wielu
zmian. 1 lipca jeleniogórskim klubem
zainteresował się kolejny poważny sponsor – firma Astol, a to spowodowało, że
od tego momentu klub zaczął działać
pod nazwą: KS Carlos Astol Jelenia Góra i
będzie nadal działać jako spółka z o.o.
W tym czasie z klubu odeszły: Karolina
Kasprzak, Katarzyna Nowak i Sylwia
Szymczyk, Katarzyna Jeż, która zakończyła karierę.
Przybyły cztery nowe zawodniczki.
Roksana Przybysz (AZS AWF Kraków - 20
lat, 187 cm – lewe rozegranie), Karolina
Konsur (19 lat, wróciła do nas po skończeniu SMS w Gliwicach – lewe skrzydło),
Mirella Kaczyńska (25 lat, wróciła do nas z
Zagłębia Lubin – leworęczna skrzydłowa)
i Anna Polonkai (20 lat, Węgierka, bardzo
szybka lewoskrzydłowa).

Dopiero 4 października po pięciu porażkach z rzędu, jeleniogórzanki odniosły zwycięstwo w
meczu przeciwko najsłabszej drużynie
– AZS AWF Warszawa, w stylu odbiegającym od poziomu drużyny z zeszłego
sezonu. W listopadzie w meczu III rundy
Challenge Cup zawodniczki Carlosa Astol
Jelenia Góra przegrały na wyjeździe z HC
Victory Regia Mińsk 29:34 (15:17), aby
później zrehabilitować się na własnej hali.
Gospodynie tego spotkania rozprawiły się
Białorusinkami 37:27 (17:17) i i przeszły
do czwartej rundy europejskiego pucharu
Chalenge Cup. Później jeleniogórzanki
grały ze zmiennym szczęściem , kończąc
rok porażką na wyjeździe z Łączpolem.
Aktualnie jeleniogórzanki po słabym
początku sezonu, troszkę lepszej grze w
październiku i listopadzie , zajmują dziewiątą lokatę w tabeli. W tabeli na koniec
roku, wyprzedziły jedynie trzy najsłabsze
drużyny : AZS AWF Warszawa, Ruch Chorzów i Słupię Słupsk, odnotowując w 14

spotkaniach - 9 porażek i 5 wygranych
W trakcie rozgrywek nastąpiły zmiany
na stanowisku trenera. Już w trzeciej
kolejce sezonu 2008/2009, Zdzisława
Wąsa zastąpiła Katarzyna Jeż, która na
dzień dzisiejszy przejęła całkowitą władzę
stając się właścicielem klubu, a prezesem
został jej mąż – Remigiusz.
Oby rodzinne rządy przyniosły więcej
korzyści w Nadchodzącym Roku, a same
zawodniczki pokażą w końcu „tygrysi
pazur” i dostarczą kibicom podobnych,
albo jeszcze większych emocji ,niż w
meczach poprzedniego sezomu, gdzie
hala przy u. Złotniczej niemal pękała
w szwach, a zainteresowanie drużyną
wciąż rosło.
Życzymy całej drużynie, wszystkiego
dobrego w Nadchodzącym 2009 Roku
zdrowia, sukcesów w świecie sportu
jak i w życiu prywatnym oraz wszelkiej
pomyślności.

Mateusz Banaszak
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DO OGŁOSZEŃ POPRZEDZONYCH SZEŚCIOCYFROWYM NUMEREM DOŁĄCZONE SĄ ZDJĘCIA.
ZNAJDUJĄ SIĘ ONE W DZIALE OGŁOSZEŃ NA STRONIE WWW.JELONKA.COM
USŁUGI
BUDOWLANE
152203. Najtaniej - remonty - Położymy panele, pomaluje mieszkanie- elewacje, ścianki działowe,
regipsy - podwieszanie, tynki i gładzie, kafelki, ocieplenia. Zadzwoń.
Zapytaj o wycenę - to nie kosztuje
- 609 335 334
15 3 4 87. Rem ont y mie s zka ń kompleksowe remonty mieszkań
- tynki, gładzie, ścianki działowe i
sufity z płyt G-K, sufity w systemie
Amstrong, malowanie, panele i
montaż drzwi. Solidnie i szybko!
Dzwoń - JASIEK - 790 272 177
152201. Remonty wolne terminy
- Nie uważasz ze już czas na
remont? Lepiej trafić nie mogłeś.
Kompleksowe w ykończenie
wnętrz:-glazura – panele – tynki
- posadzki - regipsy itp. Pracujemy
szybko, solidnie! Zadzwoń Maciej
- 607 190 004
152202. Wykończenia kompleksowo - Oferujemy Państwu szeroki
zakres prac remontowo - budowlanych: - glazura, terakota -podłogi -ocieplenia -malowanie itp.
D o św iadc zenie w Polsc e i z a
granicą. Solidnie, tanio. Maciek
- 607 190 004
Remonty mieszkań, regipsy,
g ł ad z i e, malowani e, panel e,
w ykł adziny, p ł y tki itp. - 605
913 469

Remonty - kompleksowo, profesjonalnie,
tanio, solidnie
698 056 197

Remonty – solidny czeladnik
z doświadczeniem, złota rączka
– ceny do uzgodnienia – 722
312 652

wstawiamy okna remontujemy
stare dachy stawiamy więźby i
nowe pokr ycia dachowe papa
gonty dachówka - 693 788 140

H y dr au l ik a – w o d a , g a z ,
odbiory – 609 172 300 – 75 242
66 – 692 316 255

Firma Hydrauliczna - profesjonalnie wykona instalacje C.O. gaz
- 697 980 806

Studnie – chcesz mieć swoją
czystą wodę – zadzwoń 609 580
763 - wiercimy w skałach szybko
i efektywnie – Deuter sp. zo.o

Firma ogólnobudowlana - wykonamy remonty od a do z, wolne
terminy na styczeń - 665 703 344

Be z pyłowa , prof esjonalna
renowacja podłóg - oarkietów,
schodów - układanie nowych
- lakierowanie. Zachodnie
maszyny - 075 76 990 lub 605
041 394 - remonty mieszkań
Hydraulika c.o. – woda, gaz,
odbior y – 609 172 300 – 692
316 255
Malowanie - 609 172 300
Zdun lub remonty - malowanie,
gładź - 887 095 801
W ykonam prace remontowe
w domu i mieszkaniu - glazura,
terakota, panele, zabudow y,
gipsy, gładzie, tynki dekoracyjne
- solidnie z gwarancją - 660
181 055
Łazienki - kompleksowo, tanio i
solidnie - 608 425 553
Łazienki kafelkowanie - montaż
instalacji sanitarnych - 723 529
334
Budowlane, remonty mieszkań
- malowanie, gładzie, regipsy,
prac e ogólnobudowlane - 693
478 079
Dachy - 603 455 968
Dekarsko ciesielsko-blacharskie - Wykonujemy usługi - montaż
obróbek blacharskich, wstawiamy
okna dachowe itp. - 693 788 140
Dek arstwo - blacharst wo wykonujemy docieplenia dachowe

OGŁOSZENIA DROBNE : REGULAMIN
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. Skłodowskiej-Curie 13/2)
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
6. Jeden kupon przeznaczony jest na jedno ogłoszenie na okres jednego tygodnia (jeden numer).
7. Zakaz reklamowania stron internetowych
8. Regulamin dotyczy ogłoszeń z kuponów oraz sms'ów
9. Ogłoszenia matrymonialne przyjmowane będą wyłacznie w redakcji

Ogłoszenia

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

BEZPŁATNY

KUPON NA
OGŁOSZENIE DROBNE

Treść prosimy wpisywać drukowanymi literami:

Firma ogólnobudowlana - remonty
domów, mieszkań, docieplenia,
elewacje, montaż okien drzwi - 606
508 723
Firma remontowo budowlana
- wykona solidnie i po konkurencyjnych cenach remonty i wykończenia domów i mieszkań. Instalacje
elektryczne itp. itd. Zapraszamy
- 697 895 647
Firma wykona remonty - wykonamy remonty domów mieszkań
od a do z szybko tanio solidnie
- 663 070 715
Firma w ykona remont y - 693
876 535
Gładzie gipsowe - bezpyłowe
gładzie gipsowe na mokro, malowanie, panele oraz tynki gipsowe
maszynowe - 662 485 024
Gl a zur a gładzie, malowanie
- oraz inne prace tanio i solidnie
- 608 425 553
Glazura płytki, łazienki, hydraulika - gładzie, malowanie, remonty,
biur hoteli, pensjonatów, mieszkań, fachowo i solidnie zdjęcia do
wglądu - 509 362 908
Instalacje elektryczne - nowe
oraz modernizacje, domki, mieszkania, bloki, pensjonaty, pomiary,
odbiory, faktury vat - 605 458 999
I nsta l a c j e e l e k t r y c z n e w ymiana diagnoza mieszkania
domy - 782 028 780
Instalacje hydrauliczne - wykonam szybko i solidnie instalacje
hydrauliczne - woda kanalizacja
centralne ogrzewanie wodomierze
- 508 491 410
Instalacje sanitarne i grzewcze - Instalacje sanitarne i grzewcze - 501 092 475
Kompleksowe remonty mieszkań - Kompleksowe remont y
mieszkań - 695 957 416
Kompleksowe w ykończenia
wnętrz - instalacje hydrauliczne,
tynki maszynowe, glazura - 517
779 185
Kopa rk a / W y wrotk a 10 t
- Wszelk ie us ł ugi z wią z ane z
r o b ot a m i z i e m ny m i, r oz b i ó r k i
budowlane, oraz dowóz ziemi,
zwietrzeliny itp. na potrzeby klienta
- 607 540 408
Małe wykopy - przyłącza wodne,
kanalizacja, gaz - 608 134 616
Malowanie , regipsy - g ładź
szpachlowa, panele podłogowe,
ocieplenia poddaszy, wełna mineralna itp. - 516 666 638

letnie doświadczenie w kraju i za
granica - 669 618 245

nie, kafelki itd. najlepsze ceny
– 609335334

Duet muzyczny Carlos - -Wesela
Zabawy Itp. - 501 576 923

Remont y - mieszkań, domy,
biura - tynki maszynowe i regipsy,
malowanie, glazura, panel itp
ogólnobudowlane okolice Jeleniej
Góry - 609 173 963

Wykonam remont mieszkania domu, prace ślusarskie i stolarskie
i inne - 501 398 739

ElizaBand - profesjonalny zespół
z doświadczeniem, mocny repertuar, gwarancja dobrej zabawy
- 696 035 499

Remonty mieszkań - biur, sklepów - 511 229 449
Remont y mieszkań domów biura tynki maszynowe i regipsy,
malowanie, glazura, panel itp.
ogólnobudowlane okolice Jeleniej
Góry - 609 173 963
R e m ont y m i e s z k a ń , b i u r kompleksowe remonty, glazura,
panele, malowanie, instalacje.
Rachunki, konkurencyjne ceny
- 723 048 638
R e m ont y m i e s z k a ń , b i u r
- fac howe remont y mieszkań,
biur, domów. Instalacje, glazura,
panele, malowanie itd. Łazienki.
Rachunki. - 723 048 638
Remonty wykończenia - hydraulika p ł y tki elektr yka - 885 742
245
Roboty ziemne wykopy - przyłącza oczyszczalnie nowa koparkoładowarka tanio sprawnie - 605
541 654
Tanie solidne usługi remontowo
- wykończeniowe m.in: tynki, gładzie, regipsy, malowanie, płytki,
panele itd. - 791 969 023
Us ługi - o gólnobudow lane i
hydrauliczne - 510 193 501
Usługi budowlane i nie tylko
- Firma budowlana EK-MAR zajmująca się wykończeniami wnętrz
np. panele, regipsy, malowanie,
akryle, silikony ma wolne terminy.
Gwarantujemy jakość i szybkość
usług i niskie ceny . Zadzwoń i
sprawdź - KMarczak@gmx.net
- 787 210 943
Usługi budowlane od a do z
- Profesjonalne wykonanie - 695
504 962
Usługi hydrauliczne awarie modernizacje, remonty, itp. - 882
800 372
Usługi ogólnobudowlane - instalacje, łazienki. Glazura, t ynki,
malowanie. Solidnie i z gwarancją. Konkurencyjne ceny - 723
048 638

Wywrotki do 15 ton - IVECO i
KAMAZ - 608 649 813

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Fotograf przyjmie zlecenia
- 601 142 148
Profesjonalne usługi fotograficzne: zdjęcia ślubne (plener, kościół, przyjęcia weselne)
oraz okolicznościowe - Konkurencyjne ceny i wysoka jakość
usług - 500 183 197 - 075 64
127 21 m a il: a r t f ot o m e di a @
gierus.pl
Fotografia ślubna - studniówkowa, plenerowa, indywidualne
sesje fotograficzne Zapraszam
- 517 179 222
Fotografia ślubna - Zapraszam
do zapoznania się z ofertą. Foto
ksią żka lub tradycyjny album.
Polecam. Posiadam zgodę kurii
- 793 737 379

EDUKACJA
KOREPETYCJE
Chemia – korepetycje w domu
ucznia – 667 393 959
Absolwent Filologii polskiej
- udzieli korepetycji z języka polskiego - 668 375 877
Fr ancuski korepetycje - tłumaczenia mgr Filologii Romańskiej udzieli korepetycji wszystkie
poziomy zaawansowania - 510
320 124
Język polski - Absolwentka polonistyki pisze prezentacje maturalne
tanio, szybko i profesjonalnie.
Kontakt: malwina-b3@wp.pl lub
GG 12518955 - 501 237 824
Udzielę niedrogo korepetycji - z
języka polskiego - podstawówka,
gimnazjum, przygotuję do egzaminów studentka polonistyki - 784
715 341

Us ł u gi r e m o n t o w e - r o b o t y
wykończeniowe - 500 199 232

USŁUGI
MUZYCZNE

WojMag - Usługi koparko ładowarkami Jcb prace ziemne - 695
509 950

Black & White - większy skład,
bogatsze instrumentarium, nowa
nazwa ElizaBand - 696 035 499

Ws z ystkie robot y - ogólno budowlane np. panele, p ł y tki,
gładzie, itp. - 605 487 657

Dj - wesela, karaoke, studniówki
- Tanio i profesjonalnie - 509 669
437

Wykończenia wnętrz - instalacje hydrauliczne, glazura, regipsy,
tynki maszynowe, gładzie, ściany
działowe - 601 863 380

Dj, prezenter muzyczny - wieloletnie doświadczenie (dotychczas
Trójmiasto) z własnym nagłośnieniem i konsoletą: dyskoteki, bankiety, wesela - 501 459 725

Wykończenie wnętrz - remonty
- w y l e w k i , r e g i p s y, m a l o w a -

Muzyczny duet - wesela - imprezy
- 609 851 863
Muzyczny duet - wesela, imprezy
- Muzyczny duet - wesela, imprezy
- 609 851 863
Prezenter muzyczny - wolny na
Sylwestra - 792 155 716
Profesjonalna orkiestra - na
każdą okazję. W skład zespołu
wchodzą zawodowi muzycy z wyższym wykształceniem muzycznym
- skład m.in. Sax akordeon żeński
- 603 560 398
Summ y Swoi - Band - Z awo dowi muzycy-obecnie najlepsza
orkiestra na rynku zapewnia profesjonalna oprawę Twojej zabawy
studniówki wesela Pomyśl już teraz
- 603 560 398
Wesela obsługa - Bus do dyspozycji gości weselnych/rozwożenie/
po przyjęciu - 505 092 579
Zespół Heaven z Mysłakowic trio, wokal męsko – żeński Waldek
- 509 439 788
Zespó ł muzyczny - wszelkie
imprezy profesjonalnie muzyka na
żywo - 609 272 704
Zesp ó ł m u z y c z ny A LT E R rodziny Wyrostków 3 osobowy,
demo na stronce, repertuar głównie
rozrywkowy - disco polo na życzenie GG5795 49 6 darka1@wp.pl
- 605 328 731
Zespół Prestiż - Wesela - kompleksowa oprawa muzyczna wesel,
studniówek i innych imprez. Profesjonalnie i niedrogo - 517 900 425
Zespół Saxband - demo do dyspozycji (na stronie) urozmaicony
repertuar(disco polo-symbolicznie)
GG5795496 gary24@wp.pl - 609
325 082

USŁUGI
RÓŻNE
Auto Pomoc - Kraj - zagranica.
Wypożyczalnia lawet - 790 320
241
K archer – podciśnieniowe
p r a n i e d y w a n ó w, t a p i c e r k i
meblowej, faktur y VAT – 075
76 72 773
K archer – podciśnieniowe
pranie i szczotkowanie wykładzin i tapicerki samochodowej
– 609 600 807 i 075 642 03 15
Biuro Rachunkowe KOALA Prowadzimy pełen zakres usług
księgowych i finansowych, w
t ym m.in. rozliczenia z ZUS,
US, listy płac, księgi handlowe,
książki przychodów i rozchodów
PITY i wiele innych. Jelenia Góra

reklama

Ogólnobudowlane - glazura,
panele, hydraulika i inne usługi
w zakresie budownictwa - 507
088 692
Panele malowanie - 509 362
908
Płytki, panele, regipsy, - ociep l e n i a b u d y n kó w, w y s t aw i a m
rachunek - 667 106 084
Prace wykończeniowe - panele,
regipsy, montaż kuchni - wielo-

WA¯NE TELEFONY

T E L
Maksimum 150 znaków
Data Emisji: ...................................................................................................................................
Rubryka*: USŁUGI [różne, budowlane, fotograficzne, korepetycje, muzyczne, transportowe, zdrowie i
uroda, towarzyskie] MOTORYZACJA [sprzedam, kupię, zamienię] NIERUCHOMOŚCI [sprzedam, kupię,
zamienię, mam do wynajęcia, chcę wynająć] PRACA [dam pracę, podejmę pracę] RÓŻNE [kupię,
sprzedam] ZGUBIONO, ZNALEZIONO, ODDAM ZA DARMO, PRZYJMĘ ZA DARMO
Imie i nazwisko:..............................................................................................................................
Adres:...............................................................................................................................................
Telefon kontaktowy:........................................................................................................................
*zakreślić wybór
Data wysłania:........................................................................................................................

ALARMOWE
Policja			
Straż Pożarna		
Pogotowie Ratunkowe		
GOPR			
Pogotowie Energetyczne		
Pogotowie Gazowe		
Pogotowie Ciepłownicze		
Pogotowie Wodociągowe		
Numer alarmowy ogólny		
POLICJA
Komenda Miejska		
Komisariat ul. Amii Krajowej
Komisariat pl. Piastowski
Straż Miejska		

997
998
999
985
991
992
993
994
112
75 20 700
75 20 150
75 52 374
75 25 162

SŁUŻBA ZDROWIA
Narodowy Fundusz Zdrowia
Szpital Wojewódzki		
Izba przyjęć			
Pogotowie Ratunkowe		

64 58 709
75 37 100
75 37 118
75 23 636

URZĘDY
Urząd Miasta pl. Ratuszowy
Ul. Sudecka			
Powiatowy Urząd Pracy		
Urząd Skarbowy		
Urząd Celny			
Rzecznik praw konsumenta
Centrum Informacji Turystycznej
Sąd Okręgowy		

75 46 101
75 46 210
64 73 160
64 73 500
64 57 200
75 46 110
76 76 925
64 15 100

Prokuratura Rejonowa
Prokuratura Okręgowa
Poczta Główna
Powiatowa Stacja Sanitarno
Epidemiologiczna
Konserwator Zabytków
ZUS		
KULTURA
Teatr Jeleniogórski
Filharmonia Dolnośląska
Jeleniogórskie Centrum Kultury
ODK Zabobrze
MDK		
MDK „Muflon”
Muzeum Karkonoskie

64 28 400
64 28 400
75 243 90
64 355 60
75 26 865
64 68 400
64 28 112
75 38 160
64 238 81
75 41 090
62 24 460
75 53 626
75 234 65

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA
- ul. W. Polskiego 54 - obok sądu
- alakow@onet.eu - 601 837 677
Przyjmę zlecenia usługi biurow e, p r z e p i sy w a n i e t e ks t u
w j ę z yku p olskim do Word a
– bądź, podejmę pracę biurową
na umowę zlecenie – (w ystawiam faktury VAT) - praca2008@
autograf.pl
Ośrodek Inter wencji kr yzysowej w Jeleniej Gór ze ofe ruje pomoc psychologiczną ,
terapeutyczną, pedagogiczną,
prawną osobom znajdującym się
w krytycznej sytuacji życiowe
Słowackiego 13 pokój 25 od 8:00
do 20:00 – 075 57 55 91 99
www.oddluzenia.com, www.
millenniumkredyty.pl
Podciśnieniowe czyszczenie,
mechaniczne szczotkowanie
dywanów i tapicerek – 609 172
300 – 75 242 66 - 692 316 255
Cięcie drewna - na opał, łupanie,
układanie, w ycinanie kr zaków,
ścinka drzew - 516 666 638
Czyszczenie dywanów - tapicerki domowej, oraz żaluzji pionowych - Kercher - 607 155 751
Czyszczenie dywanów - wykładzin, tapicerki meblowej i samochodowej. Niskie ceny i możliwość
ich negocjacji. dojazd gratis - 798
835 250

Karcher
- podciśnieniowe pranie
i szczotkowanie
wykładzin i tapicerki
samochodowej
- 609 600 807 i
075 642 03 15

Doczyszczanie mechaniczne
posadzek - polimerowanie odkurzanie przemysłowe serwis odkurzaczy profesjonalnych sprzątanie
pobudowlane - 785 770 025
Domowe ciasta - na różne okoliczności 20 zł od blaszki + produkty
oraz zlecenia na robienie pierogów
- 663 952 268
Fir m a A gat a - ko mp leks owo
posprząta biuro, mieszkanie itp.
czyszczenie dywanów, tapicerki,
żaluzji pionowych. Mycie okien
- 607 155 751
K arczma Skalna W Miłkowie
- organizuje wesela, bankiety, catering atrakcyjne ceny miła obsługa
- 606 307 387
Krokiety, sałatki, wyroby swojskie - Zrobię potrawy na Sylwestra -kiełbasy kurczaki. Polecam.
Naprawdę warto! - 607 645 184
Likwidacja zarośli, ciecie drzew
- nawożenie, opryski. Odkomarzanie. Opieka nad ogrodami i
domami letniskowymi. F-VAT. - 601
145 684
M agie l J e dy nka Z ap r as z a Magiel Jedynka Zaprasza - 693
876 535

doradztwo i ocena sprawy gratis
- 662 040 448
Rozliczenia roczne - VAT od
materiałów budowlanych, kpir,
ryczałt, kadry i płace, płatnik w
biurze usług księgowych Prowent
- 509 677 922
Spawalnie TIG - MAG - balustrady balkonowe schodowe bramy
wjazdowe, ogrodzenia metaloplastyka - 691 759 463
STOP Nadwadze! - Skuteczne
odchudzanie i kontrola wagi, 100%
gwarancji - 888 783 116
Strony WWW - Strony internetowe, design internetowy, system
zarządzania treścią, szablony na
aukcje internetowe - atrakcyjne
ceny - 504 120 752
Szybko i tanio przepisze komputerowo - wszystkie prace i podania
- 607 451 159
Zostałeś poszkodowany - w
w yniku w ypadku komunikacyjnego? Udzielimy ci pomocy w celu
wyegzekwowania odszkodowania
- 510 292 409

Montaż mebli - Montaż mebli
- 509 362 908

Zrobię potrawy na Sylwestra
- M amy p r zepys zne wę dzo ne
kurczaki swojskie. Polecam i zapraszam do skor zystania. Bardzo
smaczne - 607 645 184

Naprawa komputerów - Naprawa
i modernizacja komputerów, notebooków w domu lub firmie Klienta.
Usuwanie wirusów. Jelenia Góra
- bezpłatny dojazd - 695 299 500

USŁUGI
TRANSPORTOWE

P ogotowie ko m p u t e r o we Naprawa, modernizacja komputerów w domu lub firmie Klienta.
Usuwanie wir usów. Bezp ł atny
dojazd na terenie miasta 695 299
500 - 695 299 500
P rofes j on a l n a o c h r o n a
prawna - dla firm i osób fizycznych

Podciśnieniowe czyszczenie mechaniczne
szczotkowanie dywanów, tapicerek - wysoka
jakość usług, profesjonalny sprzęt, atrakcyjne
ceny - 609 172 300
075 75 242 66

Lotnisk a pr zewoz y - Praga
– Berlin – Wrocław - 505 092 579
MPT Pr zewozy Regionalne pr zewoz y o s o b owe do C ze c h
– całodobowo Faktura VAT, e-mail
maklarite@vp.pl - 075 71 740 25
607 763 204
Podejmę współpracę - Kraj zagranica na auto ciężarowe o ład
do 3,5t busy do1.5 t faktury - 501
358 643
Pr zeprowadzki firm - oraz
osób prywatnych profesjonalnie i
tanio - 500 452 760
Pr z eprowadzki i nie t ylko
- usługi transportowe - 502 653
804
P r z eprowa d z ki t r a n s p o r t
- tanio i profesjonalnie firmy mieszkania kraj i UE warto - 500 452
760
Przewozy do Niemiec - Przewozy do Niemiec - 693 331 170 lub
004915771837455
Przewozy osób bus - z adresu
pod adres Niemcy, Belgia, Holandia
- 661 902 104
Przewozy Regionalne - MPT
obsługa lotnisk Praga, Wrocław,
Berlin F-ra VAT e-mail maklarite@
vp.pl - 75 717 40 25, 607 763 204
Transport Bus Reno Master
Max - Jelenia Góra - 508 067 225

Transport tanio, bus Maxi,
kraj - zagranica. Przeprowadzki,
1.5 T, faktura vat - 503 027 361

Transport osobowy - PolskaHolandia z adresu pod adres - 696
914 103

Auto-Holowanie - Transport
towarów - 609 674 241

Transport przeprowadzki - bus
blaszak kraj zagranica ubezpieczenie towaru - 785 269 273

Autoholowanie 24h - ! Pomoc
drogowa. Wyjazdy kraj i zagranica.
Naprawa aut - 692 723 836
Autolaweta - 667 557 997

Podciśnieniowe czyszczenie mechaniczne
szczotkowanie dywanów, tapicerek - wysoka
jakość usług, profesjonalny sprzęt, atrakcyjne
ceny - 609 172 300
- 075 75 242 66

zimowym skibusów. Dowozy na
lotniska. Karpacz_bus@op.pl - 502
251 756

Autolaweta - dyspozycyjność
24h - 601 150 585
Autolaweta tanio - i solidnie
kraj i zagranica - 502 297 240
Bus z lawetą - wymiary 1.8x5m do
3.5 tony z najazdami i plaska podłoga i burtami - 509 219 166
Dojazd na terenie Jeleniej Góry
- Dojazd na terenie Jeleniej Góry
- 507 197 503
KARPACZ-BUS - Oferujemy wynajem autokarów turystycznych oraz
komfortowych busów, a w sezonie

Firma Dzięciołowski Sp. z o.o.
Autoryzowany Partner Renault
Lidera Grupy Renault

Nissan informuje
UŻYTKOWNIKÓW SAMOCHODÓW MARKI NISSAN
o rozpoczęciu obsługi warsztatowej pojazdów
Nissan po gwarancji fabrycznej.
W prezencie noworocznym sprawdzenie
stanu technicznego gratis.
Również u nas informacje o wyprzedaży rocznika
2008 w salonach Nissan.

Tr ansport towarowy - sam.
skrzyniowy 7t + hds 3t - 507 576
765
Tr ansport - pr zeprowadzki
- Bus Maxi. Kraj zagranica. Mercedes Sprinter 25m3, Iveco Daily
17m3, ład.2tony, 4,60 dł. pow.
ładunkowej. Tanio i solidnie - 509
211 282
Usługi transportowe - Sprinter
kontener 8 europalet - 601 150
585
Usługi transpor towe bus blaszak - wersja maxi (3,5x1,85x1,8)
transport kraj-zagranica do 1,5t
- 606 508 723

USŁUGI
ZDROWIE I URODA
Przedłużanie paznokci - modelowanie, tipsy: Cena 25 zł. Dojazd
do klienta - 601 874 720

TOWARZYSKIE
Młody 21 latek - pozna fajną
panią - 519 651 182
M łody Pan dla pań - oferuje
wszystko - czekam - 669 385 993
Miły 48 lat pozna małżeństwo - z
Panią Bi. Jelenia Góra - rozmowa
z Panią. Zapewniam i oczekuję
dyskrecji - 607 495 461
Zapłodnię Panią - chcącą mieć
dziecko. Nie piję i nie palę, lat 28,
bez zobowiązań - 661 112 957

ZA DARMO
PRZYJMĘ
P r z yj m ę p i l n i e l o d ó w k ę i
kuchenkę - Miłe widziany również
inny sprzęt przydatny w kuchni.
Wystarczy sms, ja oddzwonię.
Dziękuję życzliwej osobie - 513
556 324
Pr z yj m ę s of ę, wer s alkę lub
narożnik - coś, co nadaje się do
spania i nie jest jeszcze w tragicznym stanie. Oczywiście jak ktoś
ma na zbyciu za Darmo! - 514
288 323
Przyjmę toaletę - (opcjonalnie z
sedesem), za niewielka cenę - 515
632 432

ZGUBIONO
153795. Zaginął dalmatyńczyk - W
nocy 31.12.2008 zaginęła suczka
rasy dalmatyńczyk. Miała na sobie
czerwoną haftowaną obrożę. Dla
znalazcy wysoka nagroda! - 504
105 086
153399. Zielony kolczyk - zgubiono
kolczyk wykonany z koralików w
kolorze zielonym, znalazcę proszę
o kontakt tel. lub mailowy pinesiaaa@wp.pl - 692 071 754
Portfel - w okolicach brystolki.
W środku Była Kwota 50 zł - legitymacja, zdjęcia oraz inne drobiazgi.
Znalazcę Proszę o Kontakt . Ewelina Sz. - 667 191 730

Serdecznie zapraszamy Panie i Panów do nowo
otwartego Centrum Urody BodyFit w JG - Okrzei 11
obok NEMO na zabiegi upiększająco - wyszczyplające, spacer w podciśnieniu, dermomasaż, masaże gorącymi kamieniami, stemplami oraz solarium w godz.
11-19 - 607 166 644 - Posiadamy karty upominkowe,
znakomite na prezent
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Telefon w Taxi - Samsung. Proszę o oddanie - 669 316 525
Zaginął czarny owczarek - 31
grudnia zaginął czarny owczarek
belgijski z czerwona obrożą, jeżeli
ktoś wie gdzie jest nasz pies jest
bardzo proszę o kontakt, serdecznie dziękuję w imieniu swoim i
dzieci. - 693 503 602
Zaginął piesek - biały w brązowe
łaty, wabi się Reksio, kto wie gdzie
obecnie przebywa proszony jest o
kontakt - 516 319 901
Zaginęła biała kotka - w Jagniątkowie zaginęła biała kotka może
ktoś ją widział w okolicy Jagniątkowa. na znalazce czeka wysoka
nagroda. - 500 249 833
Z aginęły psy owczarki - Psy
zaginęły 19 grudnia 2008 roku
(piątek rano) Są to dwie suczki ,
jedna czteroletnia z zieloną obrożą
, sterczące uszy brązowa, druga
brązowa lekko oklapnięte uszy
- 504 812 959
Zginał portfel - Dnia 21 Grudnia
najprawdopodobniej w Restauracji
Mac Donald’s w Jeleniej Górze
zgubiono portfel Damski Czarny

szkoły policealne
licea dla dorosłych
kursy
Jelenia Góra
ul. Konopnickiej 10
piętro I
tel. (75) 754 12 97, 754 12 93
fax 752 56 28
informatyka,
grafika komputerowa,
prawo i administracja,
bhp,
hotelarstwo i turystyka,
taniec,
reklama i multimedia,
fotografia,
psychologia i socjologia,
opieka,
kosmetyka i fryzjerstwo,
wizaż, elektronika,
mechanika, elektryka,
architektura krajobrazu,
rolnictwo, florysta,
projektowanie wnętrz,
budownictwo,
finanse i ekonomia,
rachunkowość,
gastronomia, kelner,
kucharz, logistyka,
geodezja, optyka
i wiele innych

Z tym ogłoszeniem do 10.01.2008

Nowe mieszkania
mieszkania ii lokale
lokale usługowe
usługowe w
w centrum
centrum
Nowe
Jeleniej Góry,
Góry, ul.
ul. Krótka.
Krótka.
Jeleniej

Jelenia Góra, ul. Paderewskiego 20,
tel. (075) 75-43-410, (075) 76-45-000

ART-DOM biuro: Szkolna 5/10, J.Góra
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wraz z ważnymi dokumentami.
Dokumenty na nazwisko SITARZ.
- 509 439 475
Zgubiono zloty kolczyk z 20 granatami, jest to pamiątka rodzinna w
związku z tym zapłacę za znalezienie - 075 64 199 60

ZNALEZIONO
153743. Znaleziono kotkę - W
Mysłakowicach przy ulicy Szkolnej błąka się bardzo ładna kotka
(czarna z i małymi plamkami białymi i żółtym). Kotka ma czerwoną
elegancką obróżkę z dzwoneczkiem. - (075) 7 131 130 lub 723
652 219
B ł ąk a się młoda suczka - w
Zachełmiu błąka się młoda suka,
wilczur ,ma obroże, pies ten chodzi
po wsi od tygodnia, - 516 319 901

Błąkający się pies - W Barcinku
(droga w kierunku Wrzeszczyna)
biega pies - prawdopodobnie wilczur, ma czerwoną obrożę. - 075
71 22 886
Błąkający się pies - 24 grudnia zauważono na osiedlu Orle,
błąkającego się psa, duży, czarny,
długowłosy, przypomina charta.
Jest wystraszony i w nie najlepszej
kondycji. - 755 34 07
Doberman na Różyckiego – ok.
19.00 znalazłam dobermana w
obroży, czarny, podpalany. Krzywa
lewa przednia łapa. Pies bardzo
tęskni - 660 715 263
Kluczyk od samochodu - Znaleziono kluczyk od samochodu z
breloczkiem w centrum miasta.
- 668 318 699

Pies husky - 18.12. w okolicy
Sobieskiego. Pies tęskni i czeka na
właściciela - 514 184 800
Znaleziono czarnego szczeniaka w okolicach ulicy Bankowej
w piątek w nocy. Suczka ma biały
krawacik i różową obrożę z cyrkonamii. Właściciel proszony o
kontakt - 660 537 785
Znaleziono kluczyki - od samochodu na cmentarzu - 503 323
004
Znaleziono legitymacje szkolną
+ bilet miesięczny na nazwisko
KOPIEC EWA, Jelenia Góra - 669
316 525

ZWIERZĘTA
KUPIĘ
Kanarka - samca. Najlepiej hercyńskiego. Może ktoś zna jakiegoś
hodowcę??? - 669 895 624
Kupię królika - miniaturkę. Mile
widziana klatka. - 605 321 999
Szynszyl - 511 730 394

ZWIERZĘTA
ODDAM
152460. Oddam małego kotka czteromiesięcznego kotka, matka
dachowiec, ojciec rosyjski niebieski. Dodatkowo kuweta - 606
293 501

Sprzedamy mieszkanie 2 pokojowe na
Zabobrzu I - II piętro Cena 136.000,- zł
Nieruchomości Karkonoskie
tel. 511-089-923 ; tel.biuro 075/ 643 60 52

Dom wiejski z niedużą działką - okolice
Karpacza. Cena 199.000,- zł.
Nieruchomości Karkonoskie tel. 601-55-6494 : tel. biuro 075/ 643 60 52

153684. Weja szuka opiekuna
- jest pr zymilną oko ło 3 -letnią
wysterylizowaną kotką. Mieszka
w zimnym magazynie w Kielcach.
Możliwy jest dowóz koteczki – 668
859 676
3 miesięczny Amstaf - w dobre ręce
- 509 982 670
Śliczny piesek czeka - Śliczny
piesek, mieszaniec, koloru czarnego, łapki brązowe, ma ok. 2
miesiące czeka na swojego właściciela. Pilne - 661 059 948
Oddam w dobre ręce za darmo
dalmatyńczyka. Piesek ma 3 lata.
Jest zadbany i łagodny - PILNE
- 781 488 921, 075 75 11 675

Do sprzedania 2 pokoje w Mysłakowicach.
Powierzchnia 46 m2 . Cena 130.000,- zł
Nieruchomości Karkonoskie
tel. 691-339-777 ; tel. biuro 075/ 643 60 62

Sprzedamy atrakcyjne 3 pokojowe mieszkanie w kamienicy. Niskie opłaty eksploatacyjne, ogródek, śródmieście Jeleniej Góry.
Nieruchomości Karkonoskie tel. 601-55-6494 ; tel. biuro 075/ 643 60 52

Oddam Golden Retrivera - Oddam
w dobre ręce 3 m-czną sunię Golden Retrivera po wszystkich szczepieniach. Kolor biszkoptowy. Sunia
bardzo łagodna przyzwyczajona do
dzieci - 516 035 035
Oddam roczna sunię - kremowa,
mieszanka z labradorem, średniej
wielkości, nadaje się t ylko do
domku jest ogromną przytulanką.
Kocha dzieci, psy, koty, króliki. Jest
wykastrowana - 793 120 485
Owczarki niemieckie - Oddam
śliczne pieski (4 suczki i piesek) po
rodowodowym owczarku długowłosym. Informacje po 16-tej tel.79 11
53 885 - 603 954 845

Sprzedamy mieszkanie 3 pokojowe w
Jeleniej Górze, w „zielonej dzielnicy
miasta „ okolice Wzgórza Roweckiego.
Nieruchomości Karkonoskie tel. 601-55-6494 ; tel. biuro 075/ 643 60 52

Sprzedamy komfortowe 2 pokojowe ul. Podgórze okolice „Ogólniaka”. Istniej możliwość
wynajmu mieszkania na okres 1-2 lat.
Nieruchomości Karkonoskie
tel. 501-357-406 ; tel. biuro 075/ 643 60 52

Do oddania kundelek nie będzie
duży ma 1,5miesiąca jest czarny z
białym krawacikiem, odrobaczony
- 697 575 996
Chciałbym dopuścić sunie do
psa Yorkshire Terriera. Najlepiej
gdyby pies mieszkał w okolicach
Zabobrza I,II,III lub na Zabobrzu
Mój e-mail: konrad_078@o2.pl
- 791 970 618
Siberian husky - Oddam 2 miesięczną suczkę w dobre ręce za
darmo - 500 183 196

Sprzedamy mieszkania 3,2 i 1 pokojowe w
apartamentowcu w Szklarskie Porębie.
Atrakcyjne ceny ! Nieruchomości
Karkonoskie tel. 501-357-406 ;
tel. biuro 075/ 643 60 52

Komfortowe 3 pokojowe mieszkanie Jelenia
Góra ul. Kiepury Cena 248.000,Nieruchomości Karkonoskie tel. 511-089923 ; tel. biuro 075/ 643 60 51

Szukamy młodej kotki - Poszukujemy młodej najlepiej ok. 3,5
- 4,5 mies. kotki, po szczepieniach
minimum 2 tyg. e-mail:tsp@wp.pl
GG 7346521 - 72 123 03 43

ZWIERZĘTA
SPRZEDAM
153196. Krewetki red cherr y Spr zedam krewetki ak wariowe
Red Cherry (Fire Red), mają ok.
1,5-2 cm wielkości, wybarwione,
pochodzą z mojej hodowli. Cena
2,5 zł/szt. - zjj@interia.pl

Sprzedamy mieszkanie na Zabobrzu ul.
Noskowskiego - wspaniałe widoki z okien.
Cena 199.000,Nieruchomości Karkonoskie 601-55-64-94
; tel. biuro 075/ 643 60 52

Mieszkanie 2 pokojowe, po remoncie w
Centrum Szklarskiej Poręby.
Nieruchomości Karkonoskie tel. 501-357406 ; tel. biuro 075/ 643 60 52
Do wynajęcia 1-2 pokojowe mieszkania w
Karpaczu. Nieruchomości Karkonoskie tel.
502-045-638 ; tel. biuro 075/ 643 60 52
Sprzedamy kawalerki na Zabobrzu ul.Moniuszki i Karłowicza. Nieruchomości Karkonoskie tel. 502-045-638 oraz 506-154-079 ;
tel. biuro 075/ 643 60 52

Sprzedamy 1 pokojowe mieszkanie w
Szklarskiej Porębie Górnej - 5 minut do wyciągu. Nowa niższa cena ! Nieruchomości
Karkonoskie tel. 608-311-709 ; tel. biuro
075/ 643 60 52

Sprzedamy 2 pokojowe mieszkanie na
Zabobrzu - stan developerski pow. 47,50
m2 Doskonała lokalizacja - dogodny dojazd.
Nieruchomości Karkonoskie tel. 601-55-6494 ; tel. biuro 075/ 643 60 52
Sprzedamy działki budowlane w Dziwiszowie. Powierzchnia 1100 i
1400 m2. Atrakcyjna lokalizacja oraz cena.
Nieruchomości Karkonoskie tel. 502-045638, 506-154-079 tel. biuro 075/ 643 60 52

152611. Owczarek szkocki Collie
- Mam do sprzedania rodowodowe
szczenięta. Trzy suczki i jeden
pies. Urodziły się 20.12.2008r. Do
odbioru po 15.02.2009. Przyjmuje
zamówienia - 694 378 106
152897. Szczeniaki - piękne szczeniaki rasy sznaucer średni maść
pieprz-sól pieski są samodzielne
do odebrania cena do uzgodnienia
zapraszam - 698 227 521
Beagle piesek 3m. tri - w związku
z pilnym wyjazdem mam do sprzedania beagle’a - komplet szczepień
śliczna maść i w ogóle super - 721
585 783
Kotka perska - niedrogo - 505
954 630
Królika miniaturkę - 793 389
281
Króliki - baran francuski samica
3,5 miesiąca oraz Belgijski Olbrzym
samice i samca 3-4 miesięczne. Po

rodowodowych rodzicach. - 798
614 344

Komarno łącznie. Tylko w piątek.
- 697 109 863

i p ł acy. O fer t y e - mail: jac ek _
oaza@o2.pl - 075 64 66 062

Owcz arek - 6 tygodniowego
owczarka niemieckiego bez rodowodu. Cena 200 zł. Jelenia Góra ul.
Podchorążych 21 - 603 845 853

Barmanka - pilne - Poszukujemy
do pracy barmanki do baru do
Szklarskiej Poręby, od 1.01.2009r.
Praca na pełnym etacie - Bardzo
pilne - 513 050 741, 607 851 127

F in a nse - u be z pie c z eni a
- Doradc a Finansow y/ Menadżer - wymagania: min.23 lata,
wykształcenie min. średnie, niekar aln o ś ć. CV do 15 .01. 2 0 0 9
n a a d r e s e m a i l: m a l g o r z a t a .
pinkowska-wrobel@ingfinanse.
pl - 512 332 901

Owcz arek podhalański - 10
tygodniowy owczarek podhalański
(piesek)po ojcu z rodowodem bardzo ładny na prośbę wyśle zdjęcia
cena 300 zł - 504 288 131

B a r m a nk ę - z at r u d n i ę b a rmankę -kelnerkę do pizzerii od
nowego roku - 665 163 087

S zcz eni a k suc zka Beagle suczkę (6 miesięcy) z aktualną
książeczką o kompletem szczepień. Pies nie gryzie rzeczy domowych, ma swoje zabawki, załatwia
się na zewnątrz:) - 609 443 326

Bez żadnych opłat - Pracownik do
obsługi e-mail pilnie poszukiwany.
Oczekujemy poważnych zapytań
o d o s ó b, k t ó r e c h c ą z a r o b i ć
poważne pieniądze. Kontak t
zofia.nedza@neostrada.pl - 075
76 15 127

Sznaucery miniaturowe - bardzo
ładne szczenięta po rasow ych
rodzicach kolor pieprz i sól oraz
czarno srebrne. Możliwy dowóz
cena 380 zł Złotoryja - 768 775 481
509 826 780

Budowlańcy Wielka Brytania
- do pracy w Bradford i Darlington
- Nasz Certyfikat wydany przez
Marszałka Województwa Dolnośląskiego - NR 5185/1b. - 075
647 44 02

Szynszyl - z powodu przeprowadzki rocznego szarego samca
z potężną klatką o wym. dł.100
wys.80 szer.55 za 120 zł PILNE
- 513 556 324

Cyfra + - zatrudni i przeszkoli
- 75 764 70-19

Westy szczenięta piesek - prześliczny piesek po małych rodzicach zaszczepiony odrobaczony
ks.zdrowia. Możliwy dowóz.cena800zł Złotoryja - 768 775 481 i
509 826 780
York szczeniaki - śliczne szczeniaki po małych rodzicach mam do
sprzedania w cenie 1000 zł odbiór
po 22.01.2009 roku - 609 720 812

PRACA
DAM PRACĘ
152541. Opieka Niemcy od 03
i 09 - Różne oferty w pd i zach
Niemczech. Agencja Zatrudnienia
INTELMET, ul. Przemysłowa 4b,
59-800 Lubań, godz. 8-16, - 075
724 89 60
153256. Opieka w Essen - Opieka
nad kobiet ą , sprawną , powoli
zapomina. Agencja Zatrudnienia
INTELMET, ul. Przemysłowa 4b,
Lubań, oferty od 950-1200 euro
miesięcznie - (075) 724 89 60

Dla dwóch kobiet - na 12 stycznia, praca przy cebulkach kwiatowych. Do 30 r.ż. w Holandii - 075
75 232 30
Do biura - firma zatrudni do prowadzenia biura - 508 231 328
Do prowadzenia rest aurac ji potrzebny doświadczony kucharz
do samodzielnego prowadzenia
Restauracji- Pizzerii w Jeleniej
Górze - 606 991 160
Do sprzątania - potrzebna kobieta
do sprzątania w Pensjonacie w
Karpaczu - 075 64 244 46
Dozorca - z druga grupa inwalidztwa - 665 408 172
Dział handlow y - zatrudnimy
pracownika do dz. handlowego
ZO R K A w J e l e n i e j G ó r z e u l .
Dworcowa19 trade@ zorka.pl 075 64 66 300
Dział handlowy - kupiec - MPT
Oaza zatrudni osobę do działu
handlowego, wymagane doświadczenie na w/w stanowisku. Oferujemy bardzo dobre warunki pracy

Firma finansowa - Poszukujemy
pr zedstawicieli. Zapewniamy
w ynagrodzenie podstawowe.
Nauczymy nowego zawodu, lubisz
ludzi, masz 25 lat wyślij CV i LM
na praca.finanse@interia.eu - 507
051 965
Firma zatrudni i przeszkoli osoby
do 30 - mężczyźni - 75 764 70
17
Firma „KATION” Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze poszukuje
na stanowisko - frezer - wytaczarz
e-mail: biuro@kation.com.pl - 075
75 516 97
F r y z j er m ę s k i - w y s o k i e
zarobki, st ylistom i kursantom
dziękuję - 508 176 215
Fryzjerka - na dobrych warunkach doświadczoną w dobrze prosperującym salonie na Zabobrzu
- wysokie zarobki. - 665 107 420
Fry z jerk ę dobre war unk i Salon fryzjerski w Jeleniej Górze
zatrudni fryzjerkę od zaraz - 501
468 300
Grecja , kelnerki - Praca dla
kelnerek w kawiarni 8-9h dziennie. Bezpłatne zakwaterowanie
+ wyżywienie - 30 euro dniówka
+ napiwki. ALMA VAR Działkowicza 32A, Jelenia Góra Certyf ikat M ar sz a ł ka Wojewódz t wa
Dolnośląskiego NR 5185/b - 075
647 44 02
Hostessa - Poszukuję hostess
do promocji produktów banko wych Start People Emaile: awintoniak@startpeople.pl – 0
Hotel zatrudni - Hotel JAN***
w Wojc i e s z yc ac h z at r udni na
stanowisko recepcjonistka.

Przyjmę do pracy kelnerkę w
restauracji w Szklarskiej Porębie
- 502 594 350
Pr zyjmę do pracy kucharza
lub pomocnika w restauracji w
Szklarskiej Porębie - 502 594
350
7 zł/godz. na weekend - W terminie
09-11.01.2009 przyjmę kelnerkę
i barmankę z doświadczeniem
do kawiarni w Cieplicach - 693
389 292
Agencja Ochrony K rajewski
BIS zatrudni pracownika z terenu
Leśnej i okolic oraz Jeleniej Góry.
Mile widziane młode osoby. – 605
097 861

tel/fax: 075 64 45 605
kom: 0 661 114 212
e-mail: celdom@op.pl

Agenc ja ochrony z atr udni Krajewski BIS zatrudni pracownika ochrony z terenu Szklarskiej
Poręby i okolic. Praca na stałe.
- 605 097 861
A m bitn yc h z s a m o c h o d e m
- poszukuję do współpracy osoby
z samochodem, zajęcie dotyczy
ochrony prawnej dla firm i osób
prywatnych - 509 029 334
Ślusarz konstrukcyjny - Firma
„K ATION” Sp. z o.o. z siedzibą
w Jeleniej Górze poszukuje na
stanowisko - ślusarz konstrukcyjny
e-mail: biuro@kation.com.pl - 075
75 516 97
SPA zatrudni młodą osobę na
stan. asyst. w dz. handlow ym.
Wymagana znajomość pakietu
MS Office, operatywność, komunikatywność, mobilność. CV na
adres: w.piotrowski@jeleniastruga.
pl - 695 104 536
Łatwa praca - Dystrybutor gazetek Kauflandu. Umowa zlecenie.
Rejon - Dziwiszów. Maciejowa,

Potrzebna gospodyni
domowa - sprzątanie,
gotowanie, prasowanie
w domu pod Jelenią
Górą. Mile widziane doświadczenie pielęgniarskie - dyspozycyjność
607 788 978 po 19:00
Hotel Restauracja
Karkonosze w Miłkowie
zatrudni kucharza
- 075 76 10 007
- 601 598 769

Park Sudecki, apartament w stanie
deweloperskim, usytuowany w jednej z
atrakcyjniejszych dzielnic Jeleniej Góry
- Park Sudecki, która zapewnia spokój,
ciszę, piękne widoki na
Karkonosze z jednoczesnym szybkim
i bezproblemowym dojazdem do centrum. Oferowany lokal znajduje się na
parterze budynku wielorodzinnego,
trzykondygnacyjnego z windą. Zajmuje
powierzchnię 62.86mkw i ma do zaoferowania: pokój dzienny połączony z
kuchnią (29,6mkw), sypialnię (16,9mkw),
garderobę (1,68mkw), łazienkę (6,9mkw)
oraz przedpokój (7,78mkw). Cena:
275.000, Daniel Lenik, 0 661 114 212,
075 64 45 605.

Dom jednorodzinny, posadowiony na
działce o pow. 753 mkw w spokojnej części Karpacza. Dom swoją powierzchnią
oferuje: -przyziemie: ganek, przedpokój,
łazienkę z toaletą, kotłownię, garaż,
kuchnię i dwa pokoje; -piętro: przedpokój, łazienkę z toaletą, pomieszczenie
gospodarcze, trzy pokoje i duży taras;
-poddasze: przedpokój, dwa pokoje oraz
pomieszczenie strychowe. Dom wymaga
częściowego remontu. Daniel Lenik, 0
661 114 212, 075 64 45 605.

Zabobrze III
atrakcyjne, ciepłe, dobrze nasłonecznione
mieszkanie na wysokim parterze 3-piętrowego bloku. Powierzchnia mieszkania ma
do zaoferowania: salon, sypialnię, przestronną kuchnię, łazienkę, toaletę oraz
przedpokój. Niewątpliwą zaletą są dwa
balkony, do których wyjście jest zarówno
z salonu, jak i z sypialni. Do mieszkania
przynależy także pomieszczenie gospodarcze. Mieszkanie jest w bardzo dobrym
stanie. W cenie pozostaje zabudowa
kuchenna, 189.000, Daniel Lenik, 0 661
114 212, 075 64 45 605.

Malowniczo położony dom jednorodzinny w podgórskiej wsi należącej
do gminy Podgórzyn, z dala od zgiełku
miasta z niepowtarzalnymi widokami.
Dom jest, usytuowany na ładnie zagospodarowanej działce o pow. 0,5ha. Na
trzech kondygnacjach znajduje się: 5
pokoi, kuchnia z jadalnią, 2 łazienki, osobna toaleta, duży balkon, do którego jest
wejście z dwóch pokoi. Na podłogach jest
parkiet i płytki, okna wymieniono na nowe
PCV. Dom budowany z cegły, dach kryty
blacho-dachówką, ukończony w latach
90. Posesja jest ogrodzona, prowadzi do
niej asfaltowa i oświetlona droga gminna.
Cena: 600.000, Daniel Lenik, 0 661 114
212, 075 64 45 605.

Gospodarstwo agroturystyczne
o wysokim standardzie, w skład którego
wchodzą: budynek mieszkalno- pensjonatowy o pow. użytkowej 386m, dwa
murowane budynki gospodarcze oraz
11,3647 ha ziemi, z czego ok. 1 ha jest
ciekawie zagospodarowany i ogrodzony.
Obiekty zachowały swoją pierwotną architekturę. Istnieje możliwość rozbudowy (jest
projekt). Cena: 1500.000, Cezary Chalecki
0 601 758 845, 075 64 45 605.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Wymagania: znajomość języka
n i e m i e c k i e g o, d o ś w i a d c ze n i e
- 607 383 734

Opiekunka do dziecka - w okresie ferii zimowych (19-30 stycznia
2009 rok) - 696 424 420

K arpacz - opiekunka - do 15
miesięcznego chłopca, na 1
-1,5 miesiąca, najlepiej osoba
siedząca w domu ( emerytka, rencistka), która chce sobie zarobić
parę groszy - 721 326 011

Palacz c.o. - Potrzebny palacz
do domku jednorodzinnego 400
pln - 506 0923 49, 508 127 007

Kelner/barman - przyjmiemy
do pracy w Cieplicach - 665 501
228
K e l ner / b a r m a n - P r a c a
dor y wcza lub na stale - 665
501 228
Kelner/kelnerka 8zł/h - Na
stałe zatrudnimy kelnera/kelnerkę.
Wymagane doświadczenie, język
niemiecki, wysoka kultura osobista. Pensjonat Karkonoski - Karpacz Górny. Praca na zmiany od
stycznia. Zwrot kosztów dojazdu.
- 075 75 32 308
Kelnerka-Karpacz - Zatrudnię kelnerkę od zaraz - 667 98
77 67
Kelnerka-Karpacz - Zatrudnię kelnerkę od zaraz - 075 761
82 99
K e l nerki / ke l neró w - d o
r e s t aur ac ji w J e l e ni e j G ó r ze.
Umowa o pracę, dobre warunki.
- 600 545 623
Kosmetyczka - Hotel Sasanka
zew Szklarskiej Poręby poszukuje
kosmetyczki :CV - hotel@hotelsasanka.pl - 075 75 28 000
Kucharka - Karpacz od zaraz
- 604 287 331
K u c h a r z / k u c h a rk a - 3 g w ia zdkow y h ote l M al ac hi t w
Karpaczu zatrudni samodzielnego
k u c h a r z a / k u c h a r kę w p e ł ny m
wymiarze. - 693 425 258
Kucharza - pensjonat w Karpaczu zatrudni na umowę o prace
osobę do gotowania - kucharzaoferty meilem na : pensjonat500@
wp.pl –
Kucharza do pizzerii - Zatrudnię kucharza do pizzerii. - 665
163 087
Kuchnia/Szklarska Poręba
- Zatrudnimy pomoc kuchenną/
kucharkę, umowa o pracę. Tylko
poważne oferty! - 692 369 169
Maszynista ofsetowy - zatrudnię maszynistę ofsetowego na
maszynę Roland - 506 510 759
Me c h a nik s a m o c h o d o w y zatrudnię mechanika samochodowego - 604 786 525
Mechanik a samochodowego
- dam pracę mechanikowi samochodowemu - 604 786 525
Men a dż er w h ote lu - H ote l
Sasanka zew Szklarskiej Poręby
poszukuje menadżera zmiano we g o: C V - m s z a f a r z @ h ote l sasanka.pl - 075 75 28 000
Monter rusztowań - Adviser
(Certyfikat nr 4867/1) dla holenderskiego klienta poszukuje
monterów rusztowań, z doświadczeniem i bez, min. podstawowa
znajomo ś ć j.angielskiego. CV
nainfo @advisergroup.pl - 7 74
425 577
Na weekend - 09-11.01. zatrudnię
2 barmanki, 2 kelnerki z praktyką
w Cieplicach. Stawka za godz. 8
zł. - 693 389 292
O piek a - s z u k a m p a n i ą d o
opieki i prowadzania dziecka do
przedszkola z ok. ul. Grottgera
- 510 172 688
Opieka w Niemczech - Od stycznia poszukujemy kobiety do opieki
nad starszymi ludźmi. Wymagana
komunikatywna znajomość j.niemieckiego - GG:3227148 - 0049
201 3308703 i 0049 1774815858
Opiekunk a - poszukuję opiekunki dla 9m - cznego dziecka.
Praca od pon-sob - 663 332 689
Opiekunka dla dziecka - Szukam opiekunki dla rocznego
dziecka w godzinach od 7:30 do
16:30 - 500 299 020

Pa m i ątki c e n t r u m K a r p a c z .
Praca sezonowa (4.01.09 rok 30.03.09 rok) - 604 256 230
Pi lne o d st yc znia - Prac a w
Holandii dla kobiet do 30-go roku
życia w szklarni przy kwiatach
ozdobnych - 075 75 23 230
Pilnie kelnera/kę - Pilnie zatrudnimy od zaraz kelnera/kelnerkę
w Szklarskiej Porębie. Zadzwoń,
zapytaj - warto. - 692 369 169
Pizza Hut - zatrudni pracowników
kuchni. Kontak t pod numerem
telefonu lub w restauracji. - 075
76 46 622
Platinum – Ciasno Club PLATI N U M z atr udni m ł odą osob ę
z doświadczeniem do pracy
za barem. Atrakcyjne war unki
zatrudnienia. - 512 472 892 075
75 592 82
P o l skie a g e n c j e o c h r o ny POLSKIE AGENCJE OCHRONY
zatrudnią pracowników ochrony
gwarantujemy atrakcyjne zarobki
oraz szkolenia. Praca na terenie
Jeleniej Góry - 695 847 055
Pomoc kuchenna - przyjmiemy
do kuchni po szkole gastrono micznej - 665 501 228
Pomoc kuchenna - z doświadczeniem - 665 501 228
P os z u k u j e m y g r a f i k ó w Poszukujemy grafików znających
program Adobe Illustrator lub
podobne programy wektorowe.
Mile widziany język angielski.
CV proszę w ysy ł ać na adres:
s.lamch@vergesport.pl - 075 64
50 830
Praca - przyjmę wróżkę - 693
438 948
Praca - Podejmę pracę w ochronie - 723 174 211
Praca dla kobiet - Praca od 12
stycznia w Holandii przy kwiatach
ozdobnych dla pań do 30-go roku
życia - 075 75 23 230
Pr aca dla kobiet Niemcy Gwarantujemy wysokie zarobki.
Zakwaterowanie w domu jednorodzinnym, wyżywienie GRATIS
ko n t a k t e - m a i l w o j t e k m a c h @
poczta.onet.pl +4915111140761
Praca dla menadżera - Firma
finansowa szuka menadżerów.
Zapewniamy wysokie wynagrodzenie. Czy umiesz zbudować
swój zespół i chcesz pracować
w finansach, CV i LM - praca.
f inanse@inter ia.eu - 5 07 0 51
965
Praca finanse - Renomowana
firma poszukuje na stanowisko
przedstawiciel, podstawa + prowizja wysokie zarobki. CV i list
m o t n a p r a c a - f i n a n s e @ w p. p l
- 504 706 707
Praca na parkingu - potrzebny
uczciwy człowiek na parking w
Karpaczu od zaraz, najlepiej z
Karpacza lub okolic - 505 922
116
Praca na stacji paliw - Przyjmę
do pracy na stanowisko kasjera
na Stacji Paliw w Jeleniej Górze.
Praca zmianowa - 605 074 194
P r aca o d z a r a z - P r a c a o d
zaraz. Hotel w Szklarskiej Porębie
- pokojowa - 075 717 43 65
Pr aca od zaraz - Firma handlowa zatrudni do działu obsługi
klienta indywidualnego - 75 764
70 19
Praca sezonowa - Szukam osób
chętnych do pracy sezonowej przy
truskawkach (NIEMCY) na 2 miesiące, więcej informacji podaję w
mailu: truskawki2008@o2.pl
P r ac a w f i n a n s a c h - F i r m a
finansowa poszukuję przedstaw i c i e l i , z a p e w n i a my w y s o k i e
w ynagrodzenie podstawowe.
Jeżeli chcesz nauczyć się nowego
zawodu i pracować w finansach

wyślij CV i LM-praca.finanse@
interia.eu - 507 051 965
Praca w Grecji - Różne stanowiska. Praca 8-9h dziennie 6dni
w tygodniu 850-1200 euro netto.
Z ak waterowanie i w y ż y wienie
bezpłatne. ALMA VAR, Działkowicza 32A Jelenia Góra, Certyfikat.
- 075 647 44 02
Pr aca w Holandii - Praca dla
osób do 30 - go roku ż ycia w
gospodarstwie rolnym, wyjazd na
12 tyg. - 075 75 23 230
Pr aca w hur tow ni - hur tow nia p ł y tek i mat. budowlanych
z a t r u d n i s p r z e d a w c ę t y l ko z
doświadczeniem w branży, mile
widziane prawo jazdy kat. B, znajomość subiekta - 503 069 600
Praca w Niemczech - Oferujemy
pracę jako opiekun osoby starszej
w Niemczech. Wymagamy znajomości języka niemieckiego w
stopniu komunikatywnym. Zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie - 075 643 65 12
Praca z przyszłością - Praca w
finansach, szkolenie gwarantowane, wysokie zarobki podstawa
+ prowizja. Renomowana firma
CV ze zdjęciem i list motywacyjny
na adres phuprogress@wp.pl –
Praca, niepełnosprawni - Pomagamy w znalezieniu zatrudnienia. Spotkanie informacyjne
2 2.12. 20 0 8 o godz. 11.0 0, ul.
Grabowskiego 7, Agencja Pośrednictwa Pracy - 075 64 38 711
Pr acowni cy pr o dukc y jni! F i r m a W O J - K AT z a t r u d n i o d
stycznia osoby (preferowani mężczyźni) do pracy przy odbieraniu
wyrobów gotowych z wtryskarek.
Więcej informacji pod nr (75) 647
55 64 lub wojkat@wojkat.eu - 509
500 469
Pr acownik biurow y - Firma
kurierska poszukuje osób zainteresowanych pracą na stanowisku-pracownik biurowy. Cv+list
motywacyjny prosimy przesyłać
na adres: sslaz@dpd.com.pl
Pr acownik recepcji - Per ł a
Karkonoszy w Karpaczu zatrudni
odpowiedzialne osoby na stanowisku - recepcja (niemiecki lub
angielski),służba pięter - 075 76
16 098
P rogr a m ista j a v a - D l a
naszego klienta, firmy z Jeleniej
Góry poszukujemy kandydatów
na stanowisko Programisty Java.
Osoby zainteresowane proszę o
przesyłanie życiorysu na adres:
ok@hrc.com.pl - 502 890 617
Progr a m ista Jelenia G óra
- Fruli.pl poszukuje programisty
PHP Wymagania: - biegła znajomość języka programowania
P H P, M y S Q L , H T M L , C S S
(doświadczenie popar te por tfolio) Aplikacje : biuro@fruli.pl
- 609 851 861
R e c ep c j a 1 3 0 0 z ł / m - c
- Z atr udnimy rec epc jonistkę
w pensjonac ie K ar konosk i Karpacz. Dobra znajomość
języka niemieckiego i organizacja pracy, komunikatywność,
w ysoka kultura osobista. CV
na: pensjonat@karkonoski.com
- 075 75 32 308
Reklama - chcesz mieć skuteczną reklamę na terenie całej
polski zostań sponsorem klubu
sportowego - qku@interia.eu
R ze źnicy - potr zebni mężczyźni do pracy w Holandii przy
obróbce mięsa. Mieszkanie
z a p ew n i o n e w y n a g r o d ze n i e
8E/h - 075 64 24 446
S k l ep K a r p a c z - P r z y j m ę
osobę do pracy na stoisku z
ciuchami w centrum Karpacza.
Pr ac a sezonowa 4.01.0 9 r. 30.03.09 rok - 604 256 230
Spawacz - Firma „K ATION”
Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej
Górze poszukuje na stanowisko
- spawacz e-mail: biuro@kation.
com.pl - 075 75 516 97
S pawac z - d o b r z e p ł a t n a
- Pot r ze b ny j e s t s p awa c z z
umiejętnością czytania rysunku

technicznego. Prac a w Belgii.
Nie trzeba znać języków obcych.
Informacje: ergos1@onet.eu - 0
660 431 602 od 18-stej (do godz.
22.00)
Sprzątanie - Firma sprzątająca
zatrudni na terenie marketu Carrefour - 661 991 555
S pr z ed a ż b e z p o ś r e d n i a Kosmet yki również dla Ciebie
30% taniej. Zarobki oraz czas i
intensywność pracy zależą tylko
od Ciebie! - 669 895 624
Staż - Poszukujemy osób chętnyc h do o dbyc ia st a żu. Ty lko
osoby zarejestrowane w Urzędzie
Pracy. Mile widziane osoby niepełnosprawne. Agencja Pośrednictwa Pracy. Kontakt e-mailowy:
praca@kson.pl - 075 64 38 711
Stacja paliw Orlen - Zatrudnię
sprzedawców na Stacji Orlen w
Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej 106. Osoby zainteresowane
podjęciem pracy proszone są o
kontakt najlepiej osobisty (z CV)
w godzinach 12-00-16.00. - 695
355 342
Szuk am pracy - 30 letni pan
poszukuje jakiejkolwiek pracy
za granicą lub w Polsce - prawo
jazdy kat b, własne auto osobowe,
dyspozycyjny 24h, uczciwy - 505
447 978
Szwaczki - do prostych operacji. Akord indywidualny - 500
585 021
S z wa jca ri a - Pr ac a w r o l nict wie. Wymagany niemiecki.
Płaca ok. 4000 zł netto. Zainteresowanych proszę o zgłoszenia
wra z z danymi kont ak tow ymi.
margareth.1981@o2.pl –
Weekend 7 zł za godzinę - na
w e e ke n d 0 9 .-11. 01. 0 9 . p r a c a
w Cieplic ach za 7zł /godz. dla
kelnerki i barmanki z doświadczeniem - Możliwość stałej współpracy - 693 389 292
Wolne miejsca pracy - Zatrudnimy osoby pow y żej 25 lat do
pracy w biurze nieruchomości.
Wymagania: obsługa komputera
o r a z s a m o c h ó d. O s o by z a i n teresowane powinny pr zes ł ać
CV oraz LM na e-mail: biuro@
stepien.org.pl
Zatrudnię kierowcę B - do rozwożenia pizzy w Jeleniej Górze
- 791 140 384
Z atru dni ę kobietę w w ieku
22-30 lat do salonu gier - 888
872 887
Zatrudnię kucharkę - w Pensjonacie w Karpaczu zatrudnię
kucharkę, z możliwością zakwaterowania - 604 287 331
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Zatrudnimy mechanika - MPT
Oaza zatrudni mechanika do
ser wisowania pojazdów (samochody ciężarowe) na terenie hurtowni przy ul. Podgórnej 9. Mile
widziane osoby z grupą , rentą
inwalidzką. Kontakt 661 400 140
- 661 400 140
Zbrojar zy - Praca we Wrocławiu z zakwaterowaniem - 509
095 106

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Pracownik biurowy - Podejmę
pracę biurową na umowę zlecenie - minimum 1500 zł + vat.
Posiadam wykształcenie wyższe, własny laptop + oryginalne
oprogramowanie. Wystawiam
f a k t u r y VAT - p r a c a 2 0 0 8 @
autograf.pl
P ode j m ę p r a c ę j a ko o p i e kunka do dziecka w Cieplicach
- godz . 8 -16 do uzgodnienia
- mogę poprowadzić dom - 693
360 209
Kobieta 30 lat, prawo jazdy,
handlowiec, grupa stopień
lekki, szuka pracy – 506 893
377
Szukam pracy jako piekarz lub
na magazyn / hurtownie oraz
jako pomocnik kierowcy przy
rozwożeniu towaru, pieczywa,
pomoc przy rozładunku, załadunku auta itp.- 783 235 790
Kierowca b-c-e-d, kurs przewozu rzeczy, kar ta kierowcy,
wszystkie badania, książeczka
zdrowia poszukuje pracy - 609
247 728
Pi lnie s z uka m p r acy st a ł e j
na budowie w obrębie Jeleniej
Góry - doświadczenie 5 lat w
zawodzie, w ykończeniówka i
nie tylko - 506 985 971
24 latek poszukuje pracy - Znajomość komputera, obsługa kasy
fiskalnej, ur ządzeń biurow ych,
prawo jazdy kat B, doświadczenie
w handlu i kontaktach z klientami
- 512 841 204
19 latka poszukuje pracy Podejmę pracę na terenie Jeleniej
Góry. Dyspozycyjność poniedziałek – piątek - 663 391 537

29

20 latka - posiadam książeczka
sanepidowską - ewcia417@op.pl
- 695 139 130
20 latka poszukuję pracy - Młoda,
ambit na, byst r a, inteli gent na,
godna zaufania, z doświadczeniem dziewczyna podejmie prace
w handlu g ł ównie jako spr ze dawca odzieży lub obuwia - 513
705 909
25 lat technik elektryk - podejmę
pracę od zaraz uprawnienia do
1K V, prawo jazdy kat. B - 607
418 281
26 latka - Jestem młodą, odpowiedzialną zdyscyplinowaną osobą,
nie boje się żadnej pracy. Czekam
na oferty - 502 454 851
30 latek - złota rączka - Energiczny, sumiennie, wykonujący
powier zane zadania, dyspozycyjny, punktualny, tylko poważne
oferty - 691 875 464
35 lat emeryt - ambitny, kreatywny,
dyspozycyjny, prawo jazdy kat. B,
samochód, j. angielski, pełna znajomość obsługi systemów komputerowych, szukam interesującej i
ciekawej pracy. rafbar@interia.pl
- 600 986 810
5 0 - letni szuka pracy - M ężczyzna - wykształcenie średnie
techniczne, prawo jazdy, obsługa
ko m p u te r a , zd y s c y p l i n o wa ny,
zrównoważony, sumienny, niechorujący - poszukuje pracy z umową
o pracę - 76 121 05
Ś l u s a r z ko n s t r u kc y j ny - w
zawodzie na terenie kraju i za
granica - 607 342 426
Barmanka - podejmę prace w
charakterze barmanki od zaraz
- 601 478 122
Budowlańcy - trzech doświadczonych budowlanców podejmie
p r a c ę o d z a r a z . W y ks z t a ł c e nia budowlane (murarz, mistrz,
technik budownict wa). Zdjęcia
naszych prac mogę w ysłać na
e-mail. - 601 972 043
Chętny do pracy - jako budowlaniec na terenie Jeleniej Góry
- 722 319 393
Chętny do pracy od zaraz - monter sieci wod.kan - 4 lata praktyki,
praktyka na budowie - ocieplenia
i kręcenie zbrojenia r zetelny i
uczciwy - 725 489 563

OGŁOSZENIA SMS : REGULAMIN
1. Zabrania się umieszczania jakichkolwiek treści niezgodnych z polskim prawem, dobrymi obyczajami,
wywołujących oburzenie, nawołujących do łamania prawa, przemocy, itp.
2. Prosimy nie używać polskich liter - ą, ę, ć, ł, ś, ń, ó, ż, ź w treści SMS - (ogłoszenie do 160 znaków).
3. Jeśli w treści ogłoszenia będzie odnośnik do strony WWW, bądź użyte będą znaki gwiazdka, krzyżyk, dolar
itp. ogłoszenie się nie ukaże.
4.Redakcja portalu www.jelonka.com zastrzega sobie prawo do modyfikacji ogłoszeń bez podania
przyczyny.
5. Publikując treści i dane osobowe użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na ich publiczne udostępnienie
tj. numer telefonu, z którego został wysłany SMS.
6. Dodanie ogłoszenia przez użytkownika jest jednocześnie akceptacją niniejszego regulaminu.

ZAMIEŚĆ SWOJE
OŁOSZENIE PRZEZ
WYSŁANIE SMS!!!
-A NA
IJ SMS
WYŚL
216
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NUME

Nieruchomoœci
PT.NRM: treœæ - na nr tel. 7216
Motoryzacja
PT.MTR: treœæ - na nr tel. 7216
Praca
PT.PRA: treœæ - na nr tel. 7216
Ró¯ne
PT.RZN: treœæ - na nr tel. 7216
Us£ugi
PT.USU: treœæ - na nr tel. 7216
Towarzyskie
PT.TOW: treœæ - na nr tel. 7216
Za darmo (oddam, przyjmÊ)
PT.DAR: treœæ - na nr tel. 7216

TREŚĆ OGŁOSZENIA
NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ
160 ZNAKÓW, ŁĄCZNIE ZE
ZNAKAMI INTERPUNKCYJNYMI, GRAFICZNYMI ORAZ
ODSTĘPAMI POMIĘDZY
ZNAKAMI ORAZ WYRAZAMI
I PREFIKSAMI
WYSŁANIE SMS NA NR 7216 O PODANYCH WYŻEJ TREŚCIACH GWARANTUJE JEDNOKROTNE UKAZANIE
SIĘ OGŁOSZENIA W NAJBLIŻSZYM
WYDANIU GAZETY

at)
KOSZT KAŻDEGO SMS-A (2 ZŁ +v

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

5 stycznia 2008 r.
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OG£OSZENIA

C u kiernik - d o ś w i a d c z o n y
cukiernik poszukuje pracy - 075
61 29 214
Do gastronomii, posiadam
doświadczenie i ważne badania.
E-mail: Marcinswiniarski1@o2.pl
- 669 417 059
Dory wczej szukam - (złota
rączka) prawo jazdy kat. B, uprawnienia na wózki widłowe, kotł y
c.o., własny laptop, nawigacja i
tel. kom. podejmę pracę dodatkową max. 4 godz. dziennie - pracuję na pełnym etacie i potrzebuje
dorobić - 792 731 858
Dorywczo od 12-18 - 25 lat, po
studiach, 3,5 roku jako kierowca
busów i maga z ynier w tr zec h
hur towniach o różnej branży w
Jelenie Górze - 660 685 399
Dy spo z yc yj n y w ś w i ę t a Podejmę pracę w gastronomii na
okres świąt, i nie tylko jako pomoc
kuchenna, z doświadczeniem!
- 669 417 059
E kono m ist a , k i e r o w c a
- Podejmę dodatkową prac ę
popołudniami (po godz. 17:00),
weekendy. Obsługa komputera, j.
angielski, doświadczenie w przetargach, logist yce, spr zedaż y,
analizie danych.zjj@interia.pl
E kono m istk a s z u k a p r a c y
- Ekonomistka ze średnim
w ykształceniem szuka pracy
biurowej. Jestem osoba pracowita
i odpowiedzialna. e-mail:sonnes2@wp.pl - 793 447 101
Elektryk - z uprawnieniami
podejmie prace każdą dodatkową
w branży. (Chętnie konserwatora
wszelkich ur ządzeń elek tr ycznych) - 500 870 894
E m ery t - z gr up ą niepe ł no sprawności - 075 753 11 88
Ferie - Szukam pracy w okresie
ferii. Młody, chętny i dyspozycyjny
(Posiadam książeczkę zdrowia)!
- 782 185 697
H ostess a - p o d e j m ę p r a c ę
- 695 139 130
Hydraulik - monter inst. bud
33 lata - 514 147 292

szuka pracy jako kelnerka-barmanka, doświadczenie: obsługa
wesel, grup, stół szwedzki, praca
najlepiej z zak waterowaniem
- 791 130 251
Kierowca - do 3.5 ton nawet
j a ko p r y wat ny s zofe r, d y s p o z ycy jny 24h, pr ac a m oże być
dorywcza i stała - 505 447 978

Kobieta pilnie szuka - kobieta
29 lat poszukuje pracy. Obsługa
komputera, prawo jazdy kat. B,
s a m o c h ó d. m a i l a n n a1112 3 @
wp.pl

K ierowca - kat B - 25 lat uczciwy komunikatywny, otwarty
na nowe doświadczenia. Poszukuję ciekawej pracy za sensowne
pieniądze - 792 696 386

Kobieta p o s z u k u j ę p r a c y M ł o da, ambit na, byst r a, inte ligentna, godna zaufania, z
doświadczeniem dziewczyna
podejmie prace w handlu głównie jako sprzedawca odzieży itp.
- 513 705 909

Kierowca B - doświadczenie
jako kurier, znajomość topografii
Dolnego Śląska - 600 185 431
Kierowca B C D E - doświadc zenie w transporc ie mię dz ynarodowym solidność - 698
863 409
K ierow c a B C D E - l u b
podejmę współpracę z własnym
busem maxem. Aktualne badania
+ kar ta tacho. Interesują mnie
t ylko powa żne ofer t y. Kontak t
karoma.serwus@poczta.fm
Kierowca B, C E - poszukuję
pracy jako kierowca - posiadam
kurs na pr zewóz r zeczy ( E w
trakcie kursu) DYSPOZYCYJNY
100% - 663 638 427
Kierowca B, C, E - kurs na
przewóz rzeczy, karta kierowcy
- 669 595 967
K ierow c a B , C - p o d e j m ę
pracę jako kierowca, młody, dyspozycyjny, niekarany, po wojsku
- 723 409 745
K ierow ca k a t . B - 2 5 l a t uczciwy komunikatywny, otwarty
na nowe doświadczenia. Poszukuję ciekawej pracy za sensowne
pieniądze - 792 696 386
Kierowca kat. B, C - Jestem
kierowcą z wieloletnim stażem,
dyspozycyjny - 600 055 024

I n ż y nier p r o g r a m i s t a c n c Podejmę prac ę na stanowisku
inżynier utrzymania ruchu, programista CNC system FANUC,
in ż y nier pr o c e su /pr ojek tu lub
inne!! Znajomo ś ć Edge Cama,
SolidWorksa. - 663 164 547
Księgowa kasjer z doświadczeniem podejmie pracę - 511
765 784

K ierowca kat. B - Podejmę
pr ac ę najlepiej w t r ansp orc ie
- 725 180 843

K at. B p o w o j s k u p r a c o w i t y
– młody, CV na emaila lub osobiście - maclas1@wp.pl - 78 8
323 497

K ierow c a k a t . D , C + E z
doświadczeniem - 607 891 988

Kelner - Szukam pracy jako
kelner - 502 265 498

Prenumerata

Kelnerka-barmanka - Młoda
ambitna dziewczyna, z miłą aparycją i dużym doświadczeniem,

Kobieta 32 lata - może być 1/2
etatu lub umowa zlecenie - 695
366 629

K ierowca - j e ste m st u den tem zaocznym o kier. transport
posiadam prawo jazdy kat C+E
uprawnienia na wózek widłowy
- 516 722 318

K ierow c a k a t . A , B , C , D
- Podejmę pracę jak kierowca,
wózki widłowe, kurs na przewóz
r z e c z y. P r a c a p o p o ł u d n i a m i ,
w nocy lub w weekendy gdy ż
jestem studentem. Jeśli nie
prac a to może c o ś w ro dz aju
stażu, praktyki - 507 287 927

K at. B, C + wózek wid ł ow y szukam stałej dobrej pracy - 518
215 099

Kierowca, magazynier - Młody
2 5 l a t p o d e j m i e p r a c e p r aw o
jazdy kat B od 6 lat uprawnienia
na wózki widłowe od 7 lat, kierowc a ak t y w ny. Uc zc i w y, bez
konfliktowy - 792 473 415

Kierowca kat. B, C - Szukam
p r a c y j a ko k i e r o wc a m a m 2 2
lata jestem: sumienny, uczciwy,
komunikatywny posiadam prawo
jazdy kat. B C Jestem w trakcie
kursu na przewóz rzeczy i prawa
jazdy kat. C+E - 605 450 812
K ierowca z awo dow y z kat .
C podejmie prace w Polsce i za
granicą - 511 958 628

Konsultantka/lider Avon Dołącz do nas i zacznij zarabiać,
do 40% ze spr zedaż y własnej
z katalogu i do 10% ze sprzeda ż y gr upy- zo st aj ą c li derem
GG2536594 - 667 268 964
Kuchar z - szuka pracy w
Jeleniej Górze lub w Karpaczu
- 792 876 442
Kuchar z - 2 lata doświadczenia w kuchni, szukam pracy w
Niemczech lub Szwajcarii, nie
tylko do kuchni - 600 185 431
Kuch a r z z do świadc zeniem
- Kucharz z doświadczeniem lat
31 podejmie prace w Szklarskiej
Porębie lub okolic ach - 6 02
881 016
Kuchar z lub pomoc - najl e p i e j N i e m c y, S z w a j c a r i a doświadczenie 3 lata, po szkole
gastronomicznej, niemiecki
k o m u n i k a t y w n y, s a m o c h ó d 600 185 431
Kuchmistr z - 25 letnią prakt yką w zawodzie - znajomoś ć
kuchni niemieckiej, włoskiej,
francuskiej, hiszpańskiej, meksykańskiej oraz polskiej – różno
regionalnej podejmie prace - kraj
- zagranica - 723 930 402
L a kiernik - p i lni e p o dejm ę
prac ę jako lak ier nik, ś r uc iar z
itp. czekam na ofer t y - 785
599 801
Magazynier, kierowca - Młody
25 lat prawo jazdy kat B od 6 lat
kierowca aktywny, uprawnienia
na wózki widłowe od 7 lat podejm i e p r ac e. U c zc i w y, r zete lny
- 792 473 415
M łoda a m b i t n a - u c ze n n i c a
3 klasy Hotelarskiej poszukuje
p r a c y w d n i w o l n e o d s z ko ł y
(weekendy, ferie, wakacje itp.)
- 695 808 517
M ł od a , p o s z u k u j ę p r a c y M ł o da, ambit na, byst r a, inte ligentna, godna zaufania, z
doświadczeniem dziewczyna
podejmie prace w handlu głównie jako sprzedawca odzieży lub
obuwia - 513 705 909
Młody - posiadam samochód
- 511 970 546

Promocja

do końca roku
12 tygodni		
1,50		
za sztukę
26 tygodni		
1,40		
za sztukę
52 tygodnie		
1,30		
za sztukę
Przyjdź do naszej redakcji i zamów prenumeratę!

Młody średnie podejmę - technik ży wienia, matura, średnie,
nie koniecznie w zawodzie,
ochrona, sprzedawca, doradca,
praca f izyczna - czekam na
telefon - bez na ł o gów, prawo
jazdy kat. B, mam auto - 6 6 6
590 866
M ł od y p o w o j s k u - M ł o d y
mężczyzna po wojsku szuka
pracy. Prawo jazdy kat. B, kurs
wysokościowy, kursy pier wszej
p o m o c y, k u r sy p e d a g o g i c z n e
- 668 380 836
M łody s zuk a p r a c y k at . B Szukam pracy - do rozwożenia w
pizzerii, hur townia bez nałogów
dyspozycyjny od pon. do piątku
- 785 086 072
Młody, ambitny 19 lat - Podejmę
pracę na terenie Jeleniej Gór y
lub całej Polski z możliwością
zak waterowania. Doświadcze n i e - ko m p l e t n e w y k o ń c z e n i a
wnętrz - 785 192 863
M ł od y, z d o l n y k a t e g o r i a b
- jako kierowca najlepiej w Jeleniej Górze - 793 630 878
Młody, uczciw y z w yższym młody mężczyzna po studiach,
pracowity. Mam doświadczenie
na różnych stanowiskach - 504
629 671
Mężczyzna szuka pracy pilnie szukam pracy może być
f izyczna, wiek 24 lata, dyspo zycyjny, prawo jazdy kat B, bez
nałogów - 607 735 831
Mężczyzna szuka pracy podejmę pilnie pracę mail :
krzysiek3465@wp.pl
Na cały etat - Posiadam samochód osobow y, kombi, diesel,
jestem dyspozycyjny. Z zawodu
jestem ślusarzem, potrafię wiele
rzeczy wykonywać. Nie spożywam alkoholu. Oczekuję t ylko
poważnych ofer t - 697 434 889
Na ferie, z wł. autem - Szukam
pr acy najlepiej jako k ier owc a
kat. B z własnym samochodem
na okres ferii (tj. 16 -30 stycznia)
do rozwożenia pizzy, kurier itp.
- 695 212 075
Odpowiedz ialny - Dot ych czas pracowałem jako hydraulik
1, 5 roku. Wc ze ś niej jako k ie rowc a. J estem na 2- gim roku
b u d ow ni c t wa (z a o c z n i e). Rozważę każdą propozycje. Okolice
Jeleniej Gór y. - 661 522 201
Oper ator żurawia - posiadam
uprawnienia kat. I ż i II ż prawo
jazdy ABC+ET - 793 686 889
Oper ator koparki - poszukuje
pracy jako operator kopar ki
koparko ładowarki - posiadam
doświadczenie - 669 385 993
Oper ator koparki - posiadam
uprawnienia i doświadczenie 2
letnie - 075 64 508 65
Oper ator koparki - posiadam
uprawnienia - 693 646 753
Opiekunk a - Doświadc zona
opiekunka podejmie pracę nad
o s o b a m i c h o r y m i z z a m i e s z-

kaniem w kraju i zagranicą.
Proszę o kont ak t pozdrawiam
- 519 592 426

wiedzialna, ambitna, punktualna,
komunikatywna. Jelenia Góra i
okolice. - 792 232 040

Opiekunk a - Młoda studentka
podejmie prace w charakter ze
opiekunki do dziecka posiadam
doświadczenie - 601 478 122

Podejmę pracę - Młoda dziewczyna podejmie pracę - wykształcenie zawodowe. Nie odpisuję
na sms - 781 951 973

Opiekunk a - z doświadcze niem - 695 139 130

Podejmę pracę - szukam pracy
w c h a r a k t e r z e s p r z e d a w c y,
p r ac ow nik a b i ur owe g o, m o g ę
również sprzątać, a także pracować jako pomoc kuchenna na
terenie Jeleniej Gór y - mam 23
lata, kobieta, po szkole handlowej - 508 439 195

O piek u nk a d o d z i e c k a - 3
- 4zł/ h wraz z w yży wieniem 695 139 130
Piekarz - młody, 24 lata podejmie pracę w piekarni i nie tylko,
posiadam uprawnienia na wózek
widłowy - 796 850 702
Piek ar z szuka pracy - szukam
pracy jako piekar z w Jeleniej
Górze lub okolicach - 796 850
702
Pielęgniark a - podejmie się
opiek i nad c ho r y m dziec k iem
lub starszą osobą. Warunki do
omówienia telefonicznie - 6 61
522 207
P i l ne - o d z a r a z , p o m o c
kuchenna, (potrafię dobrze
gotować) wyk. śr. technik ekonomista, zawodowe spr zedawca.
Podejmę prace nawet jako pokojówka - 515 969 590
Pilnie - wykształcenie średnie
z maturą - doskonała znajomość
M S O f f i c e - j. an g. - ś r e dni o
zaawansowany e-mail: madzia_
c o m @ i n t e r i a . p l f i r my ko s m e t yc zne, agentów ubezpiec zeń
oraz Cyfrę+ proszę o pominiecie
- 691 516 473
Pi lnie - Pos zukuje pracy o d
zaraz, młoda, odpowiedzialna,
pracowita - 502 454 851
Pilnie piekarz - Jelenia Góra
lub okolice - 796 850 702
P ode j m ę p r a c ę - p o s i a d a m
uprawnienia spycharki, koparki
ko ł owe i gąsienic owe oraz na
koparki głębinowe 4m3 - 501 483
114/ 756 469 678
Podejmę pracę - wykształcenie średnie, prawo jazdy kat. B,
obsługa komputera, znajomość j.
angielskiego - 793 212 533
Podejmę pracę – kobieta, lat
28 po szkole gastronomicznej,
znajomość kasy fiskalnej podejmie prace Jelenia Góra/Cieplice
- 513 762 232
Podejmę pracę - przy renowacji mebli Jelenia Góra i okolice
- 607 342 426
Podejmę pracę - pilnie szukam
pracy najlepiej na cały etat. Mam
22 lata, wykształcenie średnie
techniczne jestem punktualna,
odpowiedzialna, ambitna, komunikaty wna, uczciwa, posiadam
prawo ja zdy kat. B - 6 01 871
910
Podejmę pracę - znam rysunek
t e c h n i c z ny i p o t r a f i ę s p a w a ć
mag - kilka lat doświadczenia
- 695 655 522
Podejmę pracę - Kobieta, 22
lata, technik handlowiec. Odpo-

Podejmę prac ę - kobieta lat
28 po szkole gastronomiczne,
znajomość kasy fiskalnej podejmie prace- Jelenia Góra - 513
762 232
Podejmę pracę - w okresie 1
do 10 stycznia 2009. Posiadam
własną piłę motorową - 509
515 567
P ode j m ę p r a c ę b i u r o w ą podejmę prace biurowa na cały
etat kontakt: pracos1@wp.pl
P ode j m ę p r a c ę d o r y w c z ą różne propozycje - 726 106 787
P ode j m ę p r a c ę o d z a r a z p r ak t y ka na bu dow i e. M o nter
sieci wod.kan. 4 lata praktyki,
prac owit y, uc zciw y i r zetelny,
um i ej ęt n o ś ć p r ac y w ze s p o l e
- 725 489 563
Podejmę prac ę w weekendy
- uczę się mam 20 lat posiadam
prawo jazdy B podejmę każdą
prac ę, t ylko nie roz wożenie
pizzy - 790 785 220
Podejmę stał ą prac ę - Mam
24 lata, ukończone technikum
gastronomiczne. Znajomość
obs ł ugi komputera i ur z ądzeń
biurowych, obsługa kasy fiskalnej - Kontakt:aniajg2@poczta.
onet.eu - 697 380 759
Pode jm ę w handlu - M ł oda,
ambit na, byst r a, inteli gent na,
godna zaufania, ze spor ym
doświadczeniem dziewczyna
podejmie prace w handlu głównie jako sprzedawca odzieży itp.
- 723 113 708
Pomoc hotel - pizzeria p o dejm ę pr ac e w re st aur ac ji,
hotelu, pizzerii. Posiadam praktykę zdobyta w gastronomii na
terenie Włoch - mam 36 lat,
mieszkam w Sosnówce - prace
podejmę w Karpaczu i okolicach
Sławek - 605 120 468
Pomoc kuchenna - 30 lat.
po szkole gastronomicznej,
doświadczenie, praca w zawodzie, komunikaty wna, uczciwa,
solidna, s ł owna, sz ybko się
uczę. Polecam - 782 368 898
P o m o c kuc henna - p o dejm ę
prac ę jako pomoc kuchenna
- mam doświadczenie - 075 64
29 -918
Pomocnik budowlany - młody
z doświadczeniem podejmie na
terenie Jelenia Góra i okolice
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OG£OSZENIA
(wł asny samochód) - 791 533
711
Pomocnik kuchenny - podejmę
prace - 507 972 442
P os z u k u j ę p i l n i e p r a c y Mam 20 lat. Znajomość obsługi
komputera i Internetu. Od września będę kontynuować szkole
zaocznie lub wieczorowo na
profilu Technik handlowiec. Pilnie poszukuje pracy. Najlepiej w
sklepie. Proszę o kontakt - 075
64 17 538 lub 75 31 308
Poszukuję pilnie pracy - Mam
20 lat i tytuł technika handlowca
– poszukuję pracy niekoniecznie
w swoim zawodzie. Wykształ cenie średnie, dyspozycyjna
sumienna, punktualna i gotowa
podjąć prac e od zaraz - 725
448 074
P os z u k u j ę p r ac y w han dlu
- Młoda, ambitna, inteligentna,
bystra dziewczyna z doświadczeniem podejmie pracę w handlu odzież y lub obuwia. - 513
705 909
Pr . z a b a r e m w d y s kote k ac h
- miła i uczciwa dziewczyna
z pe ł noma atut ami p os zukuje
pracy z a barem np. w dysko tekac h. M am w tej dzie dzinie
doświadczenia, ponieważ pracowałam za barem wielokrotnie
- 665 248 514
Studentk a fizjoterapii podejmie pracę weekendy i nie tylko
Posiadam własne łóżko do
masażu. Doświadczenie. Praca
w HOTELU SPA - 507 802 872
Pr aca 18 lat - Podejmę pracę
w weekendy oraz na czas ferii
zimowych. Kontakt: m0niiska@
o2.pl lub GG 9003728. Nie posiadam telefonu. Ofer ta dowolna,
dostosowana do mojego wieku
Pr aca biurowa, asystent posiadam doświadczenie: kie rowanie ludźmi, praca biurowa,
zarządzanie kadrami, 30 lat
- 508 231 328
Pr aca dodatkowa - Poszukuję
pracy dodatkowej na weekendy w pubie/klubie/dyskotece.
Jestem solidny i rzetelny. Mam
22 lata. - 781 810 368
Praca na ferie - Podejmę pracę
na okres ferii zimowych. od 17.01
do 01.02. - 660 218 361
Pr aca na ferie - 18 latka szuka
pracy od 17.01 do 4.02 komunikatywny – język angielski i język
niemiecki - powa żne ofer t y w
g a s t r o n o m i i l u b h o t e l u - 517
593 181
Pr aca na weekendy - po prakt y k ac h z awo d ow yc h k i e r une k
hotelarz - posiadam książeczkę
sanepidową, język niemiecki w
stopniu komunikatywnym - 667
556 874
Pr aca nocna – tzn. do godziny
6.00 rano. Praca w ochronie lub
inna - 660 686 553

Pr aca w hotelu - jako menedżer hotelu (Szklarska Poręba i
okolice) - 660 615 202
Pr aca w weekendy - podejmę,
pilnie posiadam ksią żeczkę
sanepidowską - 695 139 130
Pr aca za granic ą - jesteśmy
młodą parą , która szuka pracy
za granic ą , znajomość języka
hiszpańskiego - prosimy o informacje na temat pracy przy
produkcji, zbiorach lub innych
- 792 876 442
Pr aca za granicą - młoda para
poszukuje pilnie pracy za granicą przy zbiorach lub produkcji znajomość języka hiszpańskiego
- 792 876 442
Pr aca - Młody, dyspozycyjny,
znajomość języka niemieckiego,
prawo jazdy kat B+E, doskonała
znajomość topografii Niemiec i
Polski - Tylko powa żne ofer t y
- 601 150 585
Praca chałupnicza - bardzo pilnie poszukuję pracy - posprzątam, ugotuję, poprasuję - 6 65
248 514
Pr acownik biurowy - Młoda,
dyspozycyjna podejmie pracę w
biurze. Wykształcenie średnie,
maturalne j.ang śr. zaawanso wany -znajomość MS O f f ice
- umiejętność pracy z bazami
danych - 691 516 473
P rob l e m z d z i e c k i e m ? Potrzebujesz zrobić zakupy na
święta, posprzątać mieszkanie,
pójść do fr yzjera itp.? Zaopiek u j ę s i ę Tw o i m d z i e c k i e m w
tym czasie. Nie interesuje mnie
praca na etat - tylko dor ywczo
- 516 956 007, 603 477 482
Rozwożenie pizzy itp. - Jestem
uczniem i podejmę pracę jako
kierowca do roz wożenia pizzy
(nie posiadam własnego auta)
w godzinach popołudniowych i
w weekendy. Bardzo proszę o
wszelkiego rodzaju ofer ty - 500
257 370
S pawac z 13 5 /13 6 - s zuk am
pracy w zawodzie spawacza
mig mag w Jeleniej Gór ze lub
okolicy posiadam uprawnienia
ponadpodstawowe jestem młody
i dyspozycyjny, mam tr zy lata
doświadczenia w zawodzie - 507
943 464
S pr z ąta nie - m i e s z k a n i e ,
strych, działkę. Dyspozycyjność
- sobota. Referencje - 506 338
591
S t. z a o c z n a e ko n o m i i - z n a jomość języka niemieckiego
- komunikatywnie + znajomość
obsługi komputera + wiele kursów, szkoleń+ do świadc zenie
zawodowe [nie odpowiadam na
sms] - 695 828 601
Studentka ekonomii - zaoczna
studentka ekonomi poszukuje
pracy na stałe - 695 828 601
Studentk a fizjoterapii - studentka III roku fizjoterapii podejm i e p r a c e w w e e ke n d y i n i e
t ylko. Doświadczenie w pracy

za barem, aktualna książeczka
zdrowia. Wykonuje również
masa ż c a ł ościow y, klasyczny,
relaksacyjny. - 782 610 228
Studentka pierwszego roku w
Jeleniej Górze poszukuje pracy
dor y wczej na weekendy lub w
czasie wolnym od zajęć - 66 4
046 471
S t u dentk a z d o ś w i a d c z e nie - pr zyjmę Prace od zaraz.
A mbitna, punk tualna, solidna.
Doświadczenie: praca w sklepie,
pr zedszkolu. asikkos@wp.pl
wysyłam CV - 725 174 274
Studentka zaoczna - Podejmę
pracę na terenie Jeleniej Gór y.
D ysp oz yc y jn o ś ć p o ni e dzia ł ek
- piątek. Wykształcenie - wyższe I stopnia Doświadczenie w
handlu, komunikatywność, kreatywność - 724 111 906
Studentka zaoczna - Podejmę
pracę od zaraz jako pracownik
biurow y, opiekunka do dzieci,
sprzedawczyni. Doświadczenie
w/w zawodach Cer tyfikat - 725
174 274
Studentk a zaoczna - pedagogiki, 20 lat, szybko nawiązuje
kontakty, prawo jazdy, doświadczenie jako kelnerka, podstawy
znajomości komputera i niemieckiego. Szukam czegoś w okolicy
Karpacz, Jelenia, Cieplice ivi_@
op.pl - 509 057 034
Szuk am - Młoda kobieta podejmie pracę za granicą , ofer ty
proszę na e mail malgochamala@wp.pl
Szuk am - kobieta - uczciwa,
pracowita, najlepiej w solarium
- 510 610 362
Szuk am dobrej pracy - 23 lata
b e z n a ł o g ó w, o b s ł u g a k o m p u t e r a , p r a w o j a z d y B ,C , p o
wojsku średnie w ykształcenie,
odpowiedzialny, uczciw y - 510
087 798
Szuk am pracy - Mam 24 lata
wykształcenie średnie. Podejmę
pracę w godzinach od 6.00 do
15.00 Kontakt aniajg2@poczta.
onet.eu - 697 380 759
Szuk am pracy - Absolwentka
lic eum szuka z atr udnienia na
umowę o pracę. Oczekuję propozycji. Kontak t e - mail aga tagc11@wp.pl - 665 913 713
Szuk am pracy - w branży
ogólnobudowlanej na terenie
Jeleniej Góry posiadam wysokie
kwalifikacje w zawodzie, pełna
dyspozycyjność - 605 898 600
Szuk am pracy - Mężczyzna
25l. Średnie z maturą, kurs spawacza i suwnicy. Podejmie pracę
na terenie Kowar, Karpacza lub
okolicy - 513 317 044
Szuk am pracy - kierowcy kat.
B+E, C bez nałogów, uczciw y,
lubi ę jeździ ć, wozi ł em aut a z
Niemiec, także, pr ywatnie Lwówek Śl. - 669 571 943
Szuk am pracy - Emer yt - 075
75 31 188

S zuk a m pracy - na st ale o d
zaraz mam 21 lat i jestem po
wojsku - 663 573 401
Szuk am pracy na budowie
- jako pomocnik, robiłem już 5
miesięcy na budowie - bardzo
szybko się uczę - 669 778 402
Szuk am pracy w gastronomii w charakterze pomoc kuchenna,
posiadam doświadczenie tylko
na weekendy na sta ł e bądź
dor y wc zo, również na telefon
- 669 417 059
W budowlance - młody, ambitny
z własnym samochodem szuka
pracy przy wykończeniach i nie
tylko - 511 970 546
W sklepie - pilne - (posiadam
d o ś w i a d c z e n i e) , m a m k s i ą żeczkę sanepidowską - 695
139 130
W w e e ke n d - j e s t e m z a i n t e resowana dodatkową prac ą w
weekendy - 785 599 807
W weekend - technik ży wienia
podejmie prac ę w weekend,
posiadam ksi ą żec zkę sanepi dowską - 695 139 130
Wok alista - podejmę prace
w zespole weselnym - proszę
o kontakt - Mateusz - 721 326
093
W ok a l istk a s zuka p r ac y Profesjonalna wokalistka szuka
pracy w zespole. Bogaty repertuar, duże doświadczeniem, miła
aparycja. - 509 374 298
Współpraca - własna działalność, samochód, komputer, telefon, Internet, język niderlandzki,
flamandzki - podstawy niemieckiego i angielskiego. Propozycję
p r o s z ę n a d sy ł a ć : r a m l a n d1@
wp.pl - 504 154 753
W ykształcenie średnie, kat.
B - 21 lat, wykształcenie średnie
(technik żywienia), prawo jazdy
kat b, 2 języki obce (angielski,
niemiecki) obs ługa komputera
- tylko poważne oferty na stale
- 792 709 565
Z a opiek u j e s i ę d z i e c k i e m
u s i e b i e w d o m u, w i e l o l et n i e
doświadczenie - 501 083 152

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
152561. 2 pokojowe Zabobrze III
- 36 m2 - 600 434 800
152135. 54 m2, 2 pokoje - czwarte
piętro, zadbane, Zabobr ze III.
167 000 zł. NŻ - 667 219 752
153488. Budynek magazynowy
- jednokondygnacyjny, wysokość
3,5- 4 m, Centrum Jeleniej Góry,
233 m2, 30 0 t ys. zł, nPar tner
- 790 359 599
152562. Dom - piękny w Jeleniej
Górze. 170 m2 - 600 434 800
153254. Działka Jeżów Sudecki
- Działka budowlana przy drodze
asfaltowej na Górę Szybowcową,
15 0 0 m2, c ena 125 t ys. zł do

negocjacji, nPar tner - 604 508
308
152261. Kawalerka 80,000 - Urocza kawalerka w sercu Sobie szowa. Oferta godna polecenia
dla osób szukających własnego
„M” za małe pieniądze. Mieszkanie bezczynszowe, po remoncie.
- 508 152 068
152814. Kiepury trzypokojowe - II
piętro, 63 m2, spokojna lokalizacja, cena atrakcyjna i do negocjacji! nPartner - 604 508 308
153484. Luksusowe m-3 - Nowe
mieszkanie po ł ożone pr z y ul.
Mickiewicza, tr zypokojowe,
atrakcyjnie urządzona kuchnia,
gara ż, p omies zc zenie gosp o darcze, I piętro nowej kamienicy,
nPartner - 790 359 599
153255. M- 4 w nowym domu - w
stanie deweloperskim z kominkiem, Zabobrze III, I piętro + poddasze, nPartner - 790 359 599
152558. Mieszkanie - 3 pokojowe
na Zabobrzu III, wysoki parter!
- 600 434 800
152560. Mieszkanie - 3 poko jowe, 67 m2 w centrum Jeleniej
Góry - 600 434 800
152141. Mieszkanie 35 m2 - 2
pokoje, dziewiąte piętro w bloku
z windą, Zaboborze II. NŻ - 667
219 752
152136. Mieszkanie 39 m2 - 2
pokoje, po remoncie, piętro IV.
Zaboborze II. - 667 219 752
152138. Nowy bliźniak - o pow
158 m2, 500 m2 działki, w stanie developerskim, wykończona
elewacja. Oś. Czarne. - 6 67
219 752
153258. Osiedle Czarne - Nowe
mieszkania developerskie, I lub
II piętro budynku dwurodzinnego,
4 pokoje, garaż, pomieszczenie
gospodarcze, 315 tys. zł, nPartner - 604 869 172
153257. Przytulne dwupokojowe
- nowe mieszkanie, ładnie urządzone, I piętro, spokojne osiedle,
blisko Centrum, 53 m2, 185 tys.
zł, nPartner - 790 359 599
153259. Szklarska Poręba - pensjonat - Po ł owa z aby t kowe go
domu mieszkalno - pensjonatowego, 380 m2, duża działka 1,03
ha, piękne widoki na Karkonosze,
870 tys. zł do negocjacji! nPartner - 790 359 599
1 5 3 4 8 5 . Tr z y p o k o j o w e d o
remontu - położone na wysokim
par terze bloku z cegły, okolice
Małej Poczty, 60 m2, 157 tys. zł,
nPartner - 604 869 172
152182. Tr zypokojowe na Kie pury - Mieszkanie o pow. 63 m,
II piętro, słoneczne, środkowe,
ok. Ginkomedu. Cena 210 tys.
Nieruchomości „Par tner ” - 604
508 308
152185. Trzypokojowe z garażem
- Nowe, trzypokojowe mieszkanie o p ow. 5 4m, w y p o s a żone
z g ar a ż e m i p o m i e s zc ze ni e m
gospodarcz ym Nier uchomości
„Partner” - 790 359 599
Spr zedam mieszkanie spółdzielcze – własnościowe 47m2,
3 pokoje, 1 piętro, balkon, blok
w Świeradowie Zdroju – Nieruchomości Karkonoskie – 601
276 886

330.000-Kowary
Środkowy szereg po remoncie kapitalnym
wewnątrz, pow. 212m2 z garażem

ul. Sudecka 10
Jelenia Góra 58-500
tel. +48 075 646 60 50
fax. +48 075 646 60 52
e-mail: biuro@nkop.com.pl

980.000 – Karpacz
Dom o pow. 270 m2, 7 pokoi, działka o pow.
1035 położony na Osiedlu Skalnym.

680.000-okolice Karpacza
Nowy dom do własnego wykończenia
o pow. całk. 165m2, pow uż. 129m2,
działka 1211m2.

S pr z ed a m d z i a ł k i b u d o w lan e w Ka r pac zu 5 0 0 m2 lub
1000m2. Cena za metr 200zł.
Widok na Snieżkę w pobliżu
Western City - janre@ad.com
– 00491607979707
Sprzedam mieszkanie 64m w
nowym bloku z cegły z ogródkiem i działką rekreacyjną w
pobli żu, w c ent r um Jeleniej
Góry – 502 415 200
Gospodarstwo rolne 5 h +
zabudowania - Oleczna- Podgórska (koło Lubomierza) - 607
495 752
1/2 domu w Szklarskiej Porębie
- 250000 Nieruchomości - 665
561 306

670.000-ok. Lubania
Mściszów – malownicza posiadłość ze
stawem, liczne nasadzenia, wysoki standard wykończenia, działka 8400m2.

660.000-Jeżów Sudecki
Nowa parterówka z 2005r, pow. całk.
170m2, pow. uż. 125m2, działka 936m2,
garaż w budynku.

530.000-Mysłakowice
Domy do sprzedaży w systemie developerskim o pow. od 166 m2, działki
1000-1200m2.

2 działki siedliskowe - z wido kiem na Karkonosze po 0,32 ha
wydane warunki zabudowy, prąd
- 512 034 474
2 pokoje - Cieplice - mieszkanie
2 pokojowe,40 m2, Cieplic e,
O ś.O r le, c ena 14 5t y ś. O fer t a
nr 10 2 0. N . Eur o - D o m. - 6 01
540 292
2 pokoje 39 m2 parter - Elsnera
cieple słoneczne bez pośredników 148000 do negocjacji - 502
415 233

369.000 – Jelenia Góra
Półka bliźniaka do remontu, 4 pokoje,
ogrzewanie koksowo-węglowe, działka
591m2.

470.000 - ok. Kamiennej Góry
Stylowy, uroczy dom z klimatem o pow.
113m2. Po remoncie kapitalnym, konstrukcja drewno i kamień.

425.000-8 km od centrum
Odremontowany dom wiejski o pow. całk.
150m2, pow.uż.118m2, działka 680m2,
ogrzewanie gazowe.

230.000 - Cieplice
Pół bliźniaka do remontu kapitalnego,
powierzchnia 147m2, działka 479 m2.

2 pokoje z balkonem i piwnicą
- W pełni wyposażone w sprzęt
AGD i meble. Internet, telefon,
TV-SAT. Ulica Kadetów, Jelenia
Góra, cena do negocjacji TANIO
- 516 035 035
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2 pokoje, ogródek, garaż powierzchnia 47m2, ok. Jeleniej
G ó r y, o g r ó d e k , g a r a ż , ł a d n e
tereny, w cenie 1150 0 0 zł, do
negocjacji! N.Euro- Dom. - 695
384 914
2 pokojowe, Cieplice - powierzchnia 39m2, Cieplice. N.Euro-Dom.
- 695 384 914
3 pokojowe 44m 2 piętro - Zabobrze 129000 nieruchomości - 665
561 306
3 Pokoje w Sobieszowie - stan
idealny, 100m2 - 607 396 142
3 pokoje z aneksem kuchennym
- 2 poziomy w pełni umeblowane
(sprzęt AGD, meble w pokojach)
telefon, Internet. Ulica Kadetów,
JG. Ogłoszenie prywatne - 516
035 035
3 pokojowe - blisko centrum za
165 tys. BN - 515 285 788
3 pokojowe 160000 - po kapitalnym remoncie - 500 122 448
3 p o ko j o w e p o g e n e r a l ny m rem o nc ie na Z ab o br zu. C ena
160000.BN. - 515 285 788
3 Pokojowe po remoncie - Zabobrze w cenie zabudowa kuchni
160 000 - 500 122 446
4 p o ko j owe 6 6 m - w s a my m
centrum Jeleniej G. lub zamienię na kawalerkę własność bez
pośrednika - 697 266 681
4 pokojowe w centrum - 97m2,
parter, centrum JG. Do zamieszkania lub prowadzenia usług lub
biura. Ofer ta nr 1030. N.Euro Dom - 695 384 914
Apartament w centrum - luksusowy apar tament w centrum
JG, 2 pokoje, 5 0 m2. O far ta nr
10 42 N . Euro - D om. - 6 9 5 3 8 4
914
Śliczna kawalerka - Nowoczesna kawaler ka, po kapitalnym
remoncie, pł ytki, panele, nowa
zabudowa kuchni, sprzęt AGD.
Super! Cena 115000zł. N.EuroDom. - 695 384 914
Ładna, duża kawalerka - Sprzedamy du ż ą kawaler kę, 3 6 m 2 ,
Zabobr ze III. Cena 12550 0 zł.
N.Euro-Dom. - 695 384 914
Ładne 3 pokojowe - mieszkanie 111 m2 w kamienice blisko
centrum Jeleniej Gór y - 695
303 242
B e z po ś rednio komfor towe
- 73m Cieplice kominek - 6 65
561 306
Dom w Kostrzycy - Cena 295 tys.
- 661 226 825
Dom w Lwówku Śl. - Stary dom
w centrum z dużą działką - 600
434 800
Dom w Mysłakowicach - z częścią pod działalność usługowo
pr zemys ł ową lub do adaptacji
p o m i e s zc ze ń dl a k ilku r o dzin
cena 350000 zł - 691 923 512
Dwupokojowe, umeblowane
- 39m2 na Zabobr zu 2 - 793
208 136
Działka 38 zł./m2 - Działka w
Mys ł akowic ach z pr zeznacze niem pod zabudowę mieszka ni owa. Po ś r e dniko m dz i ę kuj ę
- 791 555 360
Działka budowlana - w Cieplicach 827m - 500 122 448
Działka budowlana 2024m - w
Karpaczu, atrakcyjna lokalizacja
wszystkie media - 518 472 058
Działk a w Wojcieszycach - z
widokiem na góry - 607 540 408
Działki w Jeżowie uzbrojone
- okazja - 600 835 351
Dziwiszów 6000 m - prywatnie
- 603 954 845
Gar a ż przy ul. Podchorążych
- środkowe położenie w szeregu,
stan idealny, 15000 zł garaż +
grunt do negocjacji - 503 68 4
645
Kawalerka w Mysłakowicach
- 3 6 m , 1- p i ę t r o, c o e t a ż o w e,
o d ś w i e ż o n e d o z am i e s zk ani a
od zaraz cena 99000 - 501 264
773
Kawalerka w Mysłakowicach
- 33m2 z balkonem i widokiem na
Śnieżkę - 508 506 009
Lok al na działalność - Sprzedamy mieszkanie 3 pokojowe,
100m2, centrum JG, idealne na
biura lub gabinety. Cena za metr
t ylko 210 0 zł. Ofer ta nr 1022.
N.Euro-Dom. - 695 384 914
Mies z k a nie - B ac ew i c z 1 49m2 obszerne 2 pokoje, duża
kuchnia i balkon, ł a zienka po
remoncie, nowy elektyczny junkers, panele, plastikowe okna.
Cena:170000 zł - 664 996 398
Mies z k a nie 2 p o k o j o w e 67m2 bez pośredników. Nowe
ul. Kade

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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tów. Kuchnia i łazienka urządzone. Polecam 255 tys. - 510
011 324
Mieszkanie 2 pokojowe - 39m2
Zabobrze Elsnera 148000 - 502
415 233

58-500 Jelenia Góra, ul. Pl. K. Wyszyńskiego 45
tel. 075/6466660, fax 075 / 6466661
http://www.zebrowscy.com.pl
mail:biuro@zebrowscy.com.pl
Piechowice
Dom w stanie surowym otwartym, z
garażem. Wszystkie media, dobrej klasy
materiały. Wygodna lokalizacja na spokojnym osiedlu.
Cena 299000. Nieruchomości Żebrowscy
0501736644

Wojcieszyce
Dom z drewnianych bali, działka 1800
m.kw. z pięknym
widokiem. Do zamieszkania bez dodatkowych inwestycji. Cena 599000.
Żebrowscy Nieruchomości 602732135

Mieszk anie 6 4 m2, 3 p. - w
nowym bloku z cegły, par ter w
centrum J. Gór y z ogródkiem i
działka 218 tys. bez pośredników
- 502 415 200
Mieszkanie 65 m2 - 3 pokoje,
ósme piętro w bloku z windą ,
zadbane. 214 000 zł. - 667 219
752
Mieszkanie w centrum - Jeleniej Góry, 3 pokoje, 64 m2. - 600
434 800
Mieszkanie w centrum - Szklarskiej Poręby, 4 pokoje, 78,8 m2,
balkon. Cena 280 000 zł. - 509
951 007
Mieszkanie w Szklarskiej Porębie - 51m w bloku 1-sze piętro z
widokiem na Szrenicę. Cena 250
tys. - 603 303 113
Mieszk anie, 2 pokoje 39 m2
- słoneczne, ciepłe na Zabobrzu,
parter 148000 - 502 415 233
Nowy wykończony dom - na osiedlu Czarne - 790 212 831

Dom idealny na agroturystykę w okolicy
Świeradowa Zdrój. Malownicza miejscowość Augustów. Dom po solidnym
remoncie na przestronnej działce 6500
m.kw Idealne miejsce do wypoczynku
Doskonała cena 399000.
Nieruchomości Żebrowscy 0501736644

Przytulny dom o funkcji małego pensjonatu w Szklarskiej Porębie.
Stylowa willa w zacisznym i spokojnym
miejscu z dala od gwaru miasta.
Mieszkanie właścicieli oraz pokoje dla
gości. Doskonała oferta, świetna cena
730000.

Doskonała oferta inwestycyjna.
Kamienica w pobliżu centrum miasta.
Doskonała na różnorodną działalność.
Parking, grunt własność ok 1000
m.kw. wszystkie media. 625 m.kw powierzchni użytkowej. Doskonała cena.
0501736644 Remigiusz Rychlewski

Działka w Szklarskiej Porębie położona
oś Podgórze z pięknym widokiem na
całe Karkonosze od Śnieżki po Szrenicę.
Na działce znajduje się mały
domek -letniskowy- który można wykorzystać także do prowadzenia
działalności. Teren lekko nachylony w
kierunku południowym, doskonale
nasłoneczniony. Media na miejscu, atrakcyjna lokalizacja , bardzo dobra
cena 290000. Polecam Remigiusz Rychlewski nieruchomości Żebrowscy
Jelenia Góra 0501736644

Piękna rezydencja blisko Jeziora Złotnickiego, 5 stawów zarybionych, las,
pastwiska, 14 ha gruntów. Wspaniałe na
obiekt turystyczno - rekreacyjny.
Cena: 2650 000,- zł.
Tel: 600030275 Witold Chłond

Ok a z ja dział ka budowlana Komarno 1596m2 pilnie sprzedam
bez pośrednika skrzynka ZK, własna woda, Cena ostateczna 65 tys.
zł - 693 458 700
Połowa bliźniaka o powierzchni
120 m2 - w Cieplicach, bardzo
atrakcyjna cena 292 000 zł. - 691
791 994
Pr z y tulne 2 pokoje - ładne
mieszkanie 2 pokojowe, 45m2,
spokojna okolica, obr zeża JG.
Oferta nr 1033. N.Euro-Dom. - 695
384 914
Słoneczne 2 pokojowe - Ładne i
słoneczne mieszkanie 2 pokojowe,
pierwsze piętro, Zabobrze II, cena
175000 zł. N.Euro - Dom. - 695
384 914
Sklep 88 m2, podzielony na dwa
- wynajęty, centrum - 600 835 351
Sklepy w centrum 80m2 i 120m2
- wynajęte - 600 835 351
Stacje paliw k.Legnicy - 53.000
zł okazja - 514 600 108
Stary młyn z działką - 3700m2
- 514 600 108
Szkl arsk a Poręba, dwupo kojowe - 4 6, 5 m p o rem onc ie,
ogrzewanie indywidualne gazowe,
dobra lokalizacja, osobne wc,
do zamieszkania od zaraz! - 517
353 026
Tania kawalerka - 27m2, Zabobrze II, cena 93 tys. Oferta nr 1043.
N.Euro-Dom - 695 384 914
Tanio 2 pokojowe - nowe 54m
cena 153 tys. - 662 040 448

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
Mieszkanie 2, 3 pokoje - najchętniej na Zabobrzu III - 602
429 254
Kupię lokal użytkowy w centrum
Jeleniej Góry 30-50m2 - może
być do remontu - 517 355 452

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
Cieplice
Willa po modernizacji 170m.kw.,
6 pokoii, działka 450m.kw (mozliwa
dzierżawa lub wykup rzyległego gruntu)
cena 543.000 zł.
Nieruchomości Żebrowscy
tel. 602 732 135

Grunt inwestycyjny położony przy drodze
do Szklarskiej Poręby w miejscowości
Wojcieszyce. Ponad 8 tys metrów kwadratowych stanowiących prostokątny teren.
Zjazd z drogi przy granicy działki. Media w
zasięgu. Piękne widoki na Karkonosze i
Jelenią Górę. Doskonała lokalizacja na
wszelką działalność, świetna inwestycja w
dogodnej lokalizacji za rozsądną cenę 50
zł/m.kw . Polecam Remigiusz Rychlewski
Nieruchomości
Żebrowscy Jelenie Góra 0501736644

153750. Trzy pokoje - 78m2, dobra
lokalizacja, wysoki parter w spokojnym wieżowcu, balkon, piwnica,
kuchnia po przebudowie na dwa
pokoje na Zabobrzu III lub sprzedam - 889 721 244
Z a m ieni ę w ł a s n o ś c i o w e 2
pokoje w bloku na kawalerkę w
bloku, może być wieżowiec - 075
64 28 707
Z a m ieni ę 3 p o ko j o w e n a 2
pokojowe na Osiedlu XX Lecia
- z dopłatą - mieszkanie własnościowe - 791 826 980
2 pokoje na 3 - Zamienię 2-pokojowe mieszkanie na Zabobrzu 3,
2 piętro, ciepłe, na 3-pokojowe
również na Zabobrzu 3 ( 2 lub 3
piętro) - 663 256 004 po 15

3 pokoje + garaż wł. - Jelenia Góra
1 piętro blisko centrum + lokal w
Szklarskiej na 2 pokojowe w Jeleniej lub Cieplicach - 783 032 707

Wynajmę mieszkanie dla max.
5 osób - studentów, bądź pracowników - Osiedle Czarne - 600
391 015

54 m2 Kiepur y na nowy dom Oddam w rozliczeniu mieszkanie
2-pokoje, 54m2, Kiepury, IV piętro
za nowy dom w Jeleniej Górze.
Pośrednicy proszę nie dzwonić.
e - mail:easy10 03@wp.pl - 5 0 9
208 799

2 pokojowe za 650 zł - na dłużej
mieszkanie znajdujące się 5 km od
centrum J.G (w Dąbrowicy) Ogrzewanie kominkowe, a ciepła woda
z bojlera elektrycznego, Opłaty
miesięczne: 650 zł + prąd + ok.10 zł
woda + śmieci - 601 148 383

Bolesławiec - zamienię mieszkanie 58 m2, I p., blisko centrum
w Bolesławcu na mniejsze /kawalerkę/ inne miasto w regionie. - 880
635 171

2 pokoje umeblowane i piwnica. W
pełni wyposażone w sprzęt AGD i
meble. Internet, telefon, TV-SAT.
Ulica Kadetów, Jelenia Góra - 516
035 035

Duże na dwa mniejsze - zamienię
jedno mieszkanie duże 64 m na
dwa mniejsze - 602 704 528

2 pokojowe - od zaraz. Cena do
uzgodnienia. Nowe. Kuchnia i
łazienka umeblowane. - 510 011
324

Kawalerka na większe - zamienię atrakcyjną własnościową kawalerkę na Zabobrzu 1 na większe
również na Zabobrzu - może być
niewykupione sama wykupię - 504
600 685
K awalerkę na dwa pokoje Zamienię ładną kawalerkę po kapitalnym remoncie(pierwsze piętro,
słoneczne, niski czynsz w bloku na
dwa pokoje - 506 681 862
Mieszkanie - 48m2 3 pokoje,
zadłużone na mniejsze w Jeleniej
Górze z małym czynszem, mogą
być piece - 787 233 381
Wł . kawalerkę na inne - Własnościowa spółdzielcza, 26 m2
w bloku we Wleniu na inne w JG
- 694 823 923
Zamiana - zamienię mieszkanie
54 m2na par terze w Kowarach
na równorzędne w Jeleniej Górze
- 661 999 903
Zamiana - mieszkanie 70m ZGL
na mniejsze - 693 232 794

2 pokojowe - Kadetów od 01.01.2009
rok - 510 011 324
2 pokojowe mieszkanie - mam do
wynajęcia 2 pokojowe mieszkanie
na Zabobrzu I słoneczne rozkładowe pełne wyposażenie 1000 zł
w tym Internet 2 mb/s + telewizja
Vectra platynowy i czynsz 230 zł.
Dodatkowe opłaty gaz, prąd, woda
– 692552504
2 pokojowe na M orcinka - Do
wynajęcia ładne mieszkanie 2poziomowe. Pokój a aneksem
kuchennym, sypialnia, łazienka z
wc, przedpokój. 1100 zł + prąd i
woda - 798 068 275
3 pokoje umeblowane - z aneksem
kuchennym 2 poziomy w pelni
umeblowane (sprzęt AGD, meble
w pokojach) telefon, Internet. Ulica
Kadetów, JG. Ogłoszenie prywatne
- 516 035 035
3 pokojowe -750 zł - w Maciejowej
- kuchnia, łazienka - częściowo
umeblowane 700 zł /miesiąc +
liczniki - 785 094 172

Zamienię 36m2 - Zamienię mieszkanie własnościowe w Cieplicach o
pow. 36m2 na podobne lub większe
w Jeleniej Górze lub na Zabobrzu!605 378 167

Atrakcyjny lokal - na parterze
w ścisłym centrum Jeleniej Góry
- 513 018 455

Zamienię 60 m na większe w centrum Cieplic po kapitalnym remoncie stare budownictwo (dwa pokoje,
łazienka, kuchnia połączoną z salonem, mała garderoba, ogrzewanie
gazowe, komórka) na większe (nie
bloki) - 505 568 751

Do wynajęcia 2 pokojowe - do
wynajęcia piękne mieszkanie 2pokojowe w luksusowej części
Jeleniej Góry. Umeblowane - 514
600 108

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
Wynajmę pokój parze pracującej lub uczącej się, używalność
kuchni i łazienki – może być
jedna osoba – 075 642 70 17 Do
wynajęcia kawalerka w Sobieszowie - 600 112 428
Do wynajęcia + zaplecze biurowo - socjalne powier zchnia
całkowita 80m2 – dwa osobne
wejścia, parking, dogodny
dojazd – 888 371 746
Kawalerka do wynajęcia za
Zabobr zu od lutego, w pełni
umeblowana, t ylko odpowiedzialna pani – 500 + liczniki – 886
206 160
Mam do wynajęcia pokoje z Internetem dla studentów, uczniów,
firm, tur ystów, Gastronomia,
obiekty spor towe, imprezy
okolicznościowe, wesela, sale
wykładowe, pomieszczenia biurowe, siłownia, sporty walki w
Jeleniej Górze ul: Nowowiejska
43 – 075 75 250 17, 606 360 443,
606 356 064
Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe + kuchnia + łazienka - Cieplice (osiedla Fampa) - Telefon
kontatkowy - godziny wieczorne
- 642 74 61
Do wynajęcia mieszkanie 50m2
na Zabobrzu I - 509 966 733

Mam do wynajęcia 2
kawalerki w Jeleniej
Górze w domku jednorodzinnym - niezależne
wejścia i niezależny
wjazd - 075 75 215 89

Do wynajęcia - pokój - blisko centrum - 600 740 925

Do wynajęcia mieszkanie Wynajmę 2 pokojowe mieszkanie
na Zabobrzu I ( 50 m2, 2 pokoje,
ogr zewanie ga zowe, w ynajem
+ czynsz 600 zł. + media - 693
510 709
Domek na imprezy - urodziny imieniny osiemnastki półmetki wieczory
kawalerskie 3 poziomy, miejsce do
tańczenia, miejsce do siedzenia,
miejsce do leżenia, Kromnów 10 km
od Jeleniej Góry Dobry dojazd z JG
GG 8776035 - 793 610 490
Garaż - murowany bez prądu na
Osiedlu Robotniczym k/Garbatego
Mostku cena 150,00 zł/miesięcznie
- 691 89 11 85
Garaż na wolności - Do wynajęcia miejsce w garażu podziemnym
na ul. Wolności, okolice piekarni i
nowej straży pożarnej, cena 150 zł
- 505 865 407
Grunt wydzierżawię - Jelenia
Góra - Czarne wydzierżawię około
3 ha gruntu - 515 844 828
Karpacz - 3 pokoje do wynajęcia
- 504 665 297
Kawalerka w Cieplicach - koło
Parku Zdrojowego. 600 zł plus
media - 607 055 854
Kawalerka w Kowarach - 400
zł + opłaty - 600 434 800
Kawalerkę + liczniki ( 650 kaucja) Zabobrze - 796 292 545
Kawalerkę - w Kowarach - 600
434 800
Kawalerkę w Gryfowie - pokój,
kuchnia, łazienka, 26m2, IV piętro,
centrum, bez umeblowania lub
tanio sprzedam - 889 721 244
Kiepury 3 pokojowe - Cena najmu
1100 zł + liczniki (woda i prąd),
(ogrzewanie elektryczne) Kaucja
1500 zł - 501 167 262
Loka Plac Ratuszowy - Wydzierżawię lokal handlowy - wskazana
kwiaciarnia - 793 693 242

Lokal - użytkowy 89 m2., Kopernika centrum Jeleniej Góry - 694
272 526
Lokal 30m2 - Zabobrze II. - 509
309 355
Lokal 90m2 - ul. Paderewskiego
800pln - 506 092 349, 075 754
38 65
Lokal biurowo - usługowy (91
m2 ) - ogrzewany z parkingiem, /
po firmie PROGRES - okna, drzwi/
w Jeleniej Górze przy ul. Wolności
231 - 509 768 500
Lok al biurowy - powierzchnia
50m2, z telefonem i Internetem,
może być umeblowany, 2 pomieszczenia, aneks kuchenny, wc, na
parterze, 25zł./m2 - 502 322 289
Lok a l m a g a z y n o w o - h a n dlowo usługowo w Cieplicach o
powierzchni 150m. Dobra lokalizacja, dogodny dojazd, parking, plac
manewrowy - 517 518 697
Lokal w Jeleniej Górze - Lokal w
Jeleniej Górze - 514 600 108
Lokale biurowe - w Cieplicach,
1 piętro, wyremontowane. Cena
20 zł/m2. Nieruchomości - 580
240 823
Mamy do wynajęcia mieszkanie
- komfortowe 2 pokojowe, Zabobrze
III, w yposażone, umeblowane,
1200 zł plus liczniki od 1 stycznia
2009 - 669 620 071
Mamy do wynajęcia mieszkanie
- luksusowe 2 pokojowe, wyposażone, umeblowane, 1100 zł plus
liczniki od 1 stycznia 2009 - 669
620 071
Miejsce dla studentki - miejsce w
pokoju dla studentk - 250 zł - 506
092 349, 075 7543 865
Miejsce garażowe - Wynajmę
garaż podziemny w centrum Jeleniej Góry (ul. Mickiewicza). W nowo
wybudowanym kompleksie. Miejsce
to jest podgrzewane i oświetlane.
Wysoki poziom bezpieczeństwa!
- 723 846 646
Mieszk anie 2 pokojowe - Do
wynajęcia do 01.01.2009 67m2
Kuchnia i łazienka umeblowane.
Nowe. ul. Kadetów - 510 011 324
Mieszkanie 2 pokojowe - Mieszkanie 50m, wysoki standard, ul.
Słowackiego - 721 824 886
Mieszkanie 2 pokojowe - Kadetów cena 1100+ opłaty 67m2 - 510
011 324 i 607 785 776
Mieszkanie 2 pokojowe - umeblowane w Jeleniej Górze ul. Sobieskiego 53, wolne od 05 stycznia,
cena 700zł - 693 539 968
Mieszkanie 2 pokojowe - umeblowane przy ul. Małcużyńskiego
- 1250 zł plus liczniki, kaucja - 608
134 616
Mieszk anie 3 pokoje - od 1
stycznia 3 pokojowe mieszkanie
umeblowane (75m2) ul. Morcinka
Cena 1000 zł miesięcznie + opłaty
licznikowe - 695 725 851
Mieszkanie dla młodych - dwa
pokoje, umeblowane z oddzielnym wejściem, łazienka i kuchnia
wspólna na ul. Sobieskiego. Cena
700 zł miesięcznie +100zł opłaty
licznikowe - 693 539 968
Mieszkanie dla rodziny - trzypokojowe z łazienką, kuchnią, przedpokojem, balkonem częściowo
umeblowane w Jeleniej Górze ul.
Morcinka od zaraz - 695 725 853
Mieszkanie umeblowane 2 pokojowe - w domku szeregow ym,
umeblowane, sprzęt agd, szafa
komandor w przedpokoju, łazienka
w kafelkach, wszę dzie blisko,
spokojnie - Małcużyńskiego, 1100
plus opłaty (bezczynszowe), na
jak najdłużej - 668 388 020 i 075
64 75 276
Mieszkanie w Karpaczu - mieszkanie w bloku 2-pok. I.p, czynsz
1000zł. - 691 925 647
Mieszk anie w Karpaczu - Do
wynajęcia mieszkanie trzypokojowe z łazienką, kuchnią, przedpokojem w Willi w Karpaczu na
osiedlu Skalnym - 505 666 769,
075 76 184 46
Mieszkanie w Karpaczu - 2 pokojowe - I piętro w bloku. Czynsz 1000
zł + liczniki - 691 925 647

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA
Na kancelarie - mieszkanie w
kamienicy 150 m2 4 pokoje, korytarz, kuchnia, łazienka, parking, 1
piętro, parking - 510 002 442
Na kancelarie/gabinety - duże
mieszkanie ścisłe centrum Jeleniej
Góry na kancelarie lub gabinety.
- 603 347 415
Na kancelarie/gabinety - duże
mieszkanie ścisłe centrum Jeleniej
Góry na kancelarie lub gabinety.
- 603 347 415
Nie drogo - młody pan pracujący
- mam miejsce w dużym pokoju
dla studentki, pokój jest podzielony
na pół, osobna kuchnia i łazienka,
cena 150 zł miesięcznie kontakt od
godz.7-do 19 - 785 419 139
Pokój dla 1 lub 2 osób - Od zaraz
wynajmę pokój na Zabobrzu - 781
637 322
Pokój dla 2 osób - Para studencka poszukuje dwóch osób
do mieszkania dwupokojowego
przy ul. Zaułek 15. Nowa kuchnia,
łazienka, pokój nieumeblowany. Do
KK 25 minut. - 725 140 262
Pokój dla studentki - miejsce od
20-01-09 dla milej studentki 250 pln
- 506 092 349,075 75 438 65
Pokój do wynajęcia - Pokój dla
dwóch osób do wynajęcia od zaraz
umeblowany Internet, parking Jelenia Góra Cieplice - 660 065 872
Pokój koło MZK - w czystym
zadbanym mieszkaniu 250 zł +
media - 609 468 654
Pokój z kuchnią, łazienką - w
centrum Jeleniej Góry - dla studentów. Pokój jest na dwie osoby
- 601 636 650
P o m ies zc z enie 9 0 m 2 - ul.
Paderewskiego - 506 092 349, 075
75 438 65
Sylwester Berlin! - Impreza
sylwestrowa. Do wynajęcia mieszkanie - weronika84@o2.pl
S zu k a m wsp ó ł l okato r k i - do
mieszkania dwupokojowego na
Zabobrzu - 609 806 027
Tanie mieszkanie 2 pokoje - +
kuchnia i łazienka w centrum Jeleniej Góry z ogrodem. Czynsz 700zł
+ liczniki. - 510 659 516
Współlokatora szukam - od
stycznia w mieszkaniu dwupokojowym na terenie Jeleniej Góry
- 793 120 485
W ynajmę - pokój dwóm spokojnym dziewczynom/studentkąuczennicą/ od zaraz - 075 71 39
268
Wynajmę - kawalerka w Sobieszowie informacje: telefon codziennie w godz. 15-18 - 603 641 661
W ynajmę pilne - od stycznia
mieszkanie 54m2, w pełni umeblowane( meble, sprzed AGD),
nowe, blisko centrum ul. Jagiełły.
- 508 127 543

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
Karpacz szukam pilnie - mieszkania 2 pokojowego od zaraz - 513
360 953
Do wynajęcia - miejsce w pokoju
dla studentki od 20-01-09 b. dobre
warunki 250 pln + media - 506 092
349, 075 75 438 65
Dużą kuchnię lub restauracje z
zapleczem - 514 600 108
Garaż wynajmę - szukam garażu
z prądem lub bez do wynajęcia
w okolicy małej poczty - 791 775
766
Karpacz szukam - do wynajęcia
mieszkania 2 pokojowego na dłuższy okres - 513 360 953
Kawalerka - Para pracujących
studentów w ynajmie od zaraz
umeblowaną kawalerkę w J.G.
(Cieplice też) z wyposażeniem
(lodówka, kuchenka, pralka) i
dostępem do neta.550 - 600 zł +
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Cennik reklam w Regionalnym Tygodniku Jelonka
Strona reklamowa 60 modułów (6x10) 255 x 345 mm;

Chcesz zamieœciæ reklamê
w tygodniku Jelonka?

Skontaktuj siê z naszym doradc¹:
SYLWIA
Tel. 0 500 014 215
e-mail: smysliwiec@jelonka.com

JACEK
Tel. 508 082 888
e-mail: marketing@jelonka.com
liczniki - Basia i Łukasz - 664 091
563; 698 584 858
Kawalerka - pilnie - w Jeleniej
Górze w cenie do 500 zł - pilnie
- 515 340 759
Kawalerkę w J.Górze - w miarę
tanio z lodówka, pralką i łóżkiem
dla młodej wypłacalnej osoby bez
nałogów - 603 407 210
Lokal - lokal 120 lub 70m dobra
lokalizacja - 501 080 950
Lokal na sklep Żabka - szukam
do wynajęcia lokal z przeznaczeniem na sklep ŻABKA. Oczekuję
propozycji - 603 699 159
Mam do w ynajęcia - pokój na
Zabobrzu II - 781 637 322
Miejsce dla studentki - miejsce
w pokoju 2-osób, dla studentki
250 zł+ media. ul. Paderewskiego
- Internet, tv - kablowa, parking
- 508 127 007
Mieszkanie 2 pokojowe - Poszukuję do w ynajęcia mieszkania
2 pokojowego, najlepiej J.Góra,
Zabobrze - 788 142 776
Mieszkanie lub pokój - w dobrej
cenie na terenie Jeleniej Góry lub
okolic - 512 841 204
Mieszkanie w Szklarskiej - od
stycznia, na co najmniej pół roku.
Proszę o kontakt. - 667 106 366
M ys ł a kowice lub okolic e Poszukuję mieszkania do wynajęcia w Mysłakowicach lub bliskiej
okolicy - 512 233 149
Na dłuższy okres - Szukam mieszkania do wynajęcia od lutego. Na
dłużej! 3 pokoje, balkon, max II p.
chyba, że z windą. Chętnie rejon
Wzg. Kościuszki, Parku Sudeckiego, Cieplice - Jelenia Góra.
Piece wykluczone! - 506 327 929
Para szuka kawalerki - pracująca
para studentów poszukuje samodzielnej kawalerki do wynajęcia od
1 stycznia - 663 924 328
Para szuka kawalerki - Szukamy
umeblowanej kawalerki do 600 zł
plus opłaty (z możliwością podłączenia Internetu) - 664 091 563
Pilne - wynajmę pokój, samodzielny (osobne wejście) z kuchnią,
łazienką, dostępem do Internetu.
Najlepiej od 1 st ycznia. - 6 03
376 166
Pilnie mieszkanie - Miła i uczciwa
rodzinka z pełnoma atutami, pracująca, z jednym uroczym dzieciaczkiem, pilnie wynajmie mieszkanie 2
pokojowe najchętniej w Cieplicach
do 500 zł + rachunki na czas długi
- 665 248 514
Pilnie szukamy - młode małżeństwo z 5-letnim synem szuka
mieszkania w Jeleniej Górze niedrogiego 2-pokojowego częściowo
umeblowanego - 781 146 031

Pokój na weekendy - Chcę wynająć pokój z 3 ma koleżankami na 2
weekendy w miesiącu. Jesteśmy
studentkami zaocznymi. Proszę
o kontakt telefoniczny - 660 823
676
Poszukuję w Kowarach - lokalu
około 20m2 nadającego się na
sklep-biuro w rozsądnej cenie.
Najchętniej centrum lub okolice.
Propozycje proszę przysyłać na
adres: ramland1@wp.pl - 5 0 4
154 753
Salonik prasow y, lombard szukam lokalu w dobrym miejscu
na salonik prasow y, totolotka,
lombard. - 603 699 159
Szukam do wynajęcia - mieszkania w Szklarskiej Porębie - 605
045 780
Szukam kawalerki - pracująca
młoda para, bez nałogów szuka
kawalerki do wynajęcia na dłuższy
okres - 663 924 328
S zuk a m lokalu - Szukam do
wynajęcia lokal z przeznaczeniem
na sklep Ż ABK A. Jelenia Góra
lub bliskie okolice. Nie wykluczam
pośrednictwa Biur Nieruchomości
- 603 699 159
Szukam mieszkania - 1 pokojowego lub kawalerki - lokalizacja
Jelenia Góra, Zabobrze, Cieplice
bądź Sobieszów w cenie do 500 zł
- 790 880 189
W Karpaczu - 2 pokojowe na dłuższy okres czasu - 513 360 953
Współlokatorkę/ra szukam
- mieszkanie w J. Górze - opłaty
całkowite w granicy 1200 zł do
podziału na dwoje - 793 120 485
Wynajmę - pokój dwóm spokojnym dziewczynom/studentkomuczennicom/ na Zobobrzu 2 od
zaraz - 075 713 02 68
Wynajmę - pilne - mieszkanie na
osiedlu XX-lecia - 697 771 811

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Volkswagen G ol f I V – 1. 9
SDI, 68km, kolor czarny, 99r,
3 dr zwiow y, ABS, klimatyzacja, zarejestrowany, cena do
negocjacji – 075 76 46 334 – 607
275 044
Opel Omega 2l. - ubezpieczony,
ważny przegląd, stan OK., kombi
- cena 3500 zł – 889 858 357
Renault Kangoo 1999 rok, 1400
ccm, benzyna, 168 tys. km, 5
osobowy z kratką, airbag kier.,
elek tr yczne sz yby, lusterka,
wspomaganie kierownicy, stan
idealny, 10900 Jelenia Góra - 500
599 112
Mercedes 124 E, 3 litry, 93 rok,
diesel – 506 893 377

1 mod = 4 x 3,4 cm
strona ogłoszeniowa
strona redakcyjna
strona redakcyjna (trzecia)
strona pierwsza
strona ostatnia
tekst sponsorowany
nekrolog - od osób fizycznych
nekrolog - od osób prawnych

netto
16,00 zł
30,00 zł
50,00 zł
70,00 zł
50,00 zł
40,00 zł
7,00 zł
15,00 zł

brutto
19,52
36,60
61,00
85,40
61,00
48,80
8,54
18,30

wybor miejsca/strony (+10%), kolor (+20%)

upusty (płatne gotówką):
za 4 emisje
za 8 emisji
za 12 emisji
powyżej 12 emisji

%
10
15
20
25

PRZY REKLAMACH O WARTOŚCI 2000,- netto upust do negocjacji
Jacek tel. 508 082 888
Sylwia tel. 500 014 215

redakcja: (075) 75 444 00

Lena tel. 663 663 648

Alfa Romeo 156 - 98, srebrna,
stan bardzo dobry 1,6 benzyna +
gaz, bogato wyposażona 12 500zł
- 661 334 123

Audi B3 - stan idealny, pojemność
e1800 alufelgi 15 cali klimatyzacja
ważne oc, przegląd, cena 3500,
atrakcyjny wygląd - 721 279 968

Audi 80 1988 rok Coupe LPG
- 136KM, samochód garażowany,
elektryczne lusterka, podgrzewane
fotele, szyberdach, wspomaganie
kier., instalacja gazowa, 2 komplety
kół - alufelgi letnie + zimowe. Zdjęcia na @ - 507 229 898

Audi B4 Avant - rok 94, atrakcyjny
wygląd, sprowadzony 4800 zł - 669
595 967

Audi 80 B4 - 1994, TD, elektryczny
szyberdach, centralny zamek,
bezwypadkowy. Opłacony! - 507
088 692
Audi A4 - 1.6 + LPG, srebrny, 177
000 km, książka serwisowa prowadzona do 140 000 radio CD + 4
głośniki, elektryczny szyberdach,
centralny zamek z pilotem, alufelgi
BBS AUDI, cena do uzgodnienia.
- 667 212 123

Bmw 316 compact - rok produkcji
19 9 6, pojemność 1.6 - czarny
metalic, wspomaganie, 2x airbag,
abs, centralny zamek, alarm, elektryczne szyby i lusterka, alufelgi,
szyberdach, CD. Cena 9 600zl (do
negocjacji) - 793 212 533
Bmw 316 compact 97 rok - po
liftingu śliwkowy metalik, pojemność 1,6 130 0 0 km. instalacja
gazowa, 2 poduszki, klimatyzacja,
komputer, alufelgi, podłokietnik
skórzany, pełna elektryka, abs,
stan bardzo dobry. Cena-1500 pln.
ub zamienię – 691061706

Audi A4 1,9d 2000 tuning - Czarny,
115KM, bezwypadkowy, sportowe
obniżone zawieszenie, ABS, elektr yczne szyby, lusterka, klimatyzacja, alufelgi, ASR, centralny
zamek, wspomaganie, tylnie lampy
diodowe, stan idealny, pełna dokumentacja, cena 28,900 - 075 64
262 74

Bmw 520 e34 - 1990 rok auto
poobijane i uszkodzona prawdopodobnie uszczelka pod głowicą za
jedyne 1200 zł - 514 800 720

Audi A 4 1.9 tdi 110 km 9 6 rok
- grafit - niebieski metalik, combi,
ABS, centralny zamek, elektryczne
szyby, elektryczne lusterka, wsp
kierownicy. RM z CD, 2 x air Bag,
aluminiowe felgi 15, immobilizer,
zarejestrowany, pr zer ysowana
prawa strona,12500 zł - 604 837
827

Bmw e 36 1.8 sedan - 1996 - auto
posiada ABS elektryczne szyby,
sz yberdach, c entralny zamek,
alarm, 2 poduszki, auto ubezpieczone do maja 2009 rok - 518
215 099

Audi A4 diesel - 1.9.tdi. stan
wzorowy auto zarejestrowane rok
produkcja 1999. 100% sprawne
bezwypadkowe warte zainteresowania bardzo zadbane i czyste.
- 508 176 215

Bmw 7 e-32 - elektryczne lusterka,
szyby i szyberdach, opony zimowe,
alufelgi, hak, instalacja gazowa, na
jeleniogórskich rejestracjach - cena
do uzgodnienia - 508 200 428

Bmw e34 skóra - Czarny metalik,
czarna skórzana tapicerka, elektryka, alu, xenony, sekwencyjny
gaz 150km 1995 rok - 698 652
740
Charade 1.0 turbo tanio - małe,
zgrabne i bardzo szybkie auto po
kapitalnym remoncie, nowy lakier

itp.1.0 12V DOHC TURBO 3800 zl
do negocjacji - 502 856 289
Cinquecento - w bardzo dobrym
stanie rok produkcji1995, cena
1300 do negocjacji - 609 650 873
Cinquecento 900 - 1996 rok,
biały, eksploatowany przez kobietę,
zarejestrowany, opłacony, stan
techniczny bdb., cena 2300 zł - 607
735 831
Citroen Picasso - srebrny, 1,8
benzyna, pełna elektryka, klimatyzacja stan bardzo dobry, zadbany,
garażowany, serwisowany, kupiony
w salonie w Polsce, pełna dokumentacja, Cieplice. Dobra cena
- 508 176 242
Citroen Xsara Picasso - 2001
rok bordowa 2,0 hdi 132000 tys.
przejechane, książka serwisowa
centralny zamek, klimatyzacja,
opony zimowe i letnie, abs eps,
cena 15200 zł - 662 189 973
Citroen Xsara Picasso - full
opcja, stan techniczny idealny,
zarejestrowany w Polsce 2.0 HDI
- 666 092 687
Clio 20 0 6 rok, 1.5dci - now y
model, sprowadzony - 609 437
664
Dostawczy Ford Transit - dwie
sztuki z rocznika 95 i 96 pojemność
2,500 TD MAXI jeden dwu osobowy
- drugi trzy osobowy, haki holownicze, zarejestrowane w kraju. Cena
ok. siedem tysięcy za sztukę do
negocjacji - 501 346 498
Escort 93/94 ładny - zarejestrowany, czerwony, wspomaganie kierownicy, welurowa tapicerka, RO
+CD JVC atrakcyjny wygląd 3400
do uzgodnienia - 603 182 814

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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AUTO KOMIS

firma handlowa

KOMPUTERY
NOTEBOOKI
KASY
FISKALNE

ROBERT

ul. Wolności 59

Jelenia Góra
0 695-605-069
0 75 642-02-80

AU T O H A N D E L

Escort felgi, opony 100 zł - 4 felgi
i dwie letnie opony (Trzynastki) do
Forda Escorta - 793 573 991
F.Panda pilne 2004 gaz - pojemność 1,1, niebieska, karta pojazdu,
II właściciel, bezwypadkowy, centralny zamek, poduszki powietrzne,
garaż., oryginalne pokrowce i gumy,
koła letnie i zimo, przegląd-VI, OCVII, radio, cena 15.500 do negocjacji - 692 071 754
Felgi - Używane, stan bardzo
dobry, pochodzą z Hondy Prelude.
Rozstaw śrub 4x114.3. Cena za
komplet: 180 zł! - 693 646 753
Felicia kombi B + gaz - 1997 1.3
MPI benzyna + GAZ, stan dobry
opłacony, ważne OC i przegląd, w
ciągłej eksploatacji, cena 4900 do
negocjacji - 606 912 189

WOJCIECH CHADŻY
58-500 Jelenia Góra, ul. Groszowa 49/2
tel. 075 75 35 600 fax 075 641 22 21

Felicja Pickup 5500 zł. - 1998 rok
produkcji, biały, alarm, stan BDB ,
opony letnie i zimowe, nie wymaga
wkładu finansowego, cena do drobnej negocjacji - 502 799 999

Restauracja
Przycup w Dolinie
Radomierz 1B
Janowice Wielkie
tel. 075 75 170 34
www.przycupwdolinie.pl

Fiat 126p - za jedyne 1000zł,
pierwszy właściciel - 609 720 812

kuchnia polska

KKF Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 13,
tel. 075 64 16 570 (od Pn do Pt w godz. 9-17)

FABRYKA OKIEN

PCW, DREWNO, ALU
www.astol.com.pl

JELENIA GÓRA, ul. Sobieszowska 8b, 10, tel. (075) 755 20 41

Fiat Brawa 1.4 12 v - 1996, 1.4
12V. Stan dobry, 2 lata w kraju,
ważny przegląd i OC. Klimatyzacja,
wspomaganie, ABS, kolor wiśnia,
5 - dr z wiow y, pr zebieg 1350 0 0,
nowe zimowe opony lub zamienię.
5400 zł. - 506 618 622
Fi at Cinquec ento - w bardzo
dobrym stanie rok 1995, pojemność
700 cm, cena 1300 zł do negocjacji
- 609 650 873
Fiat Cinquecento - 700, rok produkcji 19 95, cena 19 0 0zł ( do
negocjacji) - 509 940 007 lub 500
110 418
Fiat Cinquecento Sporting - 1.1l
E l e k t r yc z n e s z y by, c e n t r a l ny
zamek, nowe opony zimowe wraz
kołami stalowymi gratis. 2. właściciel - 3000zł - 693 639 858
Fiat Panda LPG 2004 - pojemność
1,1, niebieska, karta pojazdu, II właściciel, bezwypadkowy, pali 5l/100,
poduszki powietrzne, garażowa,
oryginalne pokrowce i gumy, koła
letnie i zimo, przegląd-VI, OC-VII,
radio, cena 15.700 do negocjacji
- 692 071 754
Fiat Punto 1.1 - 1995 1.1. Stan b.
dobry, zielony metalik, elektryczne
szyby, alufelgi, ważny przegląd i
OC. 5400 zł. - 508 742 537
Fiesta 2001 rok za 7400 – zarejestrowany, bezwypadkowy, serwisowany w ASO z polskiego salonu,
stan bdb., biały 1.3 benzyna, ekonomiczny 7400 do uzgodnienia
- 603 182 814
Ford Ka - 1997, 1.3 benzyna,
kolor czerwony, zderzaki w kolorze,
opony zimowe, ważny przegląd
oraz OC. cena 6.000. Stan bdb.
- 663 379 444
Ford Escort - ładny - 1995/96 rok,
grafit metalic 1.6-16v 2 poduszki

ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I USŁUGOWYCH
ul. Leśna 5, 58-560 Jelenia Góra
Tel. 075 75 474 20, fax. 075 75 474 22

OFERTA EDUKACYJNA:
DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

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

DLA ABSOLWENTÓW ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

Technikum uzupełniające
• technik żywienia i gospodarstwa domowego
• technik handlowiec

SERDECZNIE
ZAPRASZAMY
!!!

www.gastronom.yoyo.pl e-mail: zsliu@neostrada.pl

96 21

ALF
A

AUTO KOMIS

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

RESTAURACJA
DYSPENSA
PIZZERIA KUCHNIA WŁOSKA
Jelenia Góra, ul. Grunwaldzka 29
CZYNNE OD 1100 DO 2300; tel. 0 784-603-153
Dowóz na terenie Jeleniej Góry - GRATIS

ŚNIEŻKA

Bezp³atny dojazd w strefie miejskiej
Zakupy na telefon
Odpalanie auta
Przesy³ki kurierskie
Odprowadzenie auta
Obs³uga imprez
okolicznoœciowych

075 75 35 835

0 800 700 600
BEZPŁATNE

ZAMAWIANIE

FABRYKA OKIEN

Ford Escort - stan bdb. - 1995/96
rok, zarejestrowany, grafit - metalic
2 poduszki powietrzne, wspomaganie kierownicy, sz yberdach,
centralny zamek RO ważne opłaty
do 06.2009 - 603 182 814
Ford Escort 1,4 - w dobrym stanie
- 507 204 420
Ford Escort 1.8 16v - centralny
zamek, wspomaganie kierownicy,
2x air bag, po wym. amortyzatorów i szczek hamulcowych (tył)
Cena: 2600 zl( do negocjacji) - 785
157 199
Ford Escort 1993/94 - Zarejestrowany, czerwony 1.6 -16v atrakcyjny
wygląd wspomaganie kierownicy,
RO + CD JVC, szyberdach nowy
przegląd techn, stan ogólny BDB
cena 3400 do uzgodnienia - 603
182 814
Ford Eskort - 96 rok, składak,
alarm centralny, opłaty, pełne i
przegląd 800 zamienię propozycje może być RTV lub inne - 698
925 671
Ford Eskor t 130 0 - benzyna,
rok 1982, biały atrakcyjny wygląd,
aluminiowe felgi, alarm O,C do
06.09.2009 przegląd 07.05.2009,
cena 700 zł - 603 447 418
Ford Fiesta - 1100, rok produkcji
1992, cena 1200 zł do negocjacji
- 500 110 418 lub 509 940 007
Ford fiesta benzyna + gaz - Do
sprzedania Ford Fiesta 1.3 benzyna
+ gaz, 1994 rok, dwie poduszki,
autoalarm, radio z CD, w ciągłej
eksploatacji przez kobietę, OC
i pr zegląd wa żny do 0 8. 20 0 9.
Cena 3200 (do negocjacji) - 507
815 765
Ford Mondeo 1.8, rok 1998 - granatowy, hatchback, klimatyzacja, 2
poduszki powietrzne, szyberdach,
ABS stan: dobry - 665 727 011
Ford Mondeo 94 1,8 - automat
w dobrym stanie 2000 zł. - 880
098 319
Ford Mondeo kombi - pojemność
1,8 TD,2000 r, 140 tys, 2 poduszki,
elektryczne lusterka, klimatyzacja,
nawigacja, wersja FUTURE, garażowany, sprowadzony w marcu z
Niemiec, przerejestrowany, granatowy, niepalący kierowca - 600
785 745
Ford Orion - 91 - 1.6 benzyna +
LPG, centralny zamek, alarm, nowe
sprzęgło, pompa paliwowa, hak, alo
felgi. Silnik o mocy 77 Kw - 2 komplety opon, bardzo ekonomiczny
za 20 zł 100km na gazie. Cena do
uzgodnienia. - 882 491 671
Ford Orion 1600 - rok 1984, czterodrzwiowy, szary metalik, przegląd
do 06.03.2009 rok. O.C 12.09.2009
rok - cena 750 zł - 603 447 418

SPORZĄDZAMY

TAXI

Technikum:
• kelner
• kucharz
• organizacji usług
• żywienia i gospodarstwa
• gastronomicznych
domowego
• handlowe
Zasadnicza szkoła zawodowa:
• wielozawodowa np. fryzjer, murarz, tynkarz, betoniarz-zbrojarz, blacharz,
lakiernik stolarz, złotnik i wiele innych
• kucharz małej gastronomii
• sprzedawca
• cukiernik, piekarz,

powietrzne, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, zadbany stan
idealny cena 5400 do uzgodnienia
- 603 182 814

TAXI

PCW, DREWNO, ALU

Do wynajęcia pomieszczenia na biura,
pracownie,hurtownie, magazyny,
warsztaty, garaże.
Tel: 0-601-750-147
Restauracja w Teatrze Jeleniogórskim zaprasza na

Bal Sylwestrowy
Gwarantujemy:
szampańską zabawę z zespołem muzycznym,
bogate menu, niezapomniane wrażenia
cena: 200 zł/os.
Informacje tel. 0-517-17-17-50 lub na miejscu

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
• LOKALI I BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
• LOKALI I BUDYNKÓW USŁUGOWYCH
• BUDYNKÓW PRZEMYSŁOWYCH

BUI „ATAREX” – 58-500 Jelenia Góra; ul. Sobieskiego 82a/60

Tel./fax 075 7645845; kom. 601 918482; e-mail: bauprojekt@telvinet.pl

Millennium
KREDYTY

sp. z o.o.

KUPUJ MIESZKANIE
KREDYTUJEMY 100% CENY
www.millenniumkredyty.pl
022 389 50 88, 075 753 30 30
022 397 21 50, 075 752 30 06

HOTEL

Halny

ZAPRASZA NA BAL SYLWESTROWY
KOSZT BALU 400,00ZŁ OD OSOBY

PL 58-540 Karpacz, ul. Mickiewicza 10
tel.fax +478 75 761 93 63
www.hotelhalny.com.pl
info@hotelhalny.com.pl

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Fordzik z LPG - Ford Orion rok
91, pojemność 1.6 + gaz, 77Kw,
centralny zamek na pilota, opony
zimowe + letnie, na alusach, nowe
sprzęgło, nowa pompa paliwowa.
Za 20 zl, 100 km na gazie. Niezawodne. Cena do uzgodnienia
- 882 491 671
Golf 1,9 d - 3 drzwiowy, szyberdach, autoalarm, centralny zamek,
rok 1997 lub zamienię na kombi
- 667 947 918
Golf 2 - z silnikiem golf 3 pojemność 1,6 pełny wtrysk paliwa, 5drzwiowy, czerwony, szyberdach,
nowy układ kierowniczy i hamulcowy, nowe opony zimowe i letnie,
cena 1500 zł. - 781 374 319
Golf 3 1.9 tdi kombi - i 1996
kombi zarejestrowany ważne oc i
przegląd wspomaganie kierownicy,
sz yberdach elek tr yczny, elektryczne światła, biały cena 7900
do negocjacji - 604 786 525
Golf II - rok 95 składak, ciemny
granat, przyciemnione tylne szyby,
kubełkowy fotel kierowcy, oc do
września, stan silnika dobry jedyna
wada to zawieszenie, czyli amortyzatory do wymiany cena 1000 zł.
- 725 447 972
Golf III - rok 92 biały, przyciemniane szyby, wspomaganie, alarm,
centralny 1,8 + gaz cena 5000 do
uzgodnienia - 788 088 613
Golf III - 1994 rok, 1,4 benzyna,
czerwony, 3 drzwiowy, 2 poduszki
powietrzne, wspomaganie, lampy
xsenon, rok w kraju, oryginalny
przebieg 140 tys, stan techniczny
bdb., cena 6200 do negocjacji - 607
735 831
Golf III - 94 rok kombi, diesel
- zarejestrowany, ubezpieczony,
biały, stan idealny. Cena 9500.
Jelenia Góra. - 607 049 474
Golf IV - rocznik 99, czarny, 1.9
sdi 5l/100km w mieście stan bardzo
dobry klimatyzacja itp., zarejestrowany ubezpieczony do czerwca
2009 roku, cena do uzgodnienia
- 513 048 124
Honda Civic 1993 - pr zebieg
160 tys. 1 właściciel w Polsce z
Niemiec, czer wona hatchback,
obniżona elektryczne szyby i szyberdach wspomaganie centralny
z amek. Pr zegląd do 12 . 20 0 9.
3500zl do negocjacji - 609 998
089
Honda CR 250 1998r - po nowym
szlifie i nowym tłoku sprawna w
10 0% rama aluminiowa, kolor
czarny, motorek nie do zajechania
- polecam bardzo mało śladów
użytkowania - 695 652 073
Kadet 1,4 + LPG - 1994 składak,
5 drzwiowy, opony zimowe, ekonomiczne, zarejestrowany OC, przegląd do maja, - 607 735 831
Laweta przyczepka 2200 dmc
- po remoncie. Polecam cena 3700
zł - 509 231 320
Matiz Life 1999 - stan bdb. 90000
tys. - 5500 - 606 360 139
Mazda 323 - 91 - 1.3 benzyna +
gaz, hatchback, w ciągłej eksploatacji, stan b. dobry, 2 komplety kół,
ważny przegląd i OC. Cena 3500 zł
(do uzgodnienia) - 503 067 399
Mercedes - 126 S klasa, 1984
rok, 2.8 benzyna, automat, klimat yzacja, elek tr yczne szyby,
wspomaganie, ABS. Stan bdb.
Cena 8500 zł. W 100% oryginalny
- 791 020 812
Mini quad - dla dziecka 4-8 lat stan
bardzo dobry - 669 119 379
Nissan 8 osób - rok 2000 - zarejestrowany na 8 osób pełna elektryka, klimatyzacja, ABS - pełne
wyposażenie, zi, stan idealny, cena
18.600 - 515 680 739
Nissan Sunny combi 2 dis. - blacharka 1991 rok, silnik 1997 rok
na części cena 1.300,00 - 693
891 694
Opel Astra - 95 rok, czarny metalik, dwie poduszki powietrzne, cena
2.200 pln. do rejestracji. Lwówek Śl
- 691 061 706
Opel Astra automat + LPG - 95
przebieg 118.000, stan techniczny
i wizualny bardzo dobry - poprawki
lakiernicze. Nowy akumulator, tłumik środkowy, płyny i filtry wymienione, regulacja LPG i skrzyni.
- 500 600 620
Opel Astra 95 rok - czarny metalik sprowadzony pojemność 1,4
przebieg 155 tys. km 2 poduszki
powietrzne, zadbane cena 2100pln.
do opłat lub zamienię - 691 061
706
O pe l O me ga - Auto p osiada
centralny zamek, podgrzewane
lusterka i siedzenia. Hak i relingi.
Ubezpieczenie i przegląd ważne
do 08.2009, rok produkcji 1998,
przebieg 140 tys. pojemność 2 litry.
Cena 12 Tyś. - 722 312 601

Opel Omega B - 2,5v6 + LPG cd sedan, manual, stan bardzo dobry,
granatowy metalic, zadbany, alufelgi, elektryczne szyby i lusterka,
wspomaganie, alarm, klim2strefy,
RO + inne . PILNE Cena do uzgodnienia - 669 735 527
Opel Tigra - 96 rok, 1,4 benzyna,
elektryczne szyby i szyberdach,
alufelgi, dwie poduszki, po tuningu,
komplet kół zimowych, cena 8500
zł lub zamienię - 609 073 716
Opel Vectra - 1991, 180 cm, benzyna - gaz, czerwony, zadbany,
nowe opony zimowe, radio, nowe
głośniki - 790 570 324
Opel Vectra 1989 - 1.6, benzyna,
przegląd ważny do 11/2009 i ubezpieczenie ważne do 05/2009, stan
dobry, garażowany, złoty metalik +
komplet kół letnich - 511 779 713
Opel vectra 2.0 B + gaz - wspomaganie kierownicy, alufelgi, szyber,
abs elektryczne lusterka, sedan,
sprawny w stałej eksploatacji,
opłacony - 604 786 525
Opel vectra 2.0 B + gaz - wspomaganie kierownicy, abs, centralny
zamek elektryczne lusterka, szyber
granatowa welurowa tapicerka
składana dzielona kanapa, kanapa
opłacona - 604 786 525
Opel Vectra 91 - 180cm czerwony
w gazie, posiada centralny zamek,
alarm elektryczny, szyber dach,
nowe radio i głośniki, nowe opony
zimowe - zadbane - 882 665 319
Opel Vectra 92 - Moja od 12 lat.
Zupełnie przyzwoity stan-zadbany.
Sedan 1,8 i Nowe sprzęgło, paski,
płyny i opony. Sprzedam. Marek
Rychlewski - 501 427 655
O pel Vec tra 9 4 rok - c z ar ny
metalic, 1.8 benzyna, 1700 zł - 796
473 417
Opel Vectra 98 rok - kombi, 160
tys., 1,8 benzyna, klimatronic, 4 x
elektryczne szyby, zielony metalic,
2 kpl. kół w tym jeden kpl. alu, cena
11500 zł. - 501 208 885
Panda 2004 LPG pilne - pojemność 1,1, niebieska, karta pojazdu,
II właściciel, bezwypadkowa, pali
5 l /10 0, p o dus zka p ow ietr zna,
gara ż., or yginalne pokrowc e i
gumy, koła letnie i zimo, przegląd
- VI, OC-VII, radio, cena 15.600 do
negocjacji - 692 071 754
Passat 2002 rok - 1.9 TDI combi
granatowy - 502 166 030
Peugeot 206 - 2.0 HDi, 2001r,
czarny, koła zimowe plus letnie
alufelgi 17 cali, bagażnik dachowy,
tuning, stan praktycznie idealny
- 603 500 428
Peugeot 405 kombi - z gazem na
części, rok 94, wada coś z komputerem, z papierami, nieopłacony,
kolor czarny, ładny wygląd, nic nie
zgnite. Cena 900 zł do negocjacji
- 721 631 548
Peugeot 405 na gaz - rok 1992,
na części - uszkodzony silnik - 514
294 000
Panda 2004 gaz - pojemność 1,1,
niebieska, karta pojazdu, II właściciel, bezwypadkowy, pali 5l/100,
poduszki powietrzna, garażowany,
oryginalne pokrowce i gumy, koła
letnie i zimo, przegląd -VI, OC-VII,
radio, cena 15.600 do negocjacji
- 692 071 754
Polonez Caro - 1994 rok lub
zamienię - 601 472 183
Polonez Caro - 1994 rok stan
dobry opłacony - hak - 665 930
993
Punto 98 rok - 5 drzwi - Zarejestrowany, srebrny mtt.1.2 benzyna, wspomaganie kierownicy, 2
poduszki powietrzne, elektryczne
szyby, centralny zamek, stan bdb
cena 8300 - 603 182 814
Renault 19 - 1992 rok, 1.4 benzyna + gaz,3 drzwi, cena 1900zł
- 500 247 775
Renault 19 + LPG - w nowej
budzie z gazem, wspomaganie
kierownicy ważny przegląd i oc.
- 667 130 674
Renault 19 - 93 rok 2300 zł Chamade - 4 drzwiowy, granatowy,
zarejestrowany, bez korozji, Stan
techniczny b. dobry - 880 098 319
Renault 19 okazja - 92 rok, 1.4,
silnik na łańcuchu, mały przebieg
10 0 950 km. op ł ac ony, zareje strowany, koszt 3600 - cena do
negocjacji. Kolor wiśniowy - 792
870 915
Renault Clio 2001 - 1.4 klimatyzacja centralne, zamek, elektryczne szyby, lusterka, sensor
deszczu, ABS, zadbany, sprowadzony - 609 437 664
Renault laguna 2.2 diesel - lub
zamiana na tańszy super autko
eksploatowane przez kobietę tanio - 510 111 069

129. Renault Laguna 2.2 diesel niedrogo klimatronik pali 6l na 100
km, zielona po wymianie rożnych
części, rozrząd min. koszt ogólny
napraw 3 tys. - 510 111 069
Renault Laguna 2.2 td - rok
produkcji 1996, przebieg 280 000
km. stan dobry. Auto po szlifie cylindrów, wymianie zaworów, rozrządu
i wszystkich płynów. Elektryczne
przednie szyby, centralny zamek
- 609 299 392
Renault Megane Coupe - 1.9 DTI
2000 rok, diesel, 98KM, przebieg
140000 tys. km, klimatyzacja, elektryczne szyby, lusterka, 4 x air bag,
zadbany, bardzo ekonomiczny,
alufelgi, radio cd, wspomaganie
kierownicy, ABS - 516 722 318
Renault Scenic 1.9 dti - rok 1999,
179 tys, 4 PP, ABS, klimatyzacja,
dwa elek tr yczny szyberdachy,
elektryka, centralny zamek, alufelgi, hak, i inne dodatki, radio
sterowane w kierownicy, welur
tapicerka zarejestrowany 17.900
zł. - 605 996 335
Renault Scenic 2003 - 2 poduszki
+ kur t yny boczne. Sterowanie
radiem w kierownicy. Wymieniony
rozrząd. Zarejestrowany. Biały,
komplet opon letnich gratis! Cena
19400 - 694 328 082
Renault Trafik 1.9 dci - rok 2004
105 km srebrny metalik, zarejestrowany na 9 osób, klimatyzacja,
ABS - pełne wyposażenie, stan
idealny, cena 39.900 zł Kategoria
- 605 180 519
Renault Twingo 1.2 LPG - 1994
rok, instalacja gazowa (z maja,
gwarancja) komplet kół zima + lato
+ alu 14” latom dach panoramiczny
w Polsce 2 lata, zakonserwowany
na zimę, bez rdzy, stan BDB. 5100
zł. maclas1@wp.pl - 788 323 497
Renault Clio 2001 rok - klimatyzacja, pełna elektryka, sensor
deszczu, zadbany, sprowadzony
- 609 437 664
Renault 19 + LPG super - w
nowej budzie, z gazem, ze wspomaganiem, ważny przegląd i oc.,
cena 2400 - 667 130 674
Renault Laguna diesel - zielony
metalik, po wymianie rozrządu i
innych części, ogólny koszt 3 tys,
zadbany bez korozji, klimatronik
- 510 111 069

Volkswagen t4 - 8 osobowy
- wersja osobowa, z 1995 rok,
2,4 diesel. Pojazd posiada ogrzewanie postojowe, wspomaganie
kierownicy, alarm, immobilizer,
centralny zamek, szyberdach, hak,
przyciemniane szyby, katalizator
- 608 357 268
Volvo v50 - rok produkcji 2005,
cena do negocjacji 38000 zł - 509
996 393
Vw Golf 4 salon PL - z 2002 rok,
1400, 5 drzwi, stan top. Cena 20,5
tys zł. Gratis 2 komplety opon - 693
458 700
Vw Golf II - 1.6 TD rok produkcji
1986 czerwony sportowy wygląd,
aktualny przegląd i ubezpieczenie
cenna 1800 zł. - 507 107 350
Vw Golf III 1.9 d - 96 rok - diesel,
czerwony, sprowadzony z Anglii
- 693 828 283
VW Golf III Joker - 1997 rok, 1.6
benzyna, Wersja limitowana joker,
kolor biały, 5 drzwi, 240 tys. km.
bez wiejskiego tuningu, kupiony w
Polsce - Grabowski. Cena 6900 zł
- 695 212 075
VW lt 28 2,4 td 90 rok - blaszak
max. podwyższony. Sprawny technicznie blacharka w dobrym stanie.
Zarejestrowany - 4200 zl - 880
098 319
V W p o l o 1.7 s di - D i e s e l 1.7
rok 20 0 0, pr zebieg 20 0 0 0 0, 3
drzwiowy, biały, centralny zamek,
ABS, 2x airbag, hak holowniczy. 2
komplet opon. Bardzo oszczędny,
od 4.2 - l/100km Cena 9000 zł.
- 660 748 987
Vw t4 skrzynia - 90 rok, 1.9 pojemność, bordowy, dobry stan techniczny 7.800 pln do negocjacji
- 697 870 559
Wartburg - rok produkcji 1988.
- 692 491 235

MOTORYZACJA
KUPIĘ
K u pi ę k a ż d e a u t o, r ó w n i e ż
powypadkowe - posiadam wiele
części zamiennych do różnych
aut, nowe lub z demontażu - 604
899 303 - 698 707 299
Auto do 1000 zł - może być do
rejestracji lub uszkodzone – 723
865 808

Seat Ibiza - 96 rok Cena 3500 do
delikatnych negocjacji - 782 390
118 i 075 742 65 61

Każde auto kupię w rozsądnej
cenie. Przyjmę również za wyrejestrowanie - 669 022 821

Seat Ibiza 3700 zł - 1.8 benzyna,
czerwony, 1993 rok, stan dobry
- 796 473 417

Merc edes a 12 3 m o ż e być
uszkodzony 723 865 808

Simson - skuter bez papierów w
bardzo dobrym stanie instalacja
12v. Mogę na niego spisać umowę.
Nowy tłumik opony gaźnik kranik
Itd. cena ok 800zł do negocjacji
GG 300033 – 0
Skoda Favorit - na części - 518
408 960
Skoda Favorit 1992 rok - benzyna, stan dobry, przegląd ważny
do kwietnia. Wymienione klocki i
tarcze hamulcowe. Przebieg 88
tys.km. Cena 1300 zł do negocjacji
- 695 435 010
Skoda Favorit na części - rok produkcji 1992, silnik i skrzynia biegów
w stanie bardzo dobrym, ważne
ubezpieczenie i przegląd. Cena do
uzgodnienia - 075 751 25 82
Skoda Felicja części - 1.3 mpi wszystkie części - 693 828 283
Skuter - Yuki shotgun „50” 2007
- cena 2500 zł - 664 942 206
Subaru Forester - rok 1998, silnik
2.0 benzyna , klimatyzacja, 4*4,
abs, panoramiczny dach, sprowadzony - 502 349 563
Suzuki Swift - stan bdb., czarna
perła, alufelgi, 1992 rok, 2100 zł.
- 606 683 185
Toyota Camry - 3.0 + gaz stan
bdb., pełna elektryka, klimatyzacja,
tempomat, alufelgi - 793 456 228
Trabant 601 biały - 1977, na
chodzie, ubezpieczony plus dużo
części, przegląd do 11.08 - Doskonały do tuningu - 510 968 373
Uno - Ważny przegląd i ubezpieczenie. Uszkodzony rozrusznik i
stacyjka - 506 216 452
Vectr a 2.0 b+gaz - 1990 rok
produkcji - 604 786 525
Vectra 92 rok - od 2004 roku w
Polsce 4 drzwiowy, 5-cio biegowy,
granatowa per ł a, pr zegląd do
12.2009, brak OC. Cena 1300 zł
LOKOM@WP.PL - 691 210 702
Vectr a a 2.0 b+ gaz - wspomaganie kierownicy, centralny
zamek, ABS, elektryczne lusterka,
szyber, alufelgi, hak benzyna + gaz,
opłacony ważne OC i przegląd, w
stałej eksploatacji, niedrogo - 604
786 525

Zuż y te akumulator y, sondy
lambda, katalizatory i wkłady
kat. 723 865 808

MOTORYZACJA
CZĘŚCI-SPRZEDAM
153539. Felgi 14 Mitsubishi l300
- razem z oponami zim. 185 R
14C. Opony są różnych marek
FIRESTONE i GISLAVED, ale mają
podobny bieżnik. Głębokość bieżnika ok. 6mm. - 601 582 597
152941. Felgi stalowe Kia Sportage
- 4 sztuki 6Jx15, rozstaw śrub
5x139.7 + dekielek 200 zł. - 510
978 952
153639. Filtr paliwa pm 819 - pm
819 nowy, nie używany oryginalnie
zapakowany, w stanie takim jak
widać na fotkach. Za 10 zł - 503
948 391
152147. Hak holowniczy, ucho
- wkręcane oryginalne, do Ford
Mondeo, Focus, Escort, Fiesta i
inne. Cena 20 zł. - 503 690 425
152946. Koła zimowe Ford Mondeo
(nowy) koła zimowe 5 otworowe z
oponami 205/55R16 cena za komplet – 400 zł - 510 978 952
152552. LPG parownik - stan b.dobry, cena 180zł - 604 614 215
153111. VW lt 1993 95 - 28-35 1995
rok silnik skrzynia zawieszenia i
inne - 886 418 051
152144. Zagłówek środkowy Mondeo - tylnej kanapy do Mondeo
93-00, welur, stan b.dobry. Cena
30 zł - 503 690 425
Felgi stalowe 15” 5*112*5,5 4
sztuki za 200 zł - 515 206 283
Opony zimowe Fulda 8 mm bieżnika 4 szt. 205/65R15 na felgach
stalowych 15” 5*112.*5.5 800 zł/
komplet - 515 206 283
O pon y z i m owe Ful d a 8 MM
bieżnika 4 szt. 205/65R15 600 zł
/komplet – 515 206 283
Audi B4 - drzwi lewe przednie
kompletne - 783 548 058
Avia 6 0 - różne czę ści - 783
548 058
Fiat Tipo - różne części - 783
548 058

Ford Transit - na części - 510
514 717
Polonez Truck - różne części
- 783 548 058
Reno Trafic - różne części - 783
548 058
VW Golf V - zderzak przedni, błotnik prawy - 783 548 058
4 nowe opony barum polaris 2 +
felgi. Wyważone, gotowe do założenia 155/80 r13 - 790 504 220
Akumulatory tanio - samochodowe, różne. 50zł / szt. gwarancja
- 504 554 515
Ak u m u l atory r ó ż n e t a n i o
- Sprzedam różne akumulator y
samochodowe. Cena 50zł / sztuka.
Gwarancja GG: 8565169 - 504
554 515
Alternator Opel Astra - stan
dobry, sprawny, cena 80 zł - 664
137 577
Alufelgi - z oponami letnimi, rozmiar 18, stan bardzo dobry, cena
1.300 złotych - 606 609 115
Audi A4 Awant - sprężyny komplet,
panel klimatrronika tanio - 669
385 993
Audi A4 - półosie 2 szt., pasy
przednie amplituner B6/6316 - 783
548 058
Bagażnik do Skody - stan bardzo
dobry, Cena do uzgodnienia. - 664
137 577
Bardzo tanio opony zimowe
- zimowe 13, opony są używane
- 725 771 161
Bmw E-36 - części - silnik nie
kompletny 1,6 m40, komputer,
przepływomierz, alternator, pompa
wody, pompa wspomagania, spoiler na tylną klapę, felgi stalowe,
elektryczne lusterka oryginalne,
reflektory, halogeny - 607 756 616
Bmw przepływomierz – niejeżdżone, na gazie nie eksploatowane
w kraju - 785 465 111
Charade - wszystkiego części z
demontażu - 510 242 940
Citroen Xsara - dużo części
- 792 852 093
Civic części + alufelgi - sprzedam części do Hondy Civic 96,
posiadam blacharkę, silnik, airbagi,
elektryczne wnętrza i wiele innych.
Alufelgi 14” 4x100, 6J. - 693 104
390
Część do Corsy B - pompa wodna
do silnika 1.0 12V - 887 336 650
Części Audi 80 b3 - z lat 198719 93 silnik: benzyna - Czę ści
pochodzą z rozbiórki pojazdu. GG
2993693 - 723 163 759
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Escort felgi, opony 100 zł - 4
felgi i dwie letnie opony (Trzynastki) do Forda Escorta - 793
573 991
Escort kombi części - 96r. 1,6
16V skrzynia biegów, komputer,
zawieszenia, drzwi, szyby i inne
sprzedam - 880 098319
Faworit - części z demontażu
135lx niedrogo - 669 409 351
Felgi Opel 13’’ - 100 zł/kpl - 796
860 801
Fiat cc części - 700, 900, 1100,
silnik, klapa, maska, drzwi, szyby
i inne - 508 764 585
Fiat Cinquecento - drzwi w kolorze czerwonym - 792 852 093
Filter paliwa pm 819 - nowy, nie
używany oryginalnie zapakowany,
w stanie takim jak widać na fotkach.Za 10 zł - 503 948 391
Ford Escort - wszystkie części
- 1.3, rok produkcji 87 - pilnie - 663
577 452
Ford Escort 1,8 td - wszystkie
części z demontażu 1999 - 692
723 836
Ford transit - dużo części - 792
852 093
Golf 3 - kompletny zestaw: klucze stacyjka klamki immobiliser
golf 3, kpl szyb bocznych przyciemnianych fabrycznie dla 5d,
elektryczne szyby komplet - 604
786 525
Golf 3 tdi 1996 5d - drzwi lewe
tylne i przednie, komplet tapicerek
drzwiowych, elektryczne szyby,
instalacja elektryczna, i inne tanio
- 604 786 525
Gril Mondeo ghia - ze znaczkiem
Ford, wersja Ghia do Mondeo 9600, stan b.dobry. Cena 35 zł - 503
690 425
H a l ogen z r a m k ą m o n d e o
- oryginalny halogen prawy (od
str. pasażera) do Mondeo 96-00,
kompletny z ramką, stan b.dobry,
cena 60 zł (allegro ok. 100 zł) - 503
690 425
Honda Civic Coupe 95 rok - prawie wszystkie części, posiadam
też butle gazowa - cena do uzgodnienia - 725 447 972
Kl apa tylna, czer wona, kompletna cq 700 - 508 170 721
Koła dojazdowe - posiadam 7
sztuk rożnego rodzaju kół dojazdowych (szczególnie dobre dla
posiadaczy aut na gaz z butlą
w miejscu zapasówki) na 4 i 5
utworów do różnego rodzaju aut
miedzy innymi ww, audi opel itd.
- 075 64 17 151

Części do Bmw e-36 - silnik nie
kompletny 1,6 m 40, komputer,
przepływomierz, alternator, pompa
wody, pompa wspomagania, spoiler na tylną klapę, felgi stalowe,
elektryczne lusterka oryginalne,
reflektory, halogeny - 607 756 616

Kola do bmw - z oponami letnimi
4 koła do bmw tanio- stn bardzo
dobry - pilne! - 792 852 093

Części do Forda Escorta - takie
jak fotele kubełkowe, progi lampy
itp. GG 7649759 - 506 618 821

Mondeo 9 4. 1,8 - automat wszystkie części mechaniczne i
blacharskie - 880 098 319

Części do Fordów - z demontażu
- Forda Fiesty, Escorta, Scorpio,
Sierra i wiele innych. - 603 291
394
Części do Mondeo - wszystkie
części z demontażu - 94 rok, 2.0
16v sedan - 756 467 500
Części do Peugeota 306 - dużo
różnych używanych części. Między innymi: drzwi, klapa tylna,
lampy itp. - 667 625 979
Części Fiat 126p - z różnych roczników. Posiadam Wszystkie części
GG 2993693 - 723 163 759
Części Fiat CC - z demontażu
700, 900, 1100 - 508 764 585
Części Ford Galaxy - 2.0 dohc,
1997 rok - 792 819 271
Części golf 3 5d - 1.9 tdi - rok
produkcji - 1996 - 604 786 525
Części Mazda 323 - 323f - z lat 89
- 94 3 drzwiowa silnik benzyna 1.3
- wszystkie części z demontażu
GG 2993693 - 723 163 759
Daewoo Tico - na części - 693
828 283
Drzwi ford escort - z tapicerką
- 507 204 420
Ducato 93r. 2,5 td - silnik, skrzynia biegów chłodnica zawieszenia
koła grill, szyby lampy i inne - 880
098 319
D wie o p o ny ś n i e ż n o - b ł o t n e !
- Sprzedam dwie opony GOODYE A R V ECTO R , M +S - r ozm i ar
205/55 R16,91V. Bieżnik 3-4mm.
Cena 100 zł za komplet! - 075 64
17 151
Spr zedam dwie opony letnie
DUNLOP SPORT 200E rozmiar
205/65 R15,94V, bieżnik około
3mm. Cena 90 zł. za komplet! - 075
64 171 51

Lewarek, podnośnik - or yginalny do mondeo, escort, fiesta
oraz inne, stan b.dobry. Cena 30
zł - 503 690 425

Mondeo c zę ś c i - 9 4 se dan wszystkie części z demontażu 2.0
16 v - 075 646 75 00
Nisan Sunny 1,4 n14 - wszystkie
części z demontażu - 692 723
836
Nissan 100nx części - z demontażu - 91-99 rok - GG: 8565169
- 504 554 515
Nissan Almera - 2000 rok, zderzak przedni, reflektor lewy - 783
548 058
Nowe opony - R13 + felgi. Wyważone, gotowe do założenia. - 790
504 220
Nowe opony 155/80 r13 - Komplet
Barum Polaris 2 + felgi. Nowe,
wyważone - 790 504 220
Omega B części - kombi, 2.0,
benzyna, 95 rok, zielony metalik,
na części, karoseria cała, w silniku
puka panewka - 606 508 723
Opony - 13 zimowe-tanio - 601
472 183
Opony - zimowe 2 sztuki bieżnik
6mm 205/55 16 Cena: 130 zł. - 608
506 474
Opony 155-70-13 - zima - 665
930 993
Opony zimowe - 2 - kierunkowy
bieżnik 8 mm, rozmiar 215/55
r16, cena 200 zł. za obie - 783
548 058
Opony zimowe + felgi - nowe Barum Polaris 2 155/80 R13 + fele.
Cały komplet, wyważone, gotowe
do założenia - 790 504 220
Opony zimowe 14- tanio - 14/70/
175 stan dobry, 4 sztuki, cena za
komplet 100 zł - 609 243 506
Paiery z Rometa - sprzedam za
symboliczną kwotę dokumenty z
Rometa w celu nabywania zniżki

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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na ubezpiec zenie samochodu
- 668 917 430
Passat B3 - drzwi prawe przednie,
zderzak tył kombi - 783 548 058
Passat B6 - błotnik prawy, reflektor
lewy - 783 548 058
Podsufitka Opel Astra - I/F Hatchback, 5 drzwi - 509 407 802
Przegub zewnętrzny - do Toyoty
Camry 2.0 rocz. 89-93 za 100zł - 075
71 30 268
Różne części - i elektryczne, chłodnicze, lusterka - 783 548 058
Rover 618 i - dużo części - 792
852 093
Seat silnik 1,9 tdi - Leone 1,9 TDI
110 KM kompletny lub bez osprzętu
- 880 098 319
Seat Toledo części - z demontażu
- 91-99 rok - GG: 8565169. - 504
554 515
Stalowe do BMW - 15 - e-36,e-34.
Cena 125 zł - 607 756 616
Subaru Impreza 92-01 - Silnik 1,6
skrzynia biegów, części zawieszenia,
części blacharskie i wiele innych - 661
565 443
Suzuki Vitara - wszystkie części
- 1.6i 92 rok - 785 465 111
Tipo - części - rok 93, 1,6 benzyna,
elektryczne szyby, szyberdach z niemieckim brifem - 607 756 616
Toyota Corolla - 1.3 rocznik 89-92
półosie z przegubami zewnętrznymi
po - 100 zł - klapa tylna nie uzbrojona
- 50 zł - tylna lampa prawa - 20 zł - 075
71 302 68
Vw - kołpaki 16-stki - 783 548 058
Vw Golf IV silnik 1,9 tdi - Części
silnika w całości lub osobno, osprzęt,
turbosprężarka, pompa wtryskowa i
inne - 880 098 319
Vw transporter - T4 zderzak przedni
po liftingu - 783 548 058
Vw T3 - 1.6 d 89 rok, stan dobry
w ciągłej eksploatacji cena 2100 zł.
- 796 473 417
Vw / Seat 1.8 16v dohc - kompletny
silnik 1.8 16 130 km po przebiegu 150
tys km - wyjęty z auta sprowadzonego, stan silnika oceniam na idealny
- 695 980 120
Wzmocnienie czołowe - oraz
wzmocnienie zderzaka przedniego
do Nissana Almery 1,4 z lat 96-98 za
60 zł. - 075 71 302 68

Zaślepka Ford Mondeo - oryginalna zderzaka przedniego, zakrywająca otwór pod ucho do holowania,
cena 15 zł. - 503 690 425

stanie - cena do uzgodnienia - 721
757 515

Zafira 1,8 2001 rok - zawieszenia,
kurtyny, szyby, osprzęt silnika, instalacja elektryczna i inne - 880 098 319

153558. Body dla maluszka - 0-3
miesięcy 13 sztuk (9 szt. z krótkim
rękawem i 4 szt. z długim rękawem)
czyste, niezniszczone (25zł) - 889
607 453

MOTORYZACJA
ZAMIENIĘ

153813. Buty Nike 21 - jak nowe za
połowę ceny. Nie ma ich na polskim
rynku. Wygodne do nauki chodzenia.
Polecam - 888 820 909

153850. Małe i szybkie auto na?
- Daihatsu Charade 1.0 12V Turbo
DOHC ,po kapitalnym remoncie,
dużo części zapasowych gratis - meil:
civictcs@tlen.pl - 502 856 289
153579. Okazja Opel Combo 94 rok
- 1.4i granatowy, hak, airbag, opony
zima/lato - zamienię na osobowy 4-5d
lub bus - 601 437 091
153380. Toyota Celica - sprzedam lub
zamienię, rok 1990, pojemność 2000
156KM, elektryczne szyby, centralny
zamek, wspomaganie kierownicy.
Cena 4400 zł - 888 551 829
7 osobowy diesel - Chrysler Voyager 1993 rok, stan bardzo dobry, zadbany,
klimatyzacja, abs, wspomaganie.
Możliwa zamiana. Autko po wyciągnięciu siedzeń bardzo pakowne
- 793 901 588
Cinquecento 900 - 1996 rok, biały,
stan techniczny bdb., zarejestrowany,
opłacony, 2300 lub zamienię na inny
- 607 735 831
Fiata Cinquecento Sporting (pojemność 1.1) na Fiata: 125p, 126p (do
1983r.), 128 i inne stare... fotki na
maila. - 693 639 858
Golf 3 tdi zamiana - sprzedam lub
zamienię - kombi 1.9 TDI 1996 na
BMW E-34 2.0 lub 2.5 24V benzyna
+ gaz - 604 786 525
Opel Tigra - zamienię samochód na
większe - 609 073 716
Polonez Caro - na przyczepę
samochodową - 1994 rok - 601
472 183
Renault 19 na mniejsze - ze
wspomaganiem, w nowej budzie, z
gazem, ważny przegląd i oc na coś
mniejszego - 667 130 674

RÓŻNE
SPRZEDAM

152658. Czarna suknia wieczorowa!
- Elegancka nowa, czarna, dwu
częściowa suknia z mięsistej satyny
i pięknego haftowanego tiulu. Cena:
ok.150 zł. do uzgodnienia Po więcej
informacji, wymiary i zdjęcia pisać:
agasimko@poczta.fm - 605 151 724
153463. Fotelik - samochodowy do
13 kg. Używany był tylko cztery razy
do przewiezienia dziecka do lekarza.
Cena 50zł - 792 750 423
152480. Glany HD, są trochę zdarte
na czubkach, ale można to skutecznie zakryć pastą do butów. Cena
sklepowa butów wynosiła 280zł, ja
sprzedam je za 80!! Rozmiar 38/39
- 513 018 506
152415. Grzałki - Zasilanie: 230 v
moc: 500 w i 700 w – nowe - 663
229 043
152371. Grzałki - nowe - 230 v moc
500 w i 700 w - 790 509 358
152705. Joystick do sterowania
radiem + CD samochodowym, montowany przy kierownicy. Model Sony
RM-X2S. Pasuje do Sony i Pioonier.
Cena 35 zł - 503 690 425
153064. Karty magnetyczne - mam
do sprzedania kilka kart magnetycznych i chipowych dla kogoś, kto się
tym interesuje. zainteresowanych
proszę o kontakt - 697 485 189
152779. Kożuch damski ekologiczny
- Sprzedam NOWY kożuch damski
ekologiczny, rozmiar S na ok. 160-170
cm, kolor jasny brąz cena 210zł do
uzgodnienia - 692 071 754
153080. Kolczyki, można zamówić
kolor - wykonuję je własnoręcznie.
Cena w zależności od modelu - pytania na e-mail: agasimko@poczta.fm
- 605 151 724
152449. Krzesełko - na kółkach z
melodyjka za 100 zł - 698 674 272

153136. Ławeczki na brzuch - OLIMP
400zł za sztukę - 514 429 751
152127. Black & Decker rozdrabniacz
- dobrej firmy w bardzo dobrym

153208. Kucyki pony wyspa motyli.
- My Little Pony wyspa motyli za pół
ceny + 2 kucyki. - 668 102 128

152727. Manga „Mars” tomy 10-15,
kupione za 15,90, przeczytane i
odłożone na półkę, w stanie idealnym!
Cena za sztukę: 13,5zł za komplet 60
zł-do uzgodnienia agasimko@poczta.
fm - 605 151 724
153137. Maszyny na siłownie - OLIMP
Różne sprzęty - 514 429 751
152717. Meble tapicerowane - producent mebli tapicerowanych hurt i detal
przedstawiciele w całej Polsce - 713
159 822 i 603 903 979
153461. Nosidełko - dwa nowe na
ramiona. Cena 30 zł. za szt. - 792
750 423
153327. Nowa kurtka Helly Hansen,
jest puchowa, czarna z połyskiem i
dwoma kieszeniami na zamek, bardzo ładna, ale nietrafiony prezent,
rozmiar 38-40 - 798 427 905
152249. Nowa pałatka wojskowa
- cena 12 zł/szt. Posiadam również
plecaki wojskowe szalo kominiarki i
inne - 793 610 490
153302. Odzież używana z metkami
- sprzedaż hurtowa od 10 kg e-mail
exkluzif@gazeta.pl - 515 634 613
153680. Okazja wózek dziecięcy
- Sprzedam Używany wózek dziecięcy w bardzo dobrym stanie mało
używany, firmy „Mutsy Urban Rider
Next” stelaż + gondola. OKAZJA cena
800 zł - 666 723 281
153490. Płaszcz damski rozmiar 36
- bardzo ładny płaszczyk damski w
rozmiarze 36 - 518 472 058
153774. Płyta winyl Elvisa - album
składający się z dwóch płyt winylowych firmy RCA z 1969 roku Elvis
back in memphis 200 zł - 694 972
047
153775. Płyta winyl Roling Stones - z
1964 roku rolling stones pt carol 100
zl - 694 972 047
152576. Piec gazowy elka 2000 - Rok
produkcji 1996, 38 KW, ogrzeje do
280 m2 - 502 322 289
153189. Playmobil - myjnia koni
- cena niższa niż w sklepie o 20 zł
- 668 102 128
152251. Plecak wojskowy - Sprzedam plecaki wojskowe popularnie
kostka Plecaki używane w dobrym
stanie + nowe szerokie szelki cena
15 zł/komplet - 793 610 490
153812. Podgrzewacz do butelek
- Stan idealny jak nowy cena 35 zł.
- 888 820 909

152749. Pyty winylowe - Rolling Stones their Satannic Majesties Request
200 zł - posiadam także inne tańsze
Rolling Stones z 1967roku firmy
Decca - 694 972 047

z długim odpinanym trenem, rozmiar
38, stan bdb, więcej zdjęć na e-maila
- 600 727 261

153071. Rękawice Salomon - NOWE
rękawice firmy SALOMON GORETEX rozmiar M cena 80 zł do uzgodnienia - 692 071 754

153810. Ubranka 0-9m 5 zł. szt Sprzedam markowe modne ubranka
po jednym dziecku dla chłopca do 9
miesięcy. Stan idealny i bdb. cena
od 5 do 10zł za szt. Warto! W sklepie
kosztowały od 25 zł. Fotki mogę przesłać meilem - 888 820 909

152747. Rowerek - dla 3-5letniej
dziewczynki mało używany, bardzo
ładny, cena nowego 350 zł - za 150
zł na kołach pompowanych - 664
663 815
153772. Rowerek dla dziecka - rowerek dla dziewczynki wiek 3-5 latek
różowy na pompowanych kulkach
bardzo ładny niedrogo cena 150 zł
- 694 972 047
152126. Shisha - przywieziona z
Egiptu kilka razy użyta - dokładam
rozpałkę i tytoń. Cena do uzgodnienia. - 721 757 515
153148. Snowbord - 250 zł - 507
204 420
152450. Stemple budowlane
– sosnowe - okrąglaki; długość 2,52,8m; około 160 szt. 6zł/ szt. odbiór w
Jeżowie Sudeckim - 691 443 058
153162. Suknia ślubna - biała,
kupiona w salonie, po czyszczeniu,
z dodatkami, rozmiar 38, cena 390
zł do negocjacji, możliwa przymiarka
- 664 415 556
153312. Suknia ślubna - Sincerity
Bridal model 3289, zakupiona w
maju 2008 salonie Sukien Ślubnych
„Scarlet” w Jeleniej Górze. Rozmiar
38 - 514 694 908
153834. Suknia ślubna - śliczna,
jednoczęściowa w kolorze śmietanki.
Rozmiar 34/36 + 4cm obcas CENA:
300 zł. - 784 103 887; 888 512 045
152530. Suknia ślubna 36/38 – Gorset + spódnica, odpinany tren, w
komplecie rękawiczki. Cena 250,00
- 667 268 964
152585. Suknia ślubna Ashley - na
160 cm wzrostu biała z welonem i
rękawiczkami po czyszczeniu cena
400 zł do negocjacji - 664 415 556
153094. Suknia ślubna okazja! Sincerity 2008, biała, rozmiar 38, na
wzrost 165cm + buty, odpinany tren,
stan bdb. Gratis: bolerko, rękawiczki,
welon, stroik do włosów. Cena 1200
PLN (2700 w sklepie z dodatkami!).
- 663 361 293
153019. Suknia ślubna Sincerity
- model 3315, biała z tafty i koronki

152143. Tanio biurko - Kolor - jabłoń
- solidne - 100 zł. - 790 509 358

153654. Wanienka Fisher Price w
kolorze zielonym. Cena 100 zł - polecam - 792 183 866
153251. Wózek - tanio - wielofunkcyjny firmy Grako w dobrym stanie
cena 140 zł - 721 039 322
152400. Wózek dziecięcy - 3 funkcyjny wózek, stan idealny - cena 300
zł - 513 390 189
153648. Wózek Maked sprint - wielofunkcyjny, mało używany, stan idealny, oliwkowy, pokrowiec na nóżki,
szelki, duży kosz, torba, podnóżek,
stoliczek, lekki, pokrowiec, parasolka.
Cena 399 zł do negocjacji - waldez1
at o2.pl - 505 307 297
153809. Wózek wielofunkcyjne 350 zł
- w stanie bdb. używany 3 miesiące.
Dużo dodatków. Wózek kosztował
800 zł. - 888 820 909
153233. Wełna mineralna Rockwool
- gr 120 mm w belach (poddasze,
sufity podwieszane) Sucha oryginalnie zapakowana pozostałość po
ocieplaniu poddasza 1 m2 - 20 PLN,
ok. Małej Poczty: martinous@wp.pl
- 075 75 36 501
153317. Wieszak na ręczniki montaż na grzejnik płaski, na 1
lub 2 ręczniki,2 wysuwane drążki
teleskopowe aluminiowe , dł.min.
60cm, dł.max. 112cm, cena 25 zł
- 503 690 425
152752. Winylowa John Lennon
- Imagine za 200 zł -l posiadam także
tańsze np Rolling Stonnes kilkanaście
tytułów firmy Decca z 1967 roku - 694
972 047
153652. Wzmacniacz gitarowy Crate GT-80, tranzystorowo-lampowy. Potężna moc 80W, kanały
czyste i przesterowane na lampie i
na tranzystorze z osobną regulacją.
Cena 700 zł do negocjacji waldez1 at
o2.pl - 505 307 297
Nowe okna PCV – cena od 190
zł/szt. – 513 271 721
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Używane okna PCV – cena od 150
zł./szt – 513 271 721
Sprzedam komplet urządzeń
AGD kuchennych - zmywarka,
lodówka, piec, płyta ceramiczna,
pochłaniacz, armatura - cena 4000
zł - szafki gratis - 502 769 096
Płytki ceramiczne ścienne gatunek pierwszy - wymiar 25 na 40
- Cena 22 zł - 667 766 036
Drewno kominkowe - dowóz
gratis, konkurencyjne ceny – 667
718 531
Drewno kominkowe niskie ceny
Duże ilości brzozy tanio, drewno
rozpałkowe w workach ok. 30
kilowych 667 718 531
Grę PSP Fat przerobiona karta
2GB + gry i 2 filmy 400 zł – 697
269 145
Telewizor Sony trinitron stereo
czarny 29” z pilotem cena 350 zł
- 515 206 283
Komplet palników spawalniczych
Perun-2 nowe – 300 zł - butle / tlen
+ acetylen z reduktorami – 400 zł
- 075 713 02 68
2 wory ciuszków - dla dziecka
kolory neutralne jak i dla chłopca i
dziewczynki rozmiar 56-80 za 80 zł
- 665 248 514
20 cal + DVD Panasonic - zestaw
- telewizor 20 cali Daewoo sprawny
w 100% z pilotem i DVD Panasonic
z pilotem w 100 % sprawny - 665
564 639
Akwarium (super okazja) - Sprzedam akwarium 120l, z czarną,
oryginalną pokrywą. Cena 150 zł
- 605 383 009
Śpiworek do wózka - stan idealny, jak nowy, kolor czarno-biały,
bardzo cieplutki. - 609 891 621; 515
184 540
Łóżeczko dziecięce - sosnowe z
szuflada z łóżeczkiem cztery komplety pościeli, baldachim, 2 osłonki,
przybornik, wypełnienie, cena 700
zł - ponadto mam ciuszki dziecięce
- sprzedaje z powodu wyjazdu mało
używane - 509 879 604
Łóżko piętrowe sosna - ręcznie
robione z biurkiem, z drewna sosna
tanio - 726 217 603
Łyżwy - Decathlona rozmiar 45 używane tylko 2 razy - 507 204 420
Bardzo oryginalny fotel - zabytkowy bardzo oryginalny za niewielkie
pieniądze fotel bujany w dobrym
stanie - 605 305 107
Beczki - beczki 2 szt. po piwie
kwasiaki plus kolumny do nalewania
piwa ze schładzarką - butla na gaz
komplet do restauracji lub domu
- 510 968 373
Betoniarka, wózek - paleciak,
butle tlen acet - 501 080 950
Bezrękawnik dla dziecka - dla
dziewczynki 0-3 mce - Nowy za 10
zł - 663 332 689
Biurka - pod komputer drewniane
kolor naturalne drewno za symboliczna cenę, 2 sztuki - 608 638 628
Butla tlenowa - oraz acetylenowa
obie z reduktorami za 400 zł /tlenowa
nabita/ - kpl. palników spawalniczych
Perun-2 nowe za 300 zł - 075 71
302 68
Buty langi 44 - zielone metalowe
klamry na 5 stan dobry rozmiar 44
za 40 zł - 508 083 158
Buty narciarskie - Sprzedam buty
narciarskie Head, używane jeden
sezon, stan bardzo dobry, długość
wkładki 23,5 cm (rozmiar 36) cena
150zł! - 660 449 273
Buty Nordica THESIS 03 w bardzo dobrym stanie, 4 klamrowe z
odchylaną tylną częścią ułatwiającą
chodzenie. Cena to 140 zł. Proszę
dzwonić a na pewno się dogadamy
- 664 082 072
Buty snowboard - tanio - 2 razy
używane. Praktycznie nowe - 608
313 711
Ciuszki 90 sztuk dziewczęcych bardzo dobry na niektórych widoczne
ślady normalnego użytkowania,
a bardzo dużo zupełnie nowych
w większości są oryginalne - 510
456 848
Ciuszki dla chłopca - rozmiar 5680 firmowe, stan idealny, spodnie,
dresiki, bluzy, sweterki, buciki, body,
komplety. Śpiwór Adlera, kombinezon i inne różności - 665 248 514
Ciuszki dla chłopczyka - 0-9 miesięcy. Nowe i używane w bardzo
dobrym stanie. Ceny 5zl, 10 zl, 15 zl
- 509 879 604
Ciuszki dla dziewczynki - ciuszki
dla dziewczynki 0-3m 3-6, 12-18miesiecy. Nowe i używane. Ceny: 5zl,
10zl, 15zl. - 509 879 604
Dla dziewczynki od 8 miesięcy
- duża reklamówka ciuchów - jest
ponad 20 ciuchów + 2 pary butów
cena 70 zł jest parę rzeczy oryginalnych - 665 564 639

Dokumenty z rometa - za symboliczną cenę sprzedam papiery
z Rometa, dzięki którym można
nabywać zniżki na ubezpieczenie
samochodu - 668 917 430
Drewno kominkowe - buk, dąb,
drewno ma 15 miesięcy- rąbane,
cena 180 zł metr + transport (4-5
letnie drewno w cenie 190 zł + transport) - 666 030 970
Drzwi nowe wejściowe - cena w
sklepie 2250 zł, ja sprzedaje po 1700
zł szt 2 - 501 080 950
Ekskluzywne perfumy - Zajmuję
się sprzedażą ekskluzywnych perfum dla kobiet i mężczyzn. Różne
piękne zapachy, różne ceny - 664
669 238
Elastorapid - Sprzedam z UK
Uelastyczniacz w płynie do klejów do
płytek ELASTORAPID Odpowiednik
sprzedawanego w CASTORAMIE
MAPELASTIC gdzie cena z workiem
kleju, to 324 pln! Opakowanie po
6,25kg. Cena za opakowanie 60 zł.
- 663 915 100
Fountain do napojów - sprzedam
urządzenie do gorących napojów
elektryczny 230V - wybór 6 napojów, pojemność 10,7l – 66 filiżanek,
/kawa, herbata, czekolada, zupy/
do małej gastronomii, autokarów,
itp. cena 900 zł. /50% nowej/ - 076
877 31 77
Garniturek do chrztu - (sztruksowy) beżowy, rozmiar 74-80. Do
tego jest czapka, biała koszula
i mucha. Atrakcyjna cena. - 660
962 649
H2O 80zł mop nowy - 509 722 947
Herbatki z Hippa - herbatki są już
pootwierane, po pół puszki każda.
Uspokajająca po 1m-cu, herbatka
z owoców leśnych i ziół po 5m-cu,
rumiankowa po 1 tyg, z kopru włoskiego. Ważność do 2009. Cena za
wszystkie 15 zł - 663 332 689
Huśtawka - z pozytywką i fotelikiem Fisher Price, w b. dobrym
stanie, do lat 3, cena 200 zł - 662
261 667
Ipod 8gb - GG: 5400311 Ipod
kupiony 20 sierpnia tego roku cena
400 zł. - 075 71 25 149
Kabina prysznicowa-tanio - kwadratowa szklana narożna Sanplast
80x80, drzwi otwierane, montaż w
dowolną stronę, stan b.dobry, używana 10 m-cy. Cena 140 zł (nowa
ok. 700 zł) - 503 690 425
Karp żywy - z własnej hodowli
- 792 852 093
Kiosk ruchu - Skrzyżowanie ul.
Różyckiego i Karłowicza - tanio
- 609 717 044
Kołyskę - bardzo tanio, metalowa
z pozłacanymi końcówkami, kolor
wiśniowy, cena ok. 100 zł proszę
dzwonić od 9 do 20 - 518 701 303
Kocioł per- eco ksr - rok produkcji
2006, używany, na eko-groszek, z
podajnikiem ( zasyp wystarcza 3-5
dni) i elektronicznym regulatorem,
ogrzeje do 285 m2, bardzo wydajny
- 502 322 289
Kojec dziecięcy - Mam do sprzedania bardzo ładny kojec dziecięcy
90 cm/90 w kolorach raczej dla
dziewczynki, używany tylko przez 1
miesiąc. Polecam - cena 250 zł,- do
uzgodnienia - 660 477 665
Kolczyki - własnoręcznie wykonane! Różne kolory, niskie ceny!
Więcej informacji: agasimko@
poczta.fm - 605 151 724
Kombinezon do chrztu - atłasowy
rozmiar 68- na 3-4 miesięczne
dziecko. Polarowy rozmiar 74-na
5-6 miesięczne dziecko. Tanio - 504
600 685
Komplet - wersalka, ława, 2 fotele,
2 pufy w bardzo dobrym stanie 400
zł - 075 647 57 47
Książki - mam do sprzedania
książki z polonistyki na KK i nie tylko,
m.in. gramatyka opisowa, fonolgia,
język staro - cierkiewno - słowiański
oraz notatki i zagadnienia egzaminacyjne - 697 485 189
Kuchenka gazowa tanio - Ewa w
dobrym stanie 50 zł - 513 556 324
Kurtka zimowa Alaska - używana
- męska kurtka w rozmiarze XL. Stan
idealny. Cena 60 zł - 606 829 921
Kurtkę dla dziewczynki - 2 kurteczki dla dziewczynki jedna jest
nowa rozmiar 62, druga noszona
rozmiar 62, cena za dwie 25zł. - 663
332 689
Lego tanio - cały karton - 792
852 093
Maszyny kamieniarskie - piłę
do cięcia kamienia szybki i wolny
posów, długość cięcia około 3m.,
szlifierkę kolanówkę, wyciąg kurzu,
widlaka - 07 57 5126 59 i 075 75
12 657
Materac 90/200 - w dobrym
stanie, koloru białego za 50zł - 513
556 324

Matura z biologii - bardzo tanio
książki przygotowujące do matury z
biologii - 507 078 827

koła, pojemny kosz na zakupy.
Składana jak „parasolka”. Stan bdb.!
- 663 256 004

Meble pokojowe - Sprzedam mały
segment 3-częściowy szerokości
170 cm z miejscem na telewizor,
wieżę itp. w kolorze buk za 200 zł
(możliwość negocjacji) - 607 565
877

Spacerówka za 70 zł - są tylko
malutkie dwie wady, jedna o ze z
jednej strony pokrowca od nóżek
napa się często odpina a druga to ze
trzeba śrubkę przykręcić przy daszku
- 665 564 639

Narciarskie buty - męskie Nordica, rozmiar 30. Kolor granatowy,
zapinane na 4 klamry. Stan bdb.
Tanio - 668 805 313

Specialized trail 110 - idealne
buty do Enduro Freeride. Rozmiar
42 - 781 040 737

Narożnik - pokojowy, z funkcją
spania i pojemną skrzynią na pościel,
duży wygodny, kolor piaskowy beż,
cena do uzgodnienia, zdjęcia na
@, iwonaszpak@interia.eu - 601
143 665
Narty dla dziecka - + kijki + buty
- stan bardzo dobry - 609 437 664
Narty dla dziecka - Narty dla
Dziecka Dynastar 64 + kijki + buty
zadbane model 3-letni - 609 437
664
Narty dziecięce 110 + buty - narty
blizzard, buty jednoklamrowe Munari
34 rozmiar + kije stan dobry za 80 zł
- 508 083 158
Narty k2 140cm - 140 cm za 50 zł
- stan dobry, można spoko śmigać
- 508 083 158
Narty Kestlle- z wiązaniami 190
stan b.dobry za 40 zł - 508 083 158
Narty z wiązaniami - nowe - Jelenia Góra narty nowe - 783 032 707
Narty zjazdowe - Fischer z zapięciami Salomona o wys. 180cm,
ładnie się prezentują, zadbane. Cena
350zł. - 608 498 262
Narty, buty - Polsport dł. 150 cm,
buty rozmiar 36 Cena po 25zł - 667
268 964
Narty 140 cm Rossig + Nord
- ROSSIGNOL 140 cm + wiązania
ROSSIGNOL + buty Nordica nr buta
26 Używane nie mam do nich kijków
cena: 150 zł - 792 731 858
Nosidełko - dla noworodka w
formie gondoli nowe-użyte tylko raz
w celu przewiezienia dziecka ze
szpitala. dł.82cm szer.33cm gł.22cm.
cena 30 zł - 513 556 324
Nosidełko dla niemowlaka - cena
20 zl - 509 879 604
Odzież nowa i używana - nowa i
używana w rozmiarze 38, również
obuwie. - 609 891 621; 515 184
540
Odzież robocza - art BHP - 075
64 730 92
Odzież używana - 200 kg - cena 5zł
za kilogram. W zestawie znajduje się
pościel, zabawki. Możliwość negocjacji - 600 388 427
Pawilon handlowy 800 zł - na
florze, duży z pułkami i zapleczem
murowanym - 691 385 830
Piec żeliwny - piec żeliwny firmy
Jolul - 504 567 608
Piec kaflowy - był w ciągłym użyciu, z uwagi na zmianę ogrzewanie
sprzedam za symboliczną kwotę
- 669 881 221
Piec miałowy - z kompletną elektroniką, sprawny. Użytkowany był
przez trzy lata. Piec ogrzewa pow. do
220m. Cena 1000 zł - 607 311 358
Piec puma - na części piec dwu
funkcyjny. Cena do uzgodnienia
- 606 961 013
Piła do stali - typ bsa5 sr tarczy 400
mm ze stołem przesuwnym i pochłaniaczem pyłów - 505 305 004
Pompy - 3 pompy dużej mocy 1
grundfos typ upc 40-120 cena 1200zl
oraz 2 szt. firmy kielecka fab. pomp
bialogon typ 65co-13 nowe, nie
używane cena 1000 zł/szt. - 075
75 15 878
Prezentacja maturalna - „Obrazy
wsi i życia na wsi w sztuce polskiej.
Omów, analizując przykłady z różnych dziedzin sztuki.” konspekt+
gotowa prezentacja w Power Poincie. Cena do uzgodnienia. moje
GG5242465 - 697 555 366
Produkty Amway z dostawą - do
domu - szybki czas realizacji, doradztwo - polecam - 075 75 12 028
Rowerek - różowy dla dziewczynki
3-5latek - mało używany bardzo
ładny na pompowanych kolach
niedrogo około 150 zł cena nowego
350 - 664 663 815
Siatki na rusztowania - 4 sztuki
- 725 432 509
Solarium Ergoline Rose - solarium w dobrym stanie. Cena 9000zł
- 693 100 000
Spacerówka - z daszkiem ładna
za 50 zł - 664 663 815
Spacerówka - sprzedam niedrogo mało używaną spacerówkę z
daszkiem stan bardzo dobry - cena
50 ł - 694 972 047
Spacerówka - firmy TAKO. Pasy
bezpieczeństwa, skrętne przednie

Sprzęt na siłownie - maszyny od
A do Z - sztangi hantle firmy OLIMP
- 514 429 751
Sprzedam pianino - cena do
uzgodnienia - 503 441 079
Sprzedam wózek spacerowy
- stan bardzo dobry zadbany, łatwy
do złożenia, przykrycie na nogi,
regulacja opacie, koła obracane
blokada, wózek posiada koszyk na
zakupy deseczka na butelkę - 607
257 720
Stół spawalniczy - typ SSW 24
wymiary: długość 130, szerokość 62,
wysokość 90 z pochłaniaczem pyłów
i spalin - 505 305 004
Stolik 6-kątny - kolor brąz, cena
30,00 - 667 268 964
Sukienka komunijna - z dodatkami
na wysoką dziewczynkę niedrogo
- 607 565 877
Sukienka wieczorowa - z odkrytymi plecami, z cekinów, sukienka
sięga do kolan, rozmiar 40. Osoby
zainteresowane proszę o kontakt
telefoniczny i/lub sms-owy. - 514
429 750
Suknia ślubna - biała kupiona w
salonie po czyszczeniu z dodatkami rozmiar 38, cena 390 zł do negocjacji
- 664 415 556
Suknia ślubna - 40 na 42 na 1,73 m
do 1,75m, bolerko, biała z dodatkiem
złota. Cena do uzgodnienia - 796
860 113
Suknia ślubna 36/38 - dopinany
tren, w komplecie rękawiczki. Cena
250,00 - 667 268 964
Suknia ślubna Ashley - suknia
kupiona w salonie rozmiar 38 raz
użyta po czyszczeniu z welonem i
rękawiczkami z możliwością przymiarki u mnie w domu kolor biały
cena 400 zł do negocjacji - 664
415 556
Tanio - kurtkę Nike jesienno - w
skład wchodzi jesienna i zimowa jak
nowa cena 120zl - 669 755 32
Tanio drewno kominkowe - około
200 m przestrzennych drewna
liściastego (brzoza, osika, wierzba,
olcha, buk) pociętego na długość
150 sprzedam po 100 zł/mp - 603
642 313
Tanio suknia ślubna - rozmiar
38/40. Koloru białego, z ozdobnym
kwiatem. Dodatki gratis! Polecam,
bo warto, sprzedam za 200 zł., do
negocjacji. gabi_sik@wp.pl - 507
537 027
Tapczan 1-os. - sprzedam tapczan
1-os. otwierany do góry z pojemnikiem na pościel za 50 zł - 661
291 693
Telewizor 14 cali - 3 letni - cena
170 zł - 609 437 664
Typy bukmacherskie - skuteczne
typy - ako 2,2-3,2 i 5-8. dla grających
za konkretne pieniądze - jari26.82@
tlen.pl –
Ubranko do chrztu - na 68 cm,
dla chłopca, niebieski garniturek,
kamizelka, biała koszula, muszka i
czapeczka, buciki cena 80 zł - 509
879 604
Ubranko do chrztu - dla dziewczynki - ciepłe, spodenki + płaszczyk
raz ubrane za 50 do negocjacji! - 663
332 689
Waga sklepowa – elektroniczną.
Wyświetlacz cyfrowy po obu stronach.
Możliwość podłączenia do kasy fiskalnej, rok produkcji 99, ale używana tylko
2 lata. e-mail wojtekmach@poczta.
onet.pl - 502 538 727
Wózek 130 zł - wielofunkcyjny, stan
bardzo dobry, krótko używany - 503
564 487
Wózek dziecięcy 2 w1 - spacerówka i
głęboki. Kolor zielony na dużych pompowanych kołach w stanie bdb. Cena:
250 zł do negocjacji - 508 200 428
Wózek dziecięcy Tako - trzy funkcyjny kolor pistacja z oliwką, pompowane koła używany tylko przez 7
miesięcy w bardzo dobrym stanie.
Cena do uzgodnienia - 664 766 484
Wersalka - bardzo ładna wersalka
prawie nowa w kolorze granat + żółty
- wzór nowoczesny, rozkładana do
przodu ( 200 cm x 140 cm) Cena
- 650 zł (w sklepie nowa 1200 zł)
- 605 378 167
Zestaw ciuchów - 20 ciuchów dla
dziewczynki + 2 pary butów w tym
jedne marki nike ciuchy są w stanie
dobrym lub bardzo dobrym ciuchy są

przeznaczone od 8 miesięcy wzwyż
cena 70 zł - 665 564 639
Zestaw zabawek - edukacyjnych w
tym jeździk - motorek, układanki itp.
Zabawki używane w stanie dobrym
i bardzo dobrym. Cena 100 zł - 602
659 842

RÓŻNE
KUPIĘ
Kupię zabytkowe meble do renowacji - 075 76 210 36
Kupię taniej olej napędowy 723
865 808
Śniegi - kupię dobry energetic - pył
- 721 151 062
Łóżku 2 na 2 - bardzo pilnie - lub
narożnik za niewielka sumę - 665
248 514
Łoże małżeńskie - z materacem lub
narożnik długość 200 cm, szerokość
200cm lub większe - 665 248 514
Biurko pod komputer - bardzo pilnie
- 665 248 514
Kupię hurtem - filmy bajki - Kupię hurtem same filmy i bajki na DVD,VCD,
płyty z muzyką polskie i zagraniczne
– szeroka tematyka mogą być od
gazet. Zakupię również czasopisma,
krzyżówki, pocztówki, książki i komiksy
- 663 150 996
Kupię okna plastikowe - Kupię okna
plastikowe, najchętniej używane, do
łazienki typu uchylnego o przybliżonych wymiarach szer. 60 cm x wys
40 cm. Tylko mail: grzesiekm300@
interia.pl
Kupię siatkę - leśną lub ogrodzeniową z demontażu w rozsądnej cenie
odbiorę własnym transportem - 695
174 052 ; 695 604 878
Kupię zabawki dla dziecka od 12
miesięcy za rozsądną cenę - 792
750 423
Meble i wypoczynek - za niedroga
sumka kupie mebelki i jakiś fajny
komplet wypoczynkowy do małego
salonu - 665 248 514
Meble pokojowe - bardzo pilnie kupie
meble pokojowe w dobrym stanie za
niewielka cenę najlepiej jasne kolory.
PILNE - 665 248 514
Meble pokojowe i łózko - bardzo
pilnie kupię mebelki pokojowe i łóżko
2 na 2 - pilne za niewielka sumę - 665
248 514
Opony - 205-65-15 -lato - 601 472
183
Piec przenośny - pilnie kupie piec
kaflowy przenośny lub piec na butle
gazową z butlą tanio - 880 992 655
Piecyk na olej opałowy - 604 786
525
Pralkę - bardzo pilnie - w dobrym
stanie za niewielką sumę - 665 248
514
Spacerówka - za symboliczna
cenę w dobrym stanie PILNIE - 665
248 514
Wkład kominkowy - kupie wkład
kominkowy - 609 438 936
Zamrażarkę - zdecydowanie
zamrażarkę tanio - 787 233 050

AGD/RTV
SPRZEDAM
152151. Antena TV Philips ze wzmacniaczem odbiór programów TVP-1,
TVP-2, TVP-3, TVN, POLSAT, TV-4,
PULS oraz zagranicznych w strefach
przygranicznych, cena 30 zł - 503
690 425
152311. Canon 450D - lustrzanka,
komplet, stan idealny + statyw + karta
2gb + torba - 793 456 228
153214. Cb radio i antena - Alan 109,
antena magnetyczna cena 280 zł
- 507 930 010
153131. Kuchenka mikro z grillem - 2
miesięczna z papierami stan idealny
290zł - 514 429 751
152124. Moulinex - otwieracz do konserwacji - cena 20zł - 721 757 515
152543. Nikon EOS 450D - lustrzanka,
komplet, stan idealny + statyw + karta
2gb + torba, atrakcyjna cena - 793
456 228
152173. Radioodtwarzacz JVC KD
AVX11 Super radio samochodowe z
DVD i Divx, pilot, panel na gwarancji
- 603 812 290
153213. Skrzynia basowa 1200w
- cena 150 zł - 507 930 010
153523. Tanio lodówka Polar - typ cp
140. Mała, używana, ale stan Lodówki
db. + - pilnie - 693 967 215
152742. Wieża Sony segmentowa wzmacniacz ta-fe 330, tuner st-se520,
minidysk mds-je 500 stan b.dobry
plus 2 piloty i minidyski, porządne
brzmienie nie jakieś pierdziawki - 506
145 375
Amplituner+2 kolumny - tanio w
dobrym stanie kontakt GG 2641894
- 695 980 516
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Aparat Praktica 12mp - Aparat
cyfrowy stan idealny używany dwa
mies. nie uszkodzony, nie naprawiany
na gwarancji, karta pamięci i różne
dodatki. Można obejrzeć. Cena 450
zł. - 888 820 909
Aparat cyfrowy Benq - Cena 210 zł
- aparat jest nowy nieużywany 8.1 mpx
- 075 78 91 054
4. Ati Radeon x550 - 128 MB pod slot
PCI-EXPRESS Mój Nr Gadu-Gadu
7202467
Dekoder cyfry+ - wraz z kartą za
200 złoty - 663 332 689
Jonizator powietrza - Talerzowy
nawilżacz, oczyszczacz i jonizator
powietrza BONECO 2055D Urządzenie jest nowe w firmowym pudełku
i na gwarancji mail smoleng@wp.pl
- 661 572 188
Keyboard Casio ctk-541 - cena 200
zł, 100 tonów, 100 brzmień, + stojak,
keyboard ten jest w bardzo dobrym
stanie - 033 87 01 120
Kolumny głośnikowe - 2 kolumny
estradowe Eminence Moc 500w
Oporność 8ohm - 517 900 425
Kuchenka gazowa - w dobrym
stanie „Ewa” cena do uzgodnienia
- 513 556 324
Lodówka - Polar, stan bardzo dobry
- 608 241 112
Lodówka pilne - W dobrym stanie,
w dobrej cenie - 512 466 814
Lodówkę - tanio - bardzo tanio
lodówkę, 1,40, w stanie bardzo dobrym
- 600 021 565
Lodówko-zamrażarka - stan
dobry cena 150 zł - 075 61 379 65
Microlife inhalator - Polecany w
leczeniu astmy, bronchitu chronicznego i innych chorób układu oddechowego. Bardzo łatwy w użyciu. Wydajna
pompa. Urządzenie jest nowe i na
gwarancji e:mail smoleng@wp.pl 661 572 188
Odtwarzacz multimedialny EXCELLENCE LINE AURUM 2GB jak
nowy - Jeszcze z folią a na wyświetlaczu - cena 100zl - 790 785 220
Piekarnik + płyta = zabudowa
- Sprzedam używany zestaw: płyta
ceramiczna + piekarnik Amica. Płyta
malowana w etniczne wzory, piekarnik
w najbogatszej wersji wyposażeniowej.
Modele: Amica EHK2.834TeRLKD +
PG4VQ034 ETHNO - 503 167 401
Aparat mju 830 - stan idealny komplet - 669 755 327
Pioneer 1330 - nowy, nieużywany
wraz z pilotem i kablem euro. Cena
150 zł - 888 187 598
Pionier 1530 - cena 80 zł - 725
432 509
Plazma - Samsung 50 cali nowa
nieużywana - 790 620 537
Pralka - Wirpool wąska- 5KG – 300
zł – stan bdb. - 508 910 244
Pralka - od góry ładowaną w super
stanie i dobrej cenie - 605 263 714
Przerobiony xbox 360 hdmi wersje PREMIUM z dyskiem 30 GB.
Xbox został przerobiony w renomowanym sklepie bez zrywania plomb
- gwarancyjnych albert55558@wp.pl
GG5400311 - 075 71 25 149
PS2 w dobrym stanie z kartą pamięci
za 340 zł - 695 658 826
Router do Internetu za 30 - rozdziela Internet na 4 komputery stan
idealny używany 2 miesiące - 508
083 158
Samsung TV 29 - 100hz - Telewizor
29 cali 100 Hz srebrny Samsung
sprzedam za 450 Zł lokalizacja - Jelenia Góra - 602 826 251
Samsung - E250 w dobrym stanie.
Karta pamięci 1 G, gratis. Super cena
Tylko 170 zł. Okolice Jeleniej Góry.
Polecam! - 725 174 274
Samsung - E250 - czarny w idealnym stanie bateria trzyma ok. 4 dni.
Komplet bez simlocka. Cena 140 zł
do negocjacji - 511 591 811
Satelita na kilka tv - tuner, spliter,
moduły rozdzielające, talerz, konwerter - 506 557 645
Sony cdx-s22 - Sprzedam radio
samochodowe sonyCDX-S22 plus
głośniki sony F X-PLOD SONY cena
250 pln. - 518 408 960
Tanie - oglądanie - 2 telewizory
- Samsung 28 cali + pilot za 120 zł
- Luxor 26 cali + pilot za 100 zł. Ceny,
podlegają negocjacji - 882 491 671
Tanio - Aparat Cyfrowy OLIMPUS
MJU 830 - 669 755 327
Telewizor LCD 20 cali - Sprzedam
roczny telewizor LCD firmy Funaj,20
cali, kolor srebrny, stan idealny. Cena
500 złotych. - 608 239 304
Telewizory - 21 calowe Grundig
100 zł i Samsung za 100 zł. - 505
903 408
Zamrażarka - trzy szufladowa stan
dobry cena 100zł - 075 613 79 65

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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REKLAMA

Serafin

RAMY
do OBRAZÓW

Ramy do obrazów, luster, grafik itp. 250 wzorów listew
wszystkie wymiary ram termin realizacji 3 - 24 godz.

Art. dla ARTYSTÓW MALARZY: farby, pędzle, akcesoria
Usługi szklarskie

"Pod Koroną" Jelenia Góra - Cieplice ul. Wolności 242a tel. (075) 75-503-25
pn-czw 9-17; pt 9-15; sobota nieczynne

Auto-Komis
„Dakar”

ul. Wolności 121,
58-500 Jelenia Góra
tel. 075 643 23 54,
0 507 10 02 28

www.dakar-68.gratka.pl

dakar-68@o2.pl

• Przygotowujemy auta do sprzedaży
• Pomagamy bezpiecznie przeprowadzić transakcję
• Przyjmujemy w rozliczeniu samochody używane
różnych marek
• 100% legalności aut
• Sprowadzamy auta na zamówienie
• Nisko oprocentowany kredyt na auta nowe i używane
• Kredytujemy samochody z poza komisu
• Kredyty dla firm i rolników
• Leasingi na samochody nowe i używane
• Procedury uproszczone (bez zaświadczeń)
• Gwarantujemy miłą, fachową obsługę
i rzetelnie wykonanie usługi
• Skup samochodów gotówka natychmiast

A UTO BANASIAK
Bogata oferta pojazdów używanych.
Kredyty, ubezpieczenia.
58-500 Jelenia Góra, ul. Wolności 171
tel. 075 75 506 09 kom. 0 502 212 400

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

AUTO - CAMPING PARK

• Blacharstwo
• Lakiernictwo
• Bezdotykowe Mycie Samochodów
• Bezgotówkowe rozliczanie
z firmami ubezpieczeniowymi

OD PON. DO SOB. 830-1800
Jelenia Góra, ul. Chłopska 11
(wjazd od W. Pola)
Tel. 075 / 75 33 284
Fax 075 / 64 21 411

Tel. 075 64 72 111

Jelenia Góra
ul. Sudecka 42
tel./fax (+48)
75 75 245 25
kom. 0607 34 01 62

POKOJE - BARDZO ATRAKCYJNE CENY
- CZYSTO - PRZYJEMNIE - WYGODNIE - PRZYTULNIE

www.camping.karkonosz.pl campingpark@interia.pl

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra 75 36 864

96 26

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

RADIO TAXI MERCEDES

www.taxi-9626.pl
ORANGE *4444
bezpłatna infolina
0 800 333 333

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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JELONKA WCZORAJ

Cztery kąty w Hirschbergu
Jak mieszkali dawni jeleniogórzanie w czasach największego rozkwitu miasta? Krążą o tym legendy.
Prawda jest po środku, bo przecież były nie tylko luksusowe rezydencje, ale i zawilgocone, bez podstawowych wygód kamienice oraz lepianki w oficynach.
Czas największego przedwojennego boomu gospodarczego
Niemiec, w tym Jeleniej Góry,
przyniósł miastu prawdziwą
budowlaną rewolucję.
Zważy wszy ówczesne zaawansowanie technologiczne,
dostępne materiał y budowla ne, tech n i k i w ykonania
obowiązujące w epoce fin de
siecle’u – w tempie godnym pozazdroszczenia dla najbardziej
w ydajnych stachanowskich
trójek murarskich w czasach
realizmu socjalistycznego – postawiono mniej więcej jedną
trzecią zachowanych do dziś
kamienic, rezydencji, gmachów użyteczności publicznej
w mniej lub bardziej wystawnym stylu.
Wtedy, zaledwie przez kilka lat, powstaje lwia część
kamienic przy najdłuższej w
ówczesnych granicach miejskich Hirschbergu Wilhelmstrasse (Wojska Polskiego).
Budowa ogromnego jak na
tamte czasy gmachu Kunst
und Vereinshaus (Dom Sztuki i
Stowarzyszeń, dzisiejszy Teatr
Jeleniogórski) zajmuje około
pięciu lat. W tym samym mniej
więcej tempie powstają inne
sztandarowe budowle tamtych
czasów .
Dl a porów n a n i a , ju ż w
polskim okresie oczywiście,

rozbudowa Filharmonii Dolnośląskiej trwała co najmniej
lat 15 – jak nie więcej, szpital
wojewódzk i budowa no 20
lat, a niektóre dość skromne
inwestycje kamieniczne na
starym mieście nie wychodzą
z powijaków co najmniej od
lat 10.
W latach 1890 – 1906 z
rozmachem rozra stają się
per y fer y jne dla ówczesnej
Jeleniej Góry dzielnice: Cunnersdorf biegnący wzdłuż ulicy
Wolności (Warbrunerstrasse),
Rosenau (Różane Błonia) – zaczątek dzielnicy przemysłowej,
powstają kamienice na przedmieściach od strony Bobru jako
zaczątek nigdy do końca nie
zrealizowanej przez niemieckich urbanistów koncepcji
zabudowania tej części miasta
ograniczonej wsią Straupitz
(Rasz yce) oraz łąkami, na
których od lat 60-tych wieku
minionego rozrasta się osiedle
Zabobrze.

Ręką mistrzów
stworzone

Dziś – oglądając powstałe
wówczas fasady – trudno nie
wyjść z podziwu dla kunsztu
dawnej sztuki budowlanej, w
większości będącej dziełem rąk
a nie łączonych prefabrykatów
wytworzonych maszynowo.

Zakładom specjalizującym
się w budownictwie zależało
na bardzo starannym wykończeniu szczegółów, bo estetyka ludzi zamawiających nie
była jeszcze spaczona bylejakością pseudo nowoczesności
i banalnością formy.
Stąd te pieczołowicie
w mont owa ne w ele wa c j e
sztukaterie: sceny, secesyjne
maski i portrety, szczególiki
w y pieszczone najpier w w
projekcie, a potem – podczas
w ykonania. Pełne aluzji do
mitologii ant ycznej rzeźby
przy domach, w wykuszach,
gzymsach, częściowo tylko
zachowanych.
Jak choć by figura Erato,
muzy poezji miłosnej z lirą i
wieńcu laurowym w wykuszu
rezydencji przy obecnej ul.
Norwida (Schoenaustrasse).
Przez wiele powojennych lat
zdobi ła siedzibę Kom itet u
Miejskiego Polskiej Zjednoczonej Pa r ti i Robotn iczej,
a po upa d k u przewod n iej
siły narodu, pozostaje nieco
kuriozalnym, choć pięknym
elementem dekoracyjnym w
zestawieniu z siedzibą w ydziałów sądu rodzinnego.
Wiele z rzeczonych ozdób
rozkradziono przy okazji remontów lub ot, tak po prostu.
I to nie tylko w czasach PRL.
Już po 1990 roku złodziejska
ręka zrabowała figurkę amorka, ozdobę dawnych ogrodów
jednej z willi przy ul. Wojska
Polskiego, przekształconej w
biurowiec zakładów mleczar-

Wobec pełnej zabudowy śródmieścia (na fotografii ul. Długa, Langstrasse),
zdecydowano się na ekspansję miasta w kierunku Cieplic.

Warmbrunnerplatz (pl. Niepodległości). Ruch miejski na przełomie wieków.
Widoczna po lewej stronie hotelu Pruski Dwór kamienica mieszczańska
została obniżona o piętro jeszcze przez Niemców.

Secesyjne kamienice przy Kaiser Friedrich-strasse (Matejki) niedługo
po wybudowaniu, co zajęło Niemcom zaledwie kilka lat.
skich, a później – w zespół
kancelarii adwokackich.

Snycerski popis

Uwagę przykuwają wyrafinowane zdobienia, podpory,
empory, okna pokryte szyba m i w it ra żow y m i , prze bogate element y drewn iane zamontowane niemal w
każdej kamienicy czy willi,
w większości dzieło cieplickich mistrzów, jak określano
snycerzy z Holtzschnittschule w Wa r m br u n n (Sz ko ł y
Snycerskiej – późniejszego
Liceum Plastycznego i Szkoły
R zemiosł A rt yst ycznych w
Cieplicach).
Jakie drewniane cuda wychodziły spod ich rąk, można się przekona ć do d zi ś,
oglądając wprawdzie nieco
podupadłe, zmurszałe i nadgr yzione zębem czasu, ale
wcią ż świadczące o k la sie
rzemieślników wykonawców
ozdoby w willowej dzielnicy przy Cavalierbergu czyli
Wzgórzu Kościuszki w rejonie
ulic Chełmońskiego (Seydelstrasse), Norwida (Schoenaustrasse), cz y Bacz yńskiego
(Bismarkstra sse): pergole,
ga n k i , rzeź bione post a c i ,
wszystko utrzymane we wzorowej secesji.
Wspomniana dzielnica willowa także rozwija się niemniej dynamicznie w przełomowej epoce. Wtedy powstają
najbardziej wystawne wille:
jedne zbudowane z myślą o
pensjonatach dla bogatszych
gości: ten za k ątek m ia st a
uznawano za ekskluzy wną
część wypoczynkowo-rekreacyjną z ogrodami, skwerami, parkiem, restauracjami,
czyli tym, czego w większości
na dzisiejszym Wzgórzu Kościuszki już nie ma.
Inne – od początku budowane jako rezydencje rodzinne
najczęściej kupców i bogatszych urzędników, którzy woleli osiedlić się „za miastem”,
cz yl i poza c ora z ba rd z iej
hałaśliwym śródmieściem.
Śmiało można zaryzykować stwierdzenie, że rozmach
rozbudowy miasta w tamtych
latach nie miał w sobie rów-

nych na przestrzeni dziejów
H i rschberg u ora z Jelen iej
Góry.
Oczy wiście, wbrew pozorom niemiecka rzeczywistość
prze łomu w iek u X I X i X X
przyniosła także sporo kontrastów. Wprawdzie dzięki
rozwijającemu się budownictwu na skalę porównywalną
do dużo późn iejszej epok i
rea l i zmu socja l ist ycznego
(w krajach tzw. demokracji
ludowej, kiedy to maszynowo
składano i budowano bloki z
wielkiej płyty) ograniczono
problem bezdomności, ale
też zjawiska nie wyeliminowano.
Boom budowlany odwrócił także uwagę od spraw y
konserwacji zabytków, którą
wówczas częściowo zanie dbano.

Z wizytą u dawnych
mieszczan

We j d ź m y d o j e d n e go z
wnętrz mieszczańskich wybudowanych na przełomie
wieków kamienic. Korytarz
z wijącym się wężem poręczy
o fantazyjnych kształtach,
drewniane jeszcze nie skrzypiące schody prowadzące do
poszczególnych mieszkań.
Na półpiętrach okna często prz ynajmniej w części
zdobione w itra ża m i. A do
wszystkiego prowadzą potężne drzwi również pełne ozdób
i or na mentów. Za myk a ne
na noc przez stróża, któr y
najczęściej zajmuje mniej lub
bardziej skromny lokal na
parterze.
Idzie epoka elektr yczności, więc przy drzwiach do
poszczególnych lokali są już
cha ra k t er yst ycz ne g u z i k i
do d z won k a . A w kor y t a rzach można włączyć światło elektryczne. Nie takimi
przełącznikami, do jak ich
jesteśmy przyzwyczajeni, ale
urządzeniem z przekręcanym
środkiem.
K latką schodową popro wadzono także cienkie rury
instalacji gazowej. To właśnie
ga z był źródłem oś w ietle nia nie tylko dla większości

kamienic, lecz także ulic i
pierwszych jeleniogórskich
tramwajów.
Nie bie sk a we ś w i a t ł o w
mieszkaniach zapalało się
dzięk i specja l ny m kosz ulkom nasadzanym na palniki
zamontowanych instalacji
odk ręca nych za pomocą
specjalnego kurka. Nie było
to bezpieczne, ale brakuje
histor ycznych doniesień o
jakiś wyjątkowych pożarach
spowodowanych nieostrożnością Niemców przy obsłudze
gazowych instalacji.
W większości zbudowanych
wówcza s wnętrz zadziw ia
brak… łazienki oraz toalety.
To, co dla nas jest normą czystości, nie było aż tak ważne
dla dawnych mieszkańców,
k tórz y wsza k h ig ieny n ie
zaniedbywali.
Ubikacje wspólne dla lokatorów danego piętra były na
półpiętrach (w wielu kamienicach jest tak do dziś). W
niektórych domach toalet nie
było przez długie lata wcale.
Taki, na przykład, zespół kamienic na rogu Banhofstrasse
i Schuetzenstrasse (1 Maja i
Piłsudskiego) dorobił się ich
dopiero w roku 1938! Wcześniej lokatorzy za potrzebą
ganiali do zbudowanych na
podwórku wygódek z dołem
k loacznym. I to w samym
centr um urok l iwej, st a rej
Jeleniej Góry…
Ten brak po części rekompensował y łaźnie miejskie
w kamieniczce przy Promenadzie (dziś to plac ka rd.
Wy sz y ń sk iego), zbudowa nej również podczas boomu
mieszkaniowego w 1900 roku
na potrzeby łaźni.
Budynek zaprojektowała
znana firma architektoniczno-budowlana „Ladalande&Schmidt”. W środku umieszczono kilkanaście wanien i
kabiny prysznicowe, oczywiście z gorącą wodą.
Łaźnia miejska istniała tam
do 1928 roku.
Ciąg dalszy w kolejnym
numerze ...

(tejo)
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

REKLAMA

Z przyjemnością zapraszam do naszego salonu na przedpremierowy pokaz modelu Opel Insignia,
który odbędzie się w dniach 13-17 stycznia 2009r.
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