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DALMACIJA u Zlatka

Do wygrania zaproszenia
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KONKURS !!!
Do wygrania
mieszkanie
z ogrodem!!!

szczegóły na STR.3

REKLAMA

Dwadzieścia lat
jak jeden mecz!

itlera
Złote jajo w Sezamie H
r. 5

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

18 maja 2009 r.

ROZMAITOŒCI

DZIŚ W JELONCE
Amfiteatr na tyłach
– str. 4

Kilkaset śniętych ryb zauważyli jeleniogórscy wędkarze,
którzy zaalarmowali Polski Związek Wędkarski w Jeleniej
Górze. Zdaniem wędkujących ten jednak się sprawą nie
przejął i zamiast badać i utylizować – zakopuje padlinę.
PZW ripostuje: zostaną przebadane zarówno ryby, jak
i woda. Od poniedziałku (18 maja) zamknięte zostaną
niektóre akweny.

Złote jajo
w Sezamie Hitlera
– str. 5
Ulubiony ksiądz Jelonki
– str. 6

Ryby zaczęły padać na żwirowniach w Wojanowie, w Staniszowie
oraz w Kozłowie w okolicach Bolesławca. – Śniętych ryb w ostatnim
tygodniu widziałem co najmniej
kilkanaście, sam wyrzuciłem na
brzeg trzy sztuki, każda z nich

Noc dała muzeom moc
– str. 7
Skok w bok na scenie
– str. 7 – FOTO
Łukasz, dlaczego?!?

udziałowcem, posiadającym 51
procent udziałów.
Członkowie tego koła, jak i inni
wędkarze podejrzewają, że ryby
przed wpuszczeniem do stawów
nie zostały odpowiednio zbadane.
– Z objawów, jakie obserwujemy,

Z OBJAWÓW WYNIKA, ŻE JEST TO
POSOCZNICA, CZYLI CHOROBA ŚMIERTELNA
DLA RYB, KTÓRA POTRAFI ZABIĆ CAŁĄ
POPULACJĘ W DANYM ZBIORNIKU

– str. 8
Porcja rozmaitości
– str. 9
Sercem dla Mistrza

miała na ciele takie same rany –
mówi Marian Brzeźniak, wędkarz
z Miłkowa.
Zdaniem wędkarzy do tego czasu
ryby nigdy nie chorowały, a jeśli nawet, to nie na taką skalę. Tym razem
problem jest poważny. Każdego dnia
woda wyrzuca na brzeg kilkadziesiąt ryb, które na ciele mają widoczne pęcherze podobne do wrzodów.
Skąd więc wzięła się choroba, która
atakuje i zabija ryby?
Jak mówią Tomasz Kozar i Jarosław Krępa z Wędkarskiego Koła
Grodzkiego w Jeleniej Górze, już
potwierdzono informację, że około
miesiąca temu akweny, gdzie chorują ryby, Polski Związek Wędkarski
zarybił rybami z hodowli w Międzyrzeczu, gdzie jest większościowym

– str. 10
Po maturach pisemnych
– str. 11
Taka droga to wstyd
– str. 12
Skarby w zasięgu ręki
– str. 13
Informator
– str. 15
Zdrowie
– str. 18
Prawnik radzi

wynika, że jest to posocznica, czyli
choroba śmiertelna dla ryb, która
potrafi zabić całą populację w
danym zbiorniku. Jeśli choroba
pojawiła się w kilku zbiornikach,
śnięte ryby powinna być zebrane,
przekazane do sanepidu, przebadane i zutylizowane. Mamy natomiast
sygnały od wędkarzy, którzy byli
świadkami całego zdarzenia, że
padlinę zebrano, wykopano dół i
zakopano je w okolicy zbiorników.
Podobno przy tzw. Balatonie w Staniszowie do tych ryb już dobierają
się lisy – mówią nam wędkarze.
Józef Goszczycki, dyrektor Okręg
Polskiego Związku Wędkarskiego
w Jeleniej Górze potwierdza fakt,
że ryby chorują. Mówi, że jest tym

Jelonka z lotu ptaka

wszystkim pod kątem szkodliwości
tej choroby dla człowieka.
Dyrektor okręgu przed pojawieniem się wyników zaleca daleką
ostrożność w szukaniu winnych
tego zdarzenia i kierowania oskarżeń na hodowlę w Międzyrzeczu.
Mówi, że ryby wpuszczane do wód
w tym roku pochodziły również z
prywatnych hodowli oraz z Wrocławia, dlatego nie wiadomo jeszcze,
skąd wzięła się choroba, jeśli to ona
w ogóle jest przyczyną śnięcia ryb.
– Każda kupowana przez nas
ryba posiada atest podpisany przez

Dialogi Jelonki

Między sobą rywalizowali w
miniony czwartek na terenie Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej
Górze uczniowie: Zespołu Szkół
Elektronicznych, Zespołu Szkół
Technicznych „Mechanik”, Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr II
im. Norwida oraz Zespołu Szkół
Technicznych i Licealnych w Piechowicach.
W części teoretycznej mieli za
zadanie wypełnienie testów. W

– str. 24-25
Z 4 stron miasta
– str. 24
Podróże Jelonki
Fot. aNGELa

– str. 25

NA TOPIE

drugiej części zmieniali koło w policyjnym radiowozie na czas. Grupą
zwycięską okazali się uczniowie
„Mechanika”. Każdy z trzech uczestników prawidłowo odpowiedział
na 18 z 20 pytań testowych. Koło
zmienili natomiast w ciąg minuty i
czterdziestu jeden sekund.
Zwycięzcy: Dariusz Zasada, Przemysław Zalewski i Krzysztof Mazur
po wyjściu z testów nie ukrywali,
że pytania nie należały do naj-

Przyjechała rodzina cała
Radość w domu królowała
Pragnienia stały się rzeczywistością
A dom pachniał kluskami z miłością
Opłatek dzielony w naszych rękach łączył
A dobre życzenia
Nie zostawały tylko w marzeniach
Nie bez powodu Krzysztof, na co dzień
uczeń trzeciej klasy Szkoły Podstawowej nr
7 w Jeleniej Górze, wygrał tym wierszem
konkurs „Obraz bliski memu sercu - tradycje w moim domu, w moim regionie”
ogłoszony przez Muzeum Karkonoskie.
Gratulujemy!
Fot.Mar

(tejo)

(tejo)

łatwiejszych, byli jednak dobrej
myśli. W drugiej części wykazali
się natomiast ogromnym poświęceniem, przy zmianie z koła jeden
z uczestników otarł sobie skórę na
dłoni do krwi. Ale jak mówią, było
warto.
Zwycięzcy otrzymali puchar
i wezmą udział w eliminacjach
wojewódzkich, które odbędą się we
Wrocławiu. Organizatorem powiatowego turnieju motoryzacyjnego
byli Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze, Automobilklub Karkonosze i Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego w Jeleniej Górze.

(Angela)

PLUS TYGODNIA

Zaimponował głębią poetyckiej wrażliwości pisząc wiersz, który
powalił na nogi jurorów i sprawił, że znany aktor Jarosław Góral
przeczytał go aż trzy razy podczas „Nocy Muzeów” w Muzeum
Karkonoskim. Sami przeczytajcie!
Wigilijne marzenia

Poniosły ją emocje, kiedy jesienią ubiegłego roku na wieść
o procesie wytoczonym organizatorom Juwenaliów
2008 za zakłócenie ciszy nocnej podarła plakat imprezy
i publicznie oświadczyła, że już nic w tym mieście nie
zorganizuje. To odium okazało się jednak nietrwałe, bo już
kilka tygodni później zapowiedziała, że Juwenalia w tym
roku będą i to jeszcze bardziej głośne. Święto studentów
odbyło się w minionym tygodniu (o tym wydarzeniu
– obok na stronie 3). Protestów nikt nie słyszał, choć
niezbyt zadowoleni mieszkańcy placu Ratuszowego
patrzyli się na żaków spode łba. W sumie: impreza
zakończyła się sukcesem.

Angelika Grzywacz

Ostra, wirusowa choroba karpi i ryb łososiowatych, często przy udziale bakterii; objawy:
zaburzenia równowagi, wytrzeszcz gałek ocznych, rozdęcie powłok ciała; powoduje
masowe śnięcia; zwalczana ustawowo – za Encyklopedią PWN.

Krzysztof Bosek
trzecioklasista z „siódemki”

Karolina Chałupińska
studentka Uniwersytetu Ekonomicznego

weterynarza, inaczej takiej ryby nie
wolno nam wpuścić do wody – zapewnia Józef Goszczycki. Co do zakopywania ryb, którego świadkami
byli sami wędkarze, dyrektor mówi,
że nie może tego ani potwierdzić,
ani zaprzeczyć. W przypadku Balatonu w Staniszowie odławianiem
zdechłych sztuk zajmowało się bowiem Koło Jelenia Góra Miasto.

Posocznica ryb

Cztery zespoły ze szkół ponadgimnazjalnych z powiatu
wzięły udział w powiatowych eliminacjach do ogólnopolskiego turnieju motoryzacyjnego.

– str. 20

– str. 39

głęboko zaniepokojony i zapewnił
nas w miniony piątek, że jeszcze
tego samego dnia ryby i woda z
Balatonu w Staniszowie zostaną
przebadane przez powiatowego
lekarza weterynarii.
– Nie można powiedzieć, że
ryby padają masowo, ale potwierdzam, że rzeczywiście mieliśmy
kilkanaście przypadków padniętej
ryby – mówi Józef Goszczycki. – Podejrzewamy, że część z około sześć
ton ryb, które zostały wpuszczone
wiosną, były po zimie słabe, dodatkowo poocierały się przy transporcie
i teraz przy zmianie wody po prostu
padły. O tym jednak, czy zasnęły one
w skutek wyczerpania czy choroby,
będziemy mogli powiedzieć we wtorek, kiedy będą wyniki badań. Badania zostaną przeprowadzone przede

„Mechanik” wykosił rywali

– str. 19

Jelonka wczoraj

Fot. aNGELa

Brzuchem do góry

DZIŚ W JELONCE

Fot. KONrad PrzEzdzięK
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WYDARZENIA / REKLAMA
Do wygrania mieszkanie 100m2 z ogrodem!!!
FIRMA DEWELOPERSKA „SŁONECZNA DOLINA” SP. Z O.O. OGŁASZA Z DNIEM
16 KWIETNIA 2009 R. KONKURS DLA PIERWSZYCH 40 NABYWCÓW MIESZKAŃ
ZLOKALIZOWANYCH W OBRĘBIE SWOJEGO OSIEDLA NA GRANICY CIEPLIC I
STANISZOWA (KONIEC UL KROŚNIEŃSKIEJ – WJAZD OD UL. WOLNOŚCI)
Każdy kto zakupi jedno z czterdziestu mieszkań na Osiedlu „Słoneczna Dolina” nabędzie
notarialne potwierdzone oświadczenie Zarządu Spółki o prawie do udziału w losowaniu
mieszkania o powierzchni 100m2 wraz z przynależnym do niego ogrodem (udział w
własności gruntu).

REKLAMA

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zaakceptowanie regulaminu, który dostępny
będzie od dnia 15.04.2009r. pod numerem telefonu 075/ 755 16 26; 075/648 87 10 lub na
stronie www.slonecznadolina.com.pl . W celu bezpośredniego kontaktu zapraszamy do
Biura Sprzedaży Mieszkań znajdującego się na terenie osiedla „ Słoneczna Dolina” przy
ul. Promykowej 2/1.

NAUCZ SIĘ UCZYĆ INNYCH!!!

ZOSTAŃ TRENEREM!!!

Z d o b ą d ź c e n n e u m i e j ę t n o ś ci p r o w a d z e n i a s z k o l e ń .
Podnieś swoje kwalifikacje.
Agencja Rozwoju Innowacji Sp. z o.o. zaprasza na B E Z P Ł A T N E szkolenia w ramach
Projektu „Naucz się uczyć innych. Trening Trenerów”, współﬁnansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach EFS
Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby pracujące, które
z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych,
uzupełnianiem lub podwyższaniem swoich kwaliﬁkacji poza
godzinami pracy i miejscem zatrudnienia. W szczególności
zachęcamy osoby po 45 roku życia.
Kursy realizowane będą na 2 poziomach.
P O D S T A W O W Y M: dla osób posiadających
wiedzę specjalistyczną i/lub praktykę
w zawodzie – osoby początkujące oraz
Z A A W A N S O W A N Y M: dla osób, którzy posiadają
minimum 2 – letnią praktykę w prowadzeniu szkoleń
i pragną uzupełnić swoje umiejętności miękkie – osoby
zaawansowane.
Kursy realizowane będą w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu
i Wrocławiu. Obejmą 11 weekendów od czerwca 2009 r. do
grudnia 2009 r.

Skontaktuj się z nami!!!
Biuro Projektu:
Agencja Rozwoju Innowacji Sp. z o.o.
Ul. Ostródzka 38, 50 – 072 Wrocław
S t r o n a P r o j e k t u:
www.trenerzy.aridotacje.pl
Adres e–mail:
trenerzy@aridotacje.pl
N r t e l e f o n u / n r f a x u / n r .k o m:
071 354 07 93 / 071 342 14 20 / +48 507 105 548

NIE ZWLEKAJ!!!

Decyduje kolejność zgłoszeń!!!

Projekt „Nauczyć się uczyć innych. Trening trenerów” współﬁnansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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WYDARZENIA

Szukają nożownika

Trwa intensywne śledztwo
w sprawie zabójstwa Roberta
Stankiewicza, do którego doszło
na początku maja na osiedlu Zabobrze. Policja nie udziela żadnych
informacji w związku z toczącym
się postępowaniem. Robert Stankiewicz zginął zasztyletowany
przez nieznanego sprawcę lub
sprawców w nocy z 6 na 7 maja.
Policjanci wciąż także czekają na
informację od osób, które były
świadkami zdarzenia.

Tańsze używane

Dwa z ośmiu używanych autobusów marki MAN, które zamierza
w tym roku zakupić Miejski Zakład
Komunikacyjny, zasilą wkrótce tabor jeleniogórskiego przewoźnika.
Ten już dwa lata temu zrezygnował
z kupowania nowych autobusów.
Są znacznie droższe. Zdecydowano, że – podobnie jak to się
dzieje w miastach wielkości Jeleniej
Góry – tabor zostanie odnowiony
pojazdami używanymi.

Tragiczne skutki brawury i wódki
Dwóch mężczyzn w ciężkim
stanie trafiło do szpitala po nocnym (z 14 na 15 maja) wypadku
forda escorta. Kabriolet dachował
i uderzył w słup w Siedlęcinie.
Do zdarzenia doszło około godz.
2 w nocy. Pojazd marki Ford
Escort wypadł z drogi, dachował
i uderzył w przydrożny słup – poinformowała nadkom. Edyta Bagrowska z KMP w Jeleniej Górze.
W pojeździe było trzech mężczyzn
w wieku od 20 do 21 lat. Dwóch
z nich w stanie ciężkim przewieziono do szpitala. Mieli poważne
urazy głowy i przeszli operacje.
Trzeci mężczyzna bez stałego
miejsca zamieszkania wyszedł z
wypadku bez szwanku. Był kompletnie pijany. Został zatrzymany
do wytrzeźwienia. Od pozostałych także czuć było wyraźną woń
alkoholu. Nie wiadomo, który z
nich prowadził auto.

Odwołano spotkanie z Piotrem Kraśko, gwiazdorem TVP
1 i prezenterem Wiadomości. Impreza miała się odbyć w minioną
sobotę, a okazja to promocja
książki Kraśko zatytułowanej
„Rok reportera”. Zapowiedziami
plakatowano całe miasto. Jak
się okazało niepotrzebnie, bo
spotkania nie było, za co MDK
„Muflon” zainteresowanych
bardzo przeprasza.

Ponad tysiąc osób pomieściłaby widownia amfiteatru,
który mógłby powstać na tyłach „Handlówki” przy ul. 1
Maja. – To idealne miejsce, a zupełnie zaniedbane – mówi
Zygmunt Korzeniewski, dyrektor filii DODN, której pracownicy „rzucili” pomysł zbudowania takiego obiektu.

Amﬁteatr na tyłach

Można z tego miejsca uczynić atrakcyjny zakątek –
mówi Zygmunt Korzeniewski.

Poseł Jerzy Szmajdziński oraz Sergiusz Najar, kandydat
do Parlamentu Europejskiego, wzięli udział w spotkaniu
dotyczącym „Szans i zagrożeń biznesu Kotliny Jeleniogórskiej w kontekście polskim i europejskim”.

W miniony piątek (15
maja) w Osiedlowym Domu
Kultury rozmawiali z przedstawicielami środowisk
gospodarzach Jeleniej Góry.
Przedsiębiorcy prosili polityków, żeby nie patrzono
na nich z punktu widzenia urzędników, ale właśnie osób prowadzących
działalność gospodarczą i
dających pracę. Narzekali
na liczne problemy z Urzędem Skarbowym, z którym
często wiąże się wiele ich
kłopotów. Przekazali także,
że powinno się pomyśleć o
ułatwieniach związanych
z umorzeniem podatków,
przynajmniej w taki sposób,
żeby podczas załatwiania
wszelkich formalności nie

(Mar)

POMYSŁ TYGODNIA

FOT. KONrad PrzEzdzięK

Kraśko nie przyjechał

20-letni motocyklista z Legnicy
zmarł po 20 minutach reanimacji,
po tym, jak uderzył w TIR–a na
holenderskich numerach rejestracyjnych prowadzonego przez
Czecha. Do tragedii doszło w
miniony piątek (15 maja) pod
wieczór na krajowej „3” blisko
Szklarskiej Poręby. Prowadzący
jednoślad „wyłożył” się na jednym
z zakrętów tak mocno, że uderzył
w nadjeżdżającą z naprzeciwka
ciężarówkę. Wpadł pod pojazd, a
motocykl wylądował na poboczu.
Obrażenia jakie odniósł, były tak
poważne, że mimo szybko podjętej reanimacji zmarł. Kierowca
ciężarówki był trzeźwy. W piątek
trójka była nieprzejezdna przez
około trzech godzin. To pierwszy
w tym roku śmiertelny wypadek
z udziałem motocyklisty. W ubiegłym w wyniku takich zdarzeń
życie straciło sześć osób.

(tejo)

Amnestia w bibliotece

Ci, którzy zapomnieli oddać na
czas książek wypożyczonych w
Bibliotece Pedagogicznej w Jeleniej
Górze, a teraz przetrzymują je w
obawie o zapłacenie wysokich kar,
mogą odetchnąć z ulgą. Placówka
ogłosiła amnestię dla dłużników.
Każdy, kto przyniesie przetrzymany egzemplarz w tym terminie,
nic nie zapłaci kary. Akcja potrwa
do czwartego czerwca.

Śmierć na zakręcie

martwili się o to, że zostanie im zablokowane konto.
Gorąca okazała się rozmowa dotycząca przemysłu
tekstylnego, który obecnie
zanika na terenie powiatu
jeleniogórskiego, bo brakuje nabywców na miejscowe
produkty. Za przykład podano powstające w Karpaczu Centrum Kongresowe
Gołębiewski i Hotel Sandra
Spa, które nie zatrudniają
jeszcze pracowników, a już
zakupiły dla nich odzież, ale
nie od polskich producentów, a od zagranicznych.
Jeleniogórscy przedsiębiorcy przekonywali, że
ich towary na pewno nie
są gorsze, a nawet lepsze i
w dodatku tańsze. Z drugiej

Chodzi o zapuszczony teren
za gmachem byłej szkoły ewangelickiej, czyli Zespołu Szkół
Licealnych i Zawodowych nr 2
im. Staszica. – Za niemieckich
czasów były tam podobno ławeczki, których resztki są tam
do dziś – mówi Z, Korzeniewski.
Nie tylko jego zdaniem skarpowe ukształtowanie terenu aż
się prosi o wykorzystanie go na
amfiteatr.
Plac jest duży. Widownia na
pewno mogłaby pomieścić 1000
osób, jeśli nie więcej. Miejsce
jest osłonięte od centrum, więc
hałasy nikomu by nie przeszkadzały. – Byłby to idealny zakątek
na organizację takich imprez,
które zakłócają ciszę na placu
Ratuszowym – argumentuje
Korzeniewski. – Przy okazji
byłoby to uzupełnienie do tworzonego w DODN multicentrum
edukacyjnego.

Dyrektor nie wie, skąd pozyskać fundusze na ten cel. Jest
jednak przekonany, że inwestycja nie byłaby zbyt kosztowna.
Trzeba tylko wyciąć samosiejki,
uporządkować teren i zbudować
widownię oraz scenę. Zaplecze
można by stworzyć w pobliskiej
siedzibie ośrodka doskonalenia
nauczycieli.
– W pobliżu wyrośnie Focus
Park, a ten teren pozostanie
niezagospodarowany. Warto już
teraz o tym pomyśleć – mówi Z.
Korzeniewski.

(tejo)

Analogiczne rozwiązanie zastosowano w
Jabloncu nad Nisou. Przy miejscowym
Eurocentrum zbudowano amfiteatr, który w sezonie często jest wykorzystywany
do rozmaitych imprez.

Bankowy
trakt śródmiejski
Kolejna instytucja finansowa
powstaje na głównym miejskim
deptaku, który staje się powoli
skupiskiem banków i kas pożyczkowych. Tym razem bank jest
urządzany we wnętrzach parteru
kamienicy nr 10, gdzie do tej pory
był sklep z kosmetykami, a wcześniej sprzedawano tam markowe
ubrania. Jeszcze wcześniej, bo do
lat 90. XX wieku istniał tam sklep
spożywczy z jedną z dłuższych lad,
zwany przez pewien czas „Dziesiątką”. Sama kamienica pochodzi
z końca XIX wieku. Zbudowała
ją rodzina Seifertów, która przez
dziesięciolecia prowadziła w jej
wnętrzach skład papierniczy,
największy w Hirschbergu, z szerokim asortymentem pocztówek.
Branża ta utrzymała się jeszcze
kilka lat po 1945 roku.

(tejo)

CHROŃMY SWOJE, CZYLI BIZNESOWA BURZA MÓZGÓW
strony utrzymujące się na
rynku firmy tekstylne obawiają się o pracowników.
Obecnie pracujące u nich
szwaczki mają już za sobą
kilkanaście lat pracy i za
jakiś czas odejdą na emeryturę, a następczyń nie
mają. Z braku kadry mogą

upaść.
– Potrzebna jest zmiana
systemowa, dzięki której
zasoby szkół zawodowych,
jakie udało się uratować od
likwidacji, zostaną zagospodarowane – mówił Jerzy
Szmajdziński, wicemarszałek Sejmu. Przedsiębiorcy

Sergiusz Najar
kandydat do Europarlamentu
– Dla jeleniogórskiego biznesu szansą są europejskie perspektywy. Szczególnie teraz,
w okresie wyborów do Europarlamentu rozmowa o kryzysie oraz wynikających z niego
zagrożeniach i skutkach wymaga zastanowienia się nad tym, w czym można znaleźć
rozwiązanie, na co liczyć niestety nie można i jakie działania należy podjąć w dalszej
kolejności. Z punktu widzenia listy SLD UP najważniejsze będzie stworzenie ochrony
polskiej przedsiębiorczości oraz pracowników. Ważny jest też dostęp do kredytów i
dofinansowań. Dbanie o to, żeby fundusze unijne docierały do przedsiębiorców i stwarzały
możliwość dalszego rozwijania się. Ogólnie należy się skupić nad takimi działaniami, które
stworzą nowe miejsca pracy i wpłynął pozytywnie na polską gospodarkę.

podkreślili, że likwidacja
szkół zawodowych to „wylanie dziecka z kąpielą”. Sami
angażują się w kształcenie
fachowców, przyjmując ich
do pracy. Żalili się jednak,
że nie ustala się z nimi treści
kształcenia, przez co absolwenci szkół zawodowych
nie są wystarczająco przygotowani do wykonywania zawodu.
Uważają,
że wśród

nich samych powinno być
więcej osób z uprawnieniami egzaminatorów, aby
mogli sprawdzać wiedzę
absolwentów.
(Ania)
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WYDARZENIA
Szukanie skarbów i wędrówki po świecie to sposób na życie Joanny Lamparskiej,
autorki poczytnych książek i artykułów, której nie trzeba przedstawiać miłośnikom
krajoznawstwa i rozwiązywania zagadek przeszłości.
Skarb w słoikach

Dziennikarka w minionym
tygodniu spotkała się aż trzy razy
z jeleniogórzanami. Mówiła o sobie
i o tajemnicach przeszłości.
– Pracowałam w „Słowie Polskim” i zawsze, kiedy nadchodziła
pełnia, przychodzili do nas
„nawiedzeni” ludzie. Jednym
z nich okazał się poszukiwacz skarbów – mówiła
Joanna Lamparska. To
właśnie wtedy „łyknęła”
bakcyla i postanowiła
zacząć opisywać tajemnice przeszłości związane nie tylko ze skarbami
materialnymi, lecz także
dziedzictwem kulturowym
przeszłości.

– Skąd się biorą skarby? – spytała
swoich słuchaczy. – Ano stąd, że
ktoś chce

coś cennego ukryć, przechować,
aby w przyszłości móc do tego
wrócić. Najczęściej jednak nie
wraca, a skarb pozostaje w skrytce
do czasu, jak ktoś innym – przez
przypadek lub świadomie – do niego dotrze – mówiła dziennikarka.
Jak się okazuje, skarby to – wbrew
powszechnemu mniemaniu – nie
tylko kosztowności i złoto.
– W 1945 roku Niemcy, którzy
opuszczali te ziemie, chowali słoiki ze smalcem i konfitury. Takie
rzeczy znajdowaliśmy – usłyszeli
zebrani od Joanny Lamparskiej.
Jednym z bardziej kuriozalnych
skarbów były perfumy Chanel nr 5,
które – mimo upływu lat – zachowały zapach. Joanna Lamparska
ceni także dokumenty. – Bardzo
wzruszył mnie znaleziony blisko
Lubania list więźniarki z jednego
z obozów pracy, która – będąc w
ciąży – prosiła komendanta o
zezwolenie na aborcję –
powiedziała.
Joanna Lamparska
nie zapomina także o
Dolnym Śląsku, skąd
pochodzi. O choć
miejscem jej eksploracji jest góra Ślęza,

ZŁOTE JAJO W SEZAMIE HITLERA
często wspomina także o skarbach
i legendach z Jeleniej Góry i okolic.
Młodzieży opowiedziała o tzw.
Szczelinie Jeleniogórskiej. Tu autorkę zawiodła chyba pamięć, bo
wspomniała, że miejsce to zwane
„Sezamem Hitlera” zostało rzekomo odkryte między Maciejową
a Radomierzem. Tymczasem ta
sama autorka wspomina w artykule w Tygodniku Wprost o rejonie Lubomierza i Radomierzyc.

Skarbiec w szczelinie

Pierwsze informacje o szczelinie pochodzą z początku lat 90.
Okryli ją przez przypadek młodzi
ludzie: była to szczelina do sztolni,
której wejście odsłoniła ściekająca
po ziemi deszczówka. – Jej odkrywcy napisali list do wojewody
jeleniogórskiego. Proponowali
ujawnienie informacji o skarbach
w zamian za połowę ich wartości
i obietnicę niewszczynania dochodzenia na temat tego, co stało
się z dotychczas wydobywanymi
przedmiotami – napisała autorka
we Wprost. Reakcji nie było żadnej, oficjalnych wieści – także nie.
Za to o szczelinie zaczęły krążyć
mniej lub bardziej prawdopodobne mity.
Oliwy do ognia rozpalającego
wyobraźnię dolał znany poszuki-

Fantazja bez umiaru?
Joanna Lamparska w różnych środowiskach wzbudza skrajne opinie: dla jednych jest
wzorcem do naśladowania, dla innych przykładem na poszukiwanie taniej sensacji
i wzbudzanie emocji. Faktem jest, że jej opowieści nie zawsze są na faktach oparte,
zwłaszcza te tyczące obszarów skarbów i tajemnic przeszłości, dających pole do
popisu wyobraźni. Ale przecież w tym przypadku puszczenie wodzy fantazji jeszcze
nikomu nie zaszkodziło.

wacz skarbów z Mysłakowic, który
we wspomnieniach przytoczył
relację odkrywców po nawiązaniu z nimi kontaktu. Wspomina
o długim pomieszczeniu pełnym
niewybuchów artyleryjskich.
Opowiada o skrzyniach pełnych
obrazów oraz metalowych walizkach pomalowanych na zielono.
Wśród tych przedmiotów stały
dwa mercedesy cabrio. W jednym
z nich spoczywał trup żołnierza
Wermachtu, a blisko – kilkanaście
szkieletów w takich właśnie mundurach. W głębi pomieszczenia
znajdowało się kilka wyłożonych
bursztynem konfesjonałów oraz
posągi z marmuru i brązu w
kocach.

Złote jajo

– Do zwłok jednego z Niemców
w generalskim mundurze przymocowana miała być kajdankami
walizeczka, a w niej – złote jajo
Faberge – mówiła Joanna Lamparska. To bezcenny klejnot wykonany przez rosyjskich złotników dla
cara w bardzo ograniczonej ilości.
– O całej sprawie zapomniano aż
do zabójstwa wójta Cyganów w
Nowej Soli, u którego podobno
taki klejnot znaleziono. Pojawiło
się wówczas przypuszczenie,
że mógł pochodzić właśnie ze

„Sezamu Hitlera” – mówiła dziennikarka.
Wspomniała też o pociągu pełnym skarbów, który miał zostać
ukryty pod jedną z gór między
Piechowicami i Sobieszowem.
– Najcenniejszym skarbem, jaki
trzymałam w ręku, był orzełek od
złotej korony ze skarbu średzkiego
– mówiła przytoczywszy historię
znalezienia tych kosztowności.
– Można było kupić za to całą
Książnicę Karkonoską i jeszcze
coś na pewno – zażartowała. Opowiedziała też sporo o sobie: że nie
potrafi pływać, co uważa za swoją
słabość. Że zna kilka języków
zupełnie nikomu niepotrzebnych
(grekę, łacinę i sanskryt – studiowała filologię klasyczną). Dodała
też, że bardzo lubi swój zawód, bo
może trochę poleniuchować. – Z
moją przełożoną, naczelną National Geographic rozmawiałam tylko 15 minut przez telefon i bardzo
się lubimy. Do redakcji nie muszę
chodzić i mogę rano dłużej pospać
– zwierzyła się podkreślając, że
praca „wolnego strzelca” wymaga
dużej autodyscypliny.

(tejo)

Strach przed świętą wodą
Choć objeżdża prawie cały świat i bywa zapraszana przez ministrów rządów egzotycznych krajów, aby
je opisać i promować, najbardziej lubi samotne wyprawy do ludzi, aby zobaczyć ich prawdziwe życie.
Joanna Lamparska mówiła o wycieczce do świętego miejsca w Indiach, które schorowani i starzy Hindusi
wybierają jako miejsce śmierci. Płynęła tam Gangesem łódką, która zaczęła przeciekać. Przerażona
pokazała to przewodnikowi, a ten ze spokojem poradził, aby się nie martwiła, bo w Gangesie jest święta
woda i jak utoną, to od razy staną się świętymi. Kłopot w tym, że dziennikarka nie potrafi… pływać.
Fot.Mar

Cieszyli się z młodości
Fot.FOT. TEjO

REKLAMA

Joanna Lamparska szuka skarbów, ale i pobudza
wyobraźnię. Czy zawsze zgodnie z historyczną
prawdą?
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Studenci podczas koncertu IRY
Fot.FOT. TEjO

Londyński autobus na starówce

Tomasz Kammel przybył na UE w trampkach, a do
widzów przemawiał stojąc na stole.

Londyński autobus, zespół IRA, Tomasz Kammel i piwo – to symbole zakończonych w
miniony czwartek Juwenaliów 2009. Impreza udała się.
Londyński piętrus przez cały
miniony wtorek (12 maja) rzucał
się w oczy i w uszy (przede wszystkim) jeżdżąc ulicami miasta i
zapraszając bardzo głośno na plac
Ratuszowy, który był główną areną
studenckiego święta. Okazję, aby
się zabawić, wykorzystali także
ludzie, którzy ze studiowaniem
mają niewiele wspólnego, za to
z piciem i owszem. Nie zakłóciło
to jednak przebiegu imprezy. Na
scenie odbywały się koncerty i
występy, a żacy raczyli się chmielowym napitkiem a to w ogródkach
gastronomicznych, a to na ławeczkach lub siedząc na bruku.
A po zmroku na scenę wyszli
muzycy z IRA. Zagrali swoje nowe
i starsze utwory. Zespół zachwyca
różnorodnością utworów, bo grali
utwory zbliżone do heavy metalu
oraz ballady rockowe.
Do tych bardziej znanych publiczność głośno dośpiewywała teksty wykonywane przez wokalistę
Artura Gadowskiego. Dziewczyny

piszczały, chłopcy skakali, w tłumie
widać było ostatnich prawdziwych
punków. Gdy dziesięć minut przed
23 na scenę wyszła organizatorka
Juwenaliów, Karolina Chałupińska
i oznajmiła, że to koniec, bisów nie
będzie i podziękujmy muzykom,
gwizdy i nawoływanie zespołu
trwało kilka minut.
W miniony czwartek (14 maja)
niemal pełna aula Uniwersytetu
Ekonomicznego wpatrzona w eksgwiazdora Programu Pierwszego
TVP, który kilka dni temu stracił
pracę na Woronicza. Tomasz Kammel tryskał jednak optymizmem i
zarażał dobrym humorem. Mówił
ze swadą i żartem. A już sama jego
prezentacja była poniekąd instrukcją, jak robić to dobrze.
Prelegent dał słuchaczom dziesiątki rad, jak – przemawiając na
forum publicznym – nie zanudzić
słuchających. Jak wzbudzić ich
zainteresowanie, jak wyostrzyć
uwagę, jak zachęcić do wsłuchania
się nawet w nudny temat. Czynił

to samemu stosując opisywane
techniki. Kilka razy wszedł na
stół. Wspomniał też o stroju, który
– wbrew pozorom – jest ważny. –
Wiedziałem, do kogo będę mówił,
dlatego założyłem koszulę i trampki, które bardzo lubię – mówił
prezenter.
Radził też, aby nie zagłaskać
publiczności. – Przede wszystkim
nie kucajcie i nie przymilajcie
się w sztuczny sposób, bo jest
to wyczuwalne i źle odbierane.
Widzowie tego nie lubią. Lubią za
to ekscytujące pytania – opowiadał
Kammel.
Dodatkowymi elementami studenckiego święta były biesiady przy
piwie organizowane w staromiejskich pubach. Kolejne Juwenalia
już za rok.

(tejo/mar)
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Bezmyślność i brawura
na drodze

Ulubiony ksiądz wybrany!!
Ostatecznie wyniki plebiscytu

obrażeń ciała, ma połamane kości i
żebra, przebite płuco, ale nie stracił
przytomności i obrażenia nie zagrażają
życiu. Sprawca stanie przed sądem
za spowodowanie wypadku, a policja
będzie wnioskowała o odebranie mu
uprawnień do kierowania pojazdami.
Wskutek wypadku droga przez co najmniej godzinę była zablokowana. Policja
kierowała samochody objazdami: przez
Maciejową i przez Dziwiszów. Samochody ciężarowe czekały na odblokowanie
przejazdu.
MAR

zdjęcia: Mar

Do czołowego zderzenia dwóch
pojazdów doszło w miniony wtorek
rano przy ulicy Wrocławskiej blisko stacji
paliw „Orlen”. Kierowca Volkswagena
Caddy nie zachował ostrożności przy
wyprzedzaniu i zderzył się czołowo z
Volkswagenem Passatem. Prowadzący
passata został poważnie ranny. Sprawcą
był 25-letni jeleniogórzanin, kierujący
caddy. Wyprzedzał na „trzeciego” i nie
zdołał uciec przed nadjeżdżającym z
naprzeciwka passatem kierowanym
przez 49-letniego mieszkańca Szklarskiej
Poręby. Mężczyzna doznał licznych

1. ks. Jarosław Górecki – Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłakowicach – 235
głosów.
1. ks. Przemysław Słyszko – Kościół pw. św. Barbary w Wojcieszycach – 223 głosy
2.ks. Zenon Stoń – proboszcz Kościoła w Karpaczu pod wezwaniem NNMP – 194 głosy.
4.ks. Bogusław Sawaryn – Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbe w Szklarskiej Porębie – 135 głosów.
5.ks. Marian Matula – Kubek – proboszcz Kościoła w Jagniątkowie, par. pw. Miłosierdzia Bożego – 68
głosów.
6. ks. Tadeusz Dańko – Kościół św. Wojciecha na Zabobrzu w Jeleniej Górze – 62 głosy
7. ks. Jerzy Gniatczyk – proboszcz Kościoła św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze – 58 głosów.
8.ks. Krzysztof Kowalczyk Kościół św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Jeleniej Górze - 40 głosów
9.ks. Józef Stec – Parafia Matki Bożej Miłosierdzia - 32 głosy

Zakończył się nasz plebiscyt na ulubionego księdza w parafiach Jeleniej Góry i powiatu jeleniogórskiego. Na trzech
pierwszych miejscach znaleźli się księża z Mysłakowic,
Karpacza i Wojcieszyc. Rzutem na taśmę i mobilizacją
parafian na pierwszym miejscu znalazł się wikariusz
parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłakowicach,
Jarosław Górecki. Drugi jest proboszcz parafii pod wezwaniem św. Barbary w Wojcieszycach, Przemysław Słyszko.
Na trzecim miejscu proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Karpaczu, Zenon Stoń.
Kupony przychodziły do naszej redakcji
do ostatniej chwili przed zamknięciem
numeru. Jak widać najwięcej zapału w
głosowaniu na swojego duszpasterza
mieli mieszkańcy Mysłakowic. Na kuponach pisali tak o swoim wikarym – jest
księdzem z prawdziwego powołania.
Dzielnie sekundowali im parafianie z

Wojcieszyc i Karpacza. O księdzu Od razu
ustaliła się lista tych kapłanów, na których
docierały do nas głosy. W najbliższym
numerze Jelonki pokażemy fotoreportaż
z wręczania dyplomów uznania trzem
pierwszym kapłanom. Dzisiaj rozmowa
ze zwycięzcą plebiscytu, księdzem Jarosławem Góreckim.

Pasterz ludzkich dusz
Jarosław Górecki, ksiądz wikariusz w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłakowicach, gdzie przyjechał
w 2006 roku. Mimo iż jest to jego pierwsza praca duszpasterska zjednał już sobie mieszkańców miejscowości.

wasze fotki Nasze Pociechy

A da

ale ks

Fabian

a da m

Bla nka

Marika

Oli wia

Pa try k

Weronika

Wiktoria

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

Decyzja o przystąpieniu
w szeregi kapłanów b yła
w y n i k i e m d ł u g o t r w a ł yc h
rozważań, czy impulsem,
który ostatecznie zdecydował, co ksiądz będzie robił
w przyszłości?
J. G.. Powołanie dojrzewało
we mnie przez wiele lat. Będąc
jeszcze małym chłopcem związałem się z parafią Zbylutów
w m i e j s c owo ś c i C h m i e l n o ,
niedaleko Lwówka Śląskiego.
Od II klasy szkoły podstawowej
służyłem jako ministrant. Z
czasem zrodziło się we mnie
umiłowanie do liturgii. Lubiłem
spędzać w ten sposób czas i
zacząłem myśleć o kapłaństwie.
Oczywiście w międzyczasie pojawiły się różne inne pomysły
m. in. studiowanie geografii na
Uniwersytecie Wrocławskim.
Zastanawiałem się również nad
aktorstwem. Wybierając więc
szkołę średnią, zdecydowałem
się na liceum ogólnokształcące,
które miało mi dać czas do namysłu. Po maturze zdecydowałem, że chcę się dalej kształcić
w seminarium i służyć Bogu.
Czy wydarzyło się coś,
co ostatecznie utwierdziło
księdza w podejmowanej w
młodości decyzji? W końcu
oznaczała ona rezygnację
z wielu przywilejów, jakie
mają ludzie świeccy?
J. G.. Bezpośrednio przed
przyjęciem do seminarium
uczestniczyłem w rekolekcjach
w Legnicy i Szklarskiej Porębie,
które było przeznaczone dla
maturzy st ów. Podczas nich
również rozmyślałem na temat
powołania i wątpliwości, które
mną t argały, ale w gr uncie
r z e c z y u t w i e rd z a ł e m s i ę w
swojej decyzji. W międzyczasie, podczas wakacji wziąłem
udział w pielgrzymce z Legnicy
do Częstochowy, podczas której
poznałem pewnego kapłana.
Przekazał mi, żeby nikomu nie
mówić o tym, że ogień Bożej
miłości jest we mnie. Tak właśnie zrobiłem, o tym, że pragnę
zostać księdzem nie informowałem nawet najbliższych.
Rodzicie byli więc zaskoczeni, gdy jako młody chło-

pak przekazał im ksiądz,
że zrezygnował z geografii
i wybrał służbę Bogu?
J. G.. Po odebraniu świadectwa maturalnego, poszedłem
do księdza w mojej parafii i
oznajmiłem mu, jaką drogę
życiową wybrałem. O mojej
decyzji wiedział również dyrektor szkoły. 2 czerwca 2000
roku, w rocznicę wizyty Jana
Pawła II, złożyłem dokumenty
w Legnicy w tajemnicy przed
rodzicami. Dwudziestego piątego czerwca 2000 roku miałem
egzamin w seminarium, przed
którym pojechałem jeszcze do
Lichenia. W dniu rozmowy
kwalif ik acy jnej poprosiłem
babcię, żeby upiekła tort. Po powrocie do domu zebrałem całą
rodzinę w kuchni i powiedziałem, że chcę swoją przyszłość
poświęcić Bogu, dlatego też
złożyłem papier y w seminarium. Tato nic nie powiedział.
Mama się rozpłakała i zapytała
czy ona dobrze rozumie, że
nie będzie miała synowej? Nie
były to wówczas łzy szczęścia.
Odpowiedziałem jej, że będzie
miała zięcia, bo oprócz mnie
ma jeszcze córkę. Babcia oczywiście się cieszyła.
Z czasem oswoili się jednak z tym, że ich syn został
kapłanem?
J. G... Zobaczyli, że zawsze
jestem radosny, nigdy nie narzekam i mam mnóstwo pomysłów, które chcę realizować. W
2006 roku przyjąłem święcenia
kapłańskie, wtedy mama też
płak ała, ale były t o już łzy
szczęścia.

tej pamięci księdza proboszcza Tadeusza Grabiaka. Pracę
duszpasterską rozpocząłem 29
czerwca 2006 roku. Początki
były bardzo trudne – wszystko
nowe. Wspieraliśmy się razem
z księdzem proboszczem, Mieczysławem Będkowskim, który
również poznawał parafię i
parafian. Cały czas uczymy się,
jak być dobrymi pasterzami.
Zależy mi przede wszystkim
na tym, żeby być blisko ludzi,
rozmawiać z nimi, wspólnie
przeżywać ich problemy. Ludzi
trzeba łączyć, bo za wiele ich
dzieli. Oczywiście bywają takie
sytuacje, że trzeba mówić bolesną prawdę. Chrystus powiedział „Dobry pasterz zna swoje
owce i one Go znają”. Staram
się kierować tymi słowami.
Zaangażowanie w sprawy
ludzkie i parafię, która tętni
życiem, zostały zauważane?
Cieszy się ksiądz z zajęcia
pierwszego miejsca w naszym plebiscycie? Czy ma to
znaczenie?
J. G.. Przede wszystkim
sam fakt, że moje nazwisko
pojawiło się w plebiscycie jest
dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Poinformowali mnie o
tym parafianie, którzy w ten
sposób sprawili mi ogromną
niespodziankę. Może chcą mnie
też zmobilizować do dalszych
działań. Natomiast bycie laureatem nieco mnie onieśmiela,
w końcu w powiecie jeleniogórskim i samej stolicy Karkonoszy
służy wielu kapłanów, którzy
zasługują na zauważenie.

Przyszedł więc czas na
pracę duszpasterską. Paraf ia w Mysłakowicach jest
pierwszą, w której ksiądz
służy. Początki obranej drogi życiowej są trudne, czy
raczej łatwe, bo wszystko
dzieje się według uprzednio
u s t a l o n e g o h a r m o n o g ra mu?
Stefan Cichy, biskup legnicki
Czy po trzech latach służby
wysłał mnie na pierwszą placówkę właśnie do Mysłakowic. duszpasterskiej, wcieleniu w
Wcześniej służyłem tutaj jako życie wielu pomysłów, które
diakon, podczas pogrzebu świę- okazały się udanymi przed-

sięwzięciami i osiągnięciu
sukcesu, jakim jest uznanie
wśród parafian utwierdził
się ksiądz w tym, że służba
Bogu zamiast kariery zawodowej to dobry wybór?
J. G.. Jedyne chwile zwątpienia miewałem w seminarium, ale wychodziłem z nich
t ylko mocniejszy. Wiem, że
dokonałem dobrego wyboru,
który pozwala mi spełnić moje
powołanie. Jak powiedziałem
wcześniej nie chcę być daleko
od ludzi, ale cały czas przy
nich. Ważny jest dla mnie więc
czas duszpasterski, podczas
którego poznaję parafian i ich
rodziny. To okres budowania
wzajemnych relac ji. Razem
jeździmy także na pielgrzymki, organizujemy spotkania i
prelekcje.
Nie obawia się ksiądz jednak tego, że przyjdzie czas,
kiedy trzeba będzie odejść z
parafii w Mysłakowicach?
Mam świadomość tego, że
czeka mnie kolejne zadanie,
które zada mi ksiądz Biskup.
Przy jmę je z pokorą, bo nauczono mnie, że „Kapłan ma
wiązać ludzi z Chrystusem, a
nie z sobą”. Żywię jedynie nadzieję, że to co robimy wspólnie
z parafianami obecnie, będzie
kontynuowane.

Rozmawiała
Anna Pisulska
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Występy teatru młodych i dorosłych aktorów, rozstrzygnięcia konkursów i pokaz ludowego wesela połączony
z degustacją potraw – to główne atrakcje Nocy Muzeów,
która w Muzeum Karkonoskim zaczęła się w miniony
piątek po południu. Imprezy trwały do północy niemal
we wszystkich placówkach kultury w mieście.

Scena z „Balladyny” w wykonaniu uczniów z SP nr 7

Zbiorowy portret laureatów konkursów

FOT. KONrad PrzEzdzięK

zdjęcia: KONrad PrzEzdzięK

Kilkanaście dziewcząt wzięło w miniony wtorek
(12 maja) udział w castingu na rolę Zofii w jednoaktówce „List” Fredry, której premierę Teatr
im. Norwida zapowiada na 24 czerwca. Kandydatki
przeżyły miłe popołudnie, a jedna z nich zagra u boku
Igora Kowalika, odtwórcy roli Zdzisława.
Potencjalne „Zofie” przywitał Krzysztof Pułkowski, który
reżyseruje „List”. – Zofia to
młoda panna, frywolna, piękna
i jednocześnie jeszcze naiwna.
Oczekuję, że któraś z pań mnie
metaforycznie zachwyci – mówił
reżyser do kandydatek. Z każdą
witał się szarmanckim baise-main. Dziewczyny dostały kartkę
z jednym z epizodów sztuki.
Pojawił się też Igor Kowalik. Zadaniem adeptek było odegranie
scenki wraz z aktorem.
Na scenie postawiono drabinę,
bo w epizodzie Zofia rozmawia
ze Zdzisławem stojąc na pięterku, które drabina imitowała.
Reżyser upewniał się, czy dziewczęta nie mają lęku wysokości.
Ale żadna nie miała żadnych

Górala, aktora znanego z telewizyjnego serialu „Ballada o Januszku”,
który odczytał wiersze i opowiadania
nagrodzone w konkursie literackoplastycznym „Obraz bliski memu
sercu - tradycje w moim domu, w
moim regionie”.
W salach muzealnych na gości
czekała scenografia i aktorzy Zdrojowego Teatru Animacji, którzy pokazali sztukę „Wielki Teatr Legend
Karkonoszy”.
Pod wieczór w Muzeum Karkonoskim zapanowała weselna atmosfera,
a to za sprawą przedstawienia „Wokół
weselnego stołu” przedstawionego
przez zespół folklorystyczny Dunawiec ze Zbylutowa. Złożona z potomków górali czadeckich grupa przygotowała także pokaz przygotowań
panny młodej do wesela. Pokaz o tyle
oryginalny, że jego wykonawcy mają
tradycję nietkniętą przez obce wpływy
i są przykładem „żywego muzeum”.
Jak na prawdziwe wesele przystało,
przygotowano też poczęstunek.

Muzeum zapełniło się zwiedzającymi w różnym wieku, bo w wydarzeniu
wzięli udział zarówno młodzi, jak
i nieco starsi mieszkańcy miasta.
Uroczysta inauguracja nocy miała
miejsce w ogrodach muzealnych.
aWszystkich powitała dyrektorka
Gabriela Zawiła
Noc Muzeów otworzyła inscenizacja „Balladyny” w interpretacji
uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 7,
przygotowana pod kierunkiem Piotra
Grosmana, nauczyciela z tej placówki.
Dziewczęta i chłopcy żywiołowo
wczuli się w role postaci niełatwego
przecież dramatu. A i dramaturgia
oraz ruch sceniczny mogą się podobać, zwłaszcza symboliczny bieg
młodego Kirkora (Rafał Szafrański) z
latawcem, na którym widnieje portret
Słowackiego.
Niespodzianką dla 12-letniej Sary
Molendy, odtwórczyni głównej roli
Balladyny, która właśnie tego dnia
obchodziła swoje urodziny, był prezent od muzeum. A niespodzianką
dla wszystkich był występ Jarosława

Zdrojowy Teatr Animacji w legendach karkonoskich
Zespół Dunawiec i obrzęd oczepin.

(tejo)

SKOK W BOK NA SCENIE

atmosferę rozładowywał sam jest – mówił reżyser. Szczęśliwa
aktor. Igor Kowalik okazał się wybranka, która 24 czerwca
bowiem nie t ylko świetnym zagra u boku Igora Kowalika,
partnerem, ale i pomocnikiem zostanie powiadomiona o wydla kandydatek do roli swojej borze telefonicznie. Wszystkie
oporów, aby wejść na szczeble, „ukochanej”. Artysta umiejętnie zostały zaproszone na próbę
nawet w szpilkach, i odegrać „prowokował” adeptki sceny, aby generalną.
zadaną scenkę. Z wyraźnym
podtekstem sensualnym.
Krzysztof Pułkowski najpierw
JEŚLI UDAŁO MI SIĘ PRZEKONAĆ REŻYSERA,
pozwalał czytać z kartki, później ŻE ZASŁUGUJĘ NA TĘ ROLĘ, BĘDĘ SZCZĘŚLIWA
prosił o granie bez tej pomocy,
– POWIEDZIAŁA NAM DOMINIKA, JEDNA Z
nawet kosztem pomyki w krótKANDYDATEK.
kim tekście. Wreszcie sugerował
kandydatkom, aby zagrały tę
rolę po swojemu. – Zupełnie tak,
jakby to nie był Fredro, ale na wyzwoliły w sobie autentyczNabór do roli, do której poprzykład, hip-hop. Tak, żebyście ność, a dziewczyny nie potrze- trzeba nieprofesjonalnego akw tym były zajefajne – żartował bowały aż tak tej prowokacji, bo tora, w Teatrze Norwida nie jest
reżyser. Efekt przeszedł ocze- wszystkie „zagrały” na medal.
nowością. Ostatnio przeprokiwania: dziewczęta pokazały,
Kto będzie Zofią? – Mam już wadzono go wśród chłopców
że nie przyszły do teatru przez swój typ, to był ten błysk w oku. poszukiwanych do spektaklu
przypadek. Wiele z nich miało To się od razu czuje – wyznał „Okrutne i czułe”. W 2001 roku
już wcześniej kontakt ze sceną. nam art ysta nie zdradzając w ten sposób została wyłoniony
Podczas castingu nie czuło jednak, która z młodych jelenio- aktor grający Kordiana w sztuce
się nerwowości. Żartowano, a górzanek go tak zachwyciła.
w reżyserii Adama HanuszkieKrzysztof Pułkowski i Urszula wicza. Za czasów dyrektora
Liksztet, kierowniczka literacka Grzegorza Mrówczyńskiego z
Teatr u Nor wida, pochwalili sukcesu cieszyła się córka posła
wszystkie kandydatki. – To nie Marcina Zawiły Marta, która
jest z mojej strony grzeczność, także dzięki temu zagrała w
ale naprawdę szczere gratula- przedstawieniu.
cje. Niestety, będę mógł wybrać
Konrad Przezdzięk
tylko jedną z was. Ale proszę,
żeby pozostałe nie traktowały
tego jako porażkę, bo tak nie

Fredro
na Czarnem
Przypomnijmy, że „List” zostanie wystawiony 24 czerwca w niecodziennej
scenerii renesansowego Dworu Czarne.
– Dziedziniec zamieni się na scenę.
Aktorzy będą pojawiali się w oknach
zabytku. Jeszcze nie wiemy, jak rozwiązać
kwestię widowni, ale w najbliższym czasie
to się wyjaśni – mówi Bogdan Koca, dyrektor Teatru Norwida, który także śledził
wtorkowy casting. Obok Igora Kowalika
i jednej z dziewcząt, które dziś przyszły
do teatru, w „Liście” zagrają: Elwira
Hamerska-Kijańska, Jacek Grondowy i
Tadeusz Wnuk.

REKLAMA

zdjęcia: KONrad PrzEzdzięK

Noc dała muzeum moc

Duch Gór prawie jak żywy
Kto chce oko w oko spotkać legendarnego Rzepióra,
Ruebezahla, Liczyrzepę – jak
go według różnych tradycji
się nazywa – powinien udać
się do Muzeum Przyrodniczego, gdzie można oglądać rekonstrukcję stwora, bohatera
legend karkonoskich. Duch

Gór zrekonstruowany według
wizerunku z mapy Helwiga z
1561 roku stanął w specjalnie
przygotowanym pomieszczeniu, a prezentacji towarzyszy
podkład muzyczny – mówi
Stanisław Firszt, dyrektor
Muzeum Przyrodniczego.

zdjęcia: KONrad PrzEzdzięK
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– Zagramy na pewno lepiej niż Polacy na Mistrzostwach
Europy – mówił w czerwcu ubiegłego roku zapowiadając
występ Tria Semplice na koncercie charytatywnym dla
ratowania życia chorego na białaczkę chłopca. Polacy grali
fatalnie i właśnie przegrali z Niemcami. Łukasz jednym
zdaniem rozśmieszył nawet najbardziej zawiedzionych
kibiców biało-czerwonych. Porwał ich muzyką, która dla
Niego i kolegów była więcej niż pasją. Już nie rozśmieszy.
Już nie zagra.
Poniedziałkowy wieczór 11
maja. Na krajowej „trójce” spory
ruch samochodów w wiosennym
deszczu. Łukasz wraca swoim fiatem z naklejką fantazyjnej gitary
na tylnej szybie do domu zmęczony po dniu pracy. Nie wiadomo, w
jakich okolicznościach wyleciał z
jezdni, dachował i uderzył autem
w drzewo. Przeżył. Wygramolił
się z pokiereszowanego fiata.
Chciał, by ktoś mu pomógł.

bywało – najczęściej włączałem
stoper i przez okno patrzyłem jak
koledzy grają w piłkę. Ale mimo
wszystko jakoś to szło do przodu,
choć strasznym kosztem moim i
Mamy. Kiedyś byłem „drewniany
jak Pinokio” – nie tańczyłem, nie
śpiewałem, a dziś bez muzyki nie
wyobrażam sobie życia – powiedział. Jak teraz wyobrazić sobie
życie bez Łukasza?

Podszedł do jezdni, by zatrzymać jakieś auto. Był w szoku.
W koło ciemność. Nie pomyślał,
że nikt go nie zauważy. Pęd
powietrza od mknącej jednią ciężarówki „pcha” Łukasza prosto
pod koła nadjeżdżających osobówek. – Kierowca tira zauważył,
że kogoś potrącił. Zatrzymał się
i wyszedł, by udzielić poszkodowanemu pomocy. Widział,
że jeszcze żyje. I widział, jak w
kilka sekund umiera zabity przez
nadjeżdżające auta – relacjonują
policjanci.

Miał wiele do zrobienia–

Życie bez Łukasza

– Powiedz, że to żart! – dzwoni
do mnie klasowy kolega Jarosław
Gromadzki nie mogąc uwierzyć
w wiadomość, którą we wtorkowy poranek podała „Jelonka”.
Niestety, to nie był żart. Znany
chyba przez każdego nie tylko w
środowisku muzycznym Łukasz
Pietrzak gitarzysta, pedagog i
pasjonat muzyki zginął w makabrycznych okolicznościach. Miał
dopiero 31 lat, a za sobą sławę i
osiągnięcia niejednego profesora
w wieku emerytalnym. Pełen
entuzjazmu, nowych pomysłów.
Kochający swoich uczniów i zarażający ich miłością do gitary.
– Przez pierwsze lata, gry na
gitarze uczyła mnie mama. Po raz
pierwszy wziąłem ten instrument
do ręki w wieku 6 lat. Niestety,
pierwszych kilka lat edukacji to
była „gitarowa wojna domowa” –
nienawidziłem wręcz tego instrumentu – mówił Łukasz w jednym
z artykułów zamieszczonych w
Jelonce.com. – Mama wychodziła do pracy (była nauczycielką
gitary w PSM w Oleśnicy), a tato
(„normalny” – tzn. nie muzyk)
po południu, po przyjściu z pracy
miał pilnować, żebym poćwiczył np.15 minut. Różnie z tym

Trzeba Łukasza cenić za profesjonalizm, serdeczność, inteligencję i wiele, wiele innych cech,
o których wszyscy mówią. Cieszę
się, że miałem szczęście poznać
Go nie tylko ze strony zawodowej
z racji organizowania koncertów,
ale również prywatnie. Znałem
Łukasza jako człowieka pełnego
życia, entuzjazmu, miłośnika
piki nożnej. To nas bardzo łączyło. Był zagorzałym kibicem
i potrafił się tym fantastycznie
cieszyć – wspomina Jarosław
Gromadzki, dyrektor Jeleniogórskiego Centrum Kultury. – Piłka
to była jego kolejna pasja po gitarze i rodzinie. W młodości, jak
mówił, chciał został piłkarzem.
Zresztą grał w piłkę rekreacyjnie
i był znakomitym napastnikiem,
który strzelał mnóstwo bramek.
Jego śmierć to tragedia dlatego, że odszedł młody człowiek,
który choć zrobił w środowisku
tak wiele, miał jeszcze bardzo
dużo do zrobienia – dodaje J.
Gromadzki.
Jak przyznaje, nie zna człowieka, który by z taką radością
chciał się dzielić swoją pasją z
innymi. Odnosiło to efekty. –
Wszyscy obserwowaliśmy, jak
coraz więcej osób przychodzi na
jego koncerty, jak coraz więcej
ludzi zaczynało się identyfikować
z Gitaromanią. Potrafił tą swoją
pasją zarażać. Dzięki swojej charyzmie, swojemu entuzjazmowi.
Nie oglądał się na profity płynące
z tego tytułu. Kwestie materialne
u Łuksza były na dalszym planie.
Najważniejsze było to co on
odczuwał i czy inni się do tego
włączają, czy w tym współuczestniczą. W życiu prywatnym, był
znakomitym kolegą, człowiekiem
z krwi i kości.

Łukasz, dlaczego?!?

Fot. RYLIT
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Pamięci zmarłego Łukasza Pietrzaka poświęcono piątkowy wieczór artystyczny zorganizowany w Miejskim Domu Kultury „Muflon” w Sobieszowie w ramach „Nocy Muzeów”.
żartować i uderzyć pięścią w stół
jak trzeba było. Potrafił być naturalny. Przy tym był niezwykle
kulturalny i spokojny. Na początku naszej znajomości w sposób
dla Łukasza charakterystyczny
zatytułował mnie kiedyś „trenerem” chyba ze względu na mój
wiek, bo był ode mnie znacznie
młodszy. I tego „trenera” się trzymał, czasami pomimo protestów.
Brzmiało to bardzo sympatycznie
i tego „Halo, trenerze, Trenerze

już między nami. Był cudownym,
ciepłym i zawsze uśmiechniętym,
chętnym do pomocy człowiekiem
z charyzmą, który swoją niepowtarzalną osobowością zjednywał
każdego – wspomina Wiesława
Tobiasz. – Był wspaniałym mężem i ojcem dwójki dzieci, którym
serdecznie współczujemy, choć
w obliczu tej tragedii słowa takie
tracą sens. Została po nim pustka
nie do ogarnięcia...
– Na wszystkich z nas zrobił

HONORATA MAGDECZKO-CAPOTE: – ŁUKASZ
BYŁ ZACHŁANNY NA ŻYCIE, NIE ZMARNOWAŁ
CHYBA ANI JEDNEJ MINUTY. ŻYŁ KRÓTKO ALE
NIEZWYKLE INTENSYWNIE, JAKBY WIEDZIAŁ,
ŻE MA MAŁO CZASU

allo”, będzie mi brakowało do spore wrażenie nie tylko jako
końca życia – wspomina.
muzyk, gitarzysta, pedagog, ale
przede wszystkim jak rzutki
organizator – wspomina Andrzej
Patlewicz, menedżer muzyczUczył z pasją
Wiesława Tobiasz, dyrektorka, ny z Jeleniogórskiego Centrum
oraz pracownicy Państwowej Kultury. – To właśnie dzięki jego
Szkoły Muzycznej I st. im. Garści zaangażowaniu powstała „Gitarow Jeleniej Górze, nie mogą otrzą- mania”, która zaznaczyła swoje
snąć się po tragedii. Od września miejsce na mapie gitarowych
2002 roku uczył tam gitary. Był imprez w kraju.. Spotykaliśmy
twórcą i dyrektorem artystycz- się w różnych miejscach najnym Międzynarodowego Festi- częściej tam gdzie odbywały się
walu i Konkursu „Gitaromania”, jakieś koncerty z jego udziałem.
w grudniu 2008 roku odbyła się Po nagraniu płyty Tria SEMPLIpiąta, jubileuszowa edycja. – Wia- CE wspomniałem mu, że warto
domość o śmierci Łukasza spadła zaprezentować te utwor y na
na nas jak grom z jasnego nieba. antenie Polskiego Radia Wrocław.
Jarosław Gromadzki: – Potrafił Tak trudno uwierzyć, że nie ma go Zagrał na wspomnianej płycie
swoje ulubione bossa-novy, które
teraz mają swoją zupełnie inną
wymowę…

Żył za szybko

Marek Mikulski, przyjaciel
Łukasza: – Poznaliśmy się zanim
przyjechał do Jeleniej Góry. Podczas jednego z konkursów gitarowych we Włoszech przyszedł do
mnie do hotelu, podał mi rękę
i od tego czasu nasze kontakty

Łukasz Pietrzak podczas losowania nagród
w jednym z konkursów w cyklu „Gitara do kwadratu”.

stały się bliższe. Wspominał go
jako człowieka o ogromnym optymizmem, poczuciem humoru.
Bardzo wiele rzeczy organizował
i to nie tylko koncertów i imprez,
ale też takich zwykłych rzeczy, jak
spotkania. Razem graliśmy w bilard, a Łukasz zliczał te wszystkie
rozgrywki. W sumie mieliśmy ich
około tysiąca, tysiąca wspólnych
rozegranych partii.
– Organizował też spotkania
kibiców. Dzwonił do każdego z
nas i umawiał nas na spotkania
w pubie, gdzie dyskutowaliśmy o
polskiej piłce nożnej. I tego będzie
mi teraz bardzo brakowało. Tego
jego telefonu. Nie mówię o tych
imprezach, których wszyscy wiedzą, jak Gitaromania czy Gitara w
Centrum. Dla mnie był też kolegą
z pracy, z którym analizowaliśmy
tematy muzyczne. Siedzieliśmy
razem na egzaminach, chcieliśmy
naszych uczniów jak najlepiej
poprowadzić, jak najwięcej nauczyć – mówi Marek Michalski.
– Teraz nie będę miał z kim o tym
porozmawiać.
Jego przyjaciel zaznacza, że Łukasz robił tyle rzeczy, że nikt nie
będzie w stanie mu dorównać i
tego kontynuować. O ósmej rano
do 12.00 - 13.00 jeździł po szkołach i przedszkolach na wsiach i
po okolicy i grał. – Dał tyle koncertów, jakby miał świadomość,
że na to co robi nie ma zbyt wiele
czasu. Po 13.00 szedł do pracy.
Był bardzo przemęczony. Biorąc
pod uwagę okoliczności w jakich
zginął Łukasz trudno oprzeć się
wrażeniu, że tak było mu pisane,
że musiał odejść – mówi Marek
Michalski. – Z drugiej strony
jestem zły na te wszystkie okoliczności, na warunki na drodze, być
może na prędkość, być może na
niesprawność samochodu. Jestem
zły, że Łukasz odszedł i zostawił
nas samych z tym wszystkim –
gorzko stwierdza.

Drogi jak syn

– Łukasz, a raczej Paco (jak Go
nazywaliśmy) był mi drogi jak
syn – wyznaje aktorka Honorata
Magdeczko-Capote. – Bardzo
trudno pogodzić się, że go nie ma.
wśród nas, bo przecież jest tylko
w innym świecie. Boska perspektywa jest dla nas zbyt odległa, ale
głęboko wierzę, że jego odejście
ma większy sens. To był cudowny
wszechstronnie utalentowany
chłopak z niezwykłym poczuciem
humoru i ogromną charyzmą
- typowy wodnik – mówi pani
Honorata.
– Zachłanny na życie, nie
zmarnował chyba ani jednej
minuty. Żył krótko ale niezwykle
intensywnie, jakby wiedział, że
ma mało czasu – powtarza za
Markiem Michalskim... – Był
zapalonym kibicem piłki nożnej
o czym wiedzą jego przyjaciele,
więc i ja musiałam oglądać przynajmniej najważniejsze mecze, bo
Paco bardzo to doceniał i było z
czego się pośmiać. Zawsze mówił,
że gdyby nie Jego wątła postura
zostałby wybitnym piłkarzem, bo
tam publiczność jest największa.
Może ukochany synek Kubuś, z
którym ciągle kopał piłkę spełni
Jego marzenia?
Honorata Magdeczko-Capote: – Najtrudniej pogodzić się z
jego oderwaniem od cudownej
rodziny, jaką pozostawił, dlatego
proszę wszystkich wierzących
o modlitwę za jego duszę żeby
mogła trafić do światła, tam
skąd na pewno przyszedł. Nigdy
nie uwierzę, że jego śmierć była
bezsensowna, choć jak pewnie
wszyscy ciągle pytam dlaczego...
dlaczego on... dlaczego.

Angelika Grzywacz,
Konrad Przezdzięk

Łukasz Pietrzak pochodził z Oleśnicy. Był laureatem 20 nagród na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach gitarowych. Gościł z recitalami w wielu miastach Polski oraz zagranicą np. w Niemczech, Włoszech, Grecji, Szkocji. Występował z Orkiestrami Filharmonii Wrocławskiej,
Dolnośląskiej, Pomorskiej i Opolskiej oraz z Toruńską Orkiestrą Kameralną. Współpracował z hiszpańską mezzosopranistką, Jozefą de Andres
Galvan. Był założycielem zespołu kameralnego „Trio Semplice”. W repertuarze quasi-jazzowym występował z wokalistkami Małgorzatą Kogut,
Małgorzatą Przybysz i Aleksandrą Osiecką. W latach 1993 – 97 był stypendystą Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Otrzymał również
stypendium samorządu Miasta Wrocławia oraz dwukrotnie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Oprócz utworów muzyki klasycznej
wykonywał również własne aranżację jazzowe standardów oraz przebojów muzyki filmowej i rozrywkowej. Łukasza w minioną sobotę pożegnał
na cmentarzu w Piechowicach tłum przyjaciół i znajomych oraz najbliższa rodzina: żona Anna i dzieci: Kuba oraz Hania.
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ROZMAITOŒCI
W trosce o przyszłość
ogłup się sam
Pora na już chyba ostatni
tekst o tematyce maturopodobnej, przepoczwarzającej
się z tygodnia na tydzień w
coraz to ohydniejszą formę,
która apogeum prawdopodobnie osiągnie 30 czerwca, czyli
w dzień ogłoszenia wyników
pisemnych egzaminów maturalnych wszelkiej maści. Dzisiaj słowo-klucz brzmi „klucz”.
Właśnie to obrazowe określenie
oznacza usystematyzowany, z
góry ustalony sposób oceniania
wypracowań z przedmiotów
humanistycznych. „Klucz” służy
do zamknięcia kreatywności
maturzysty w klatce, a może
lepiej w izolatce, byleby tylko bez
okien, aby ani jedna myśl spoza
odgórnie ustalonego schematu,
z głowy ucznia się, broń Boże,
nie wydostała.
Klucz ustalany jest dopiero po
zakończeniu egzaminów maturalnych z określonych przedmiotów. Wyznacznikiem formowania kolejnych podpunktów jest
częstotliwość pojawiania się
poszczególnych argumentów,
tez, sformułowań czy zdań na
białych kartach pociętych w
poprzek liniami i zapełnionych
czarnym, dziewiętnasto- lub
osiemnastolatkowym pismem.
Nie trzeba być nadzwyczajnym
geniuszem, aby zrozumieć, do
czego taki system prowadzi.
Oryginalność nie popłaca! Myśl
tak, jak ogół! Schemat! Klucz!
Słowacki wielkim poetą był!
Trudno w tym przypadku nie
przytoczyć (za „Dziennikiem”)
apelu wystosowanego przez samego dyrektora CKE: „Nie silcie
się na oryginalność. Najbardziej
twórcze pomysły odłóżcie na
inną okazję”. Czyż taka odezwa nie napawa optymizmem
(niemalże do rozpuku) przed
napisaniem osławionego z lewej
i z prawej strony, z góry, z boku
i z podskoku, matury? Pozwolę
sobie zostawić to pytanie bez
odpowiedzi. Nie jest ważne to, co
miał na myśli autor tekstu przytoczonego w arkuszu, lecz raczej
to, co stworzył autor klucza. W
ten właśnie sposób oducza się
twórczego myślenia.
Jakkolwiek by na to nie patrzeć dziwną inicjatywą wyka-

zał się dyrektor CKE zmieniając
po części temat wypracowania z wiedzy o społeczeństwie.
Dzięki temu polecenie stało się
mniej konkretne i można było
zgodnie z nim napisać zarówno
rozprawkę, jak i esej („Co jest
zadaniem oświaty: zmniejszyć
czy zwiększyć różnice między
uczniami? Rozważ powyższy
problem”). Według informacji
portalu „wyborcza.pl” podając
tylko jedną stronę argumentacji,
dostanie się zaledwie połowę
punktów. Głowa patrzy w przód,
nogi idą w tył.
W jakimś jednak sensie osławiony „klucz” jest potrzebny do
sprawiedliwego i bezstronnego
oceniania, ale jego forma powinna zostać jak najszybciej
zmieniona.
Kolejnym smaczkiem maturalnym jest osławiony egzamin
ustny z języka polskiego. O ile
sama idea wydaje się słuszna
– tworzenie własnej, piętnastominutowej prezentacji – o tyle
praktyka pozostawia wiele do
życzenia. Minusem wymienionej formy jest wyrywanie kolejnego kawałka czasu uczniom,
co jest niewątpliwą bolączką
przed egzaminami pisemnymi z
innych przedmiotów. Co więcej,
kwitnie handel prezentacjami,
co zostało już kiedyś przedstawione. Wielu uczniów stosuje
też formę wkuwania słowa po
słowie i przecinka po przecinku,
co prowadzi do realizacji zasady
„zakuć, zdać, zapomnieć”.
Co więc zrobić w trosce o
swoją przyszłość? To zależy. Jeśli
chce się być człowiekiem inteligentnym, niewpakowanym
w schemat i niezamkniętym
od góry żelazną klapą – być
kreatywnym. Jeśli jednak chce
się mieć wykształcenie, trzeba
kreatywności się wyrzec, bo rekrutacja na studia odbywa się na
zasadzie konkursu świadectw.
Obywatelu! W trosce o własne,
wyższe wykształcenie – ogłup
się sam, a twórcze myślenie
schowaj do piwnicy i zamknij na
siedem spustów. Kluczem.

Konrad Lipiński

PLOTKI I FAKTY
Bezcenny dyrektor

Migawk¹ i piórem Jelonki.com

Fot. RYLIT

ODA OD MŁODOŚCI

Joanna Lamparska, o której
piszemy na stronie piątej, po raz
pierwszy odwiedziła Książnicę
Karkonoską w Jeleniej Górze.
Była zachwycona jej wnętrzem
oraz Marcinem Zawiłą, posłem
i zarazem dyrektorem placówki.
Poszukiwaczka skarbów nie
próbowała wprawdzie eksplorować tych, które znajdują się w
tej instytucji krzewienia kultury
w Jeleniej Górze, jednak bez
wahania dała do zrozumienia,
że takim skarbem jest Marcin
Zawiła właśnie. Kiedy zasugerowała, że za najcenniejszy skarb,
który kiedykolwiek trzymała
w rękach, mogłaby kupić całą
książnicę, zarzekła się, że bez
dyrektora, bo – jak to ujęła: jest
on bezcenny.

– Uwielbiam takie pozycje, …

Kammel w humorze

Tomasz Kammel, choć z hukiem wyleciał z pracy w TVP, w
swojej prawie rodzinnej Jeleniej
Górze nie dawał poznać po
sobie, że cokolwiek złego mu się
przydarzyło. Podczas wykładu,
jaki wygłosił w miniony czwartek przy okazji Juwenaliów,
rzucał dowcipami na lewo i
prawo. Opowiadał o przypadku, kiedy jeden z prelegentów
nazwał publiczność stadem
baranów zapomniawszy wyłączyć mikrofon. Powiedział też
o ryzykach, jakie wynikają ze
stresu i możliwości przejęzyczenia. – Jeśli dyrektor nazywa
się Dypczyński, to nietrudno
zrobić z niego Dupczyńskiego –
mówił. Na szczęście w kręgach
jeleniogórskiej władzy osób o
niebezpiecznych nazwiskach
nie ma, więc takie lapsusy są
mniej groźne.

– na których wiem,
że na pewno…

(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.

– nie grozi mi
popełnienie falstartu.

Marek Obrębalski,
prezydent Jeleniej Góry.

anzol

Redakcja

OKIEM NACZELNEGO 

W co
się bawić?
W czasach, kiedy różnorodność form rozrywki przewyższa
niejednokrotnie możliwości ich
wykorzystania, dobra zabawa
staje się zjawiskiem poszukiwanym. Czy w tej materii
„możliwości wszystkie już wyczerpaliśmy ciurkiem”, jak to
wyśpiewał Młynarski w swojej
pouczającej piosence zatytułowanej „W co się bawić”?
W dzisiejszym świecie, często przeintelektualizowanym,
radosna forma zabawy pierwotnej zanika. Wspólne spożycie
napoju na literę „t”, czyli trzech
skrzynek wódki, pośpiewanie
przy ognisku lub stole z domowym bigosem, wywołaniu
przy tym awanturki rodzinnej

lub dysputy sąsiedzkiej z użyciem
pięści i sztachet, zdarza się jeszcze,
ale już na tyle rzadko, że stanowi
ewenement, a nie regułę. Ludzie
„ynteligentni” wolą bułkę przez
bibułkę i drineczka przez rurkę.
I jak w to w znanym dowcipie:
zabawa była udana: wszyscy się
porzygali, tylko pan magister
zwymiotował.
A wiosna jest czasem wymarzonym do zabawy właśnie. Nic
nie smakuje tak jak łyk piwa
pełnego nad Bobrem w okresie
zapachu majowego z oczyszczalni
ścieków zmieszanego z duszącą
wonią kwitnącego dzikiego bzu.
Żaden taniec nie ma takiej głębi
jak obertas wywijany przez trzeźwego inaczej weselnika, który nie

znał umiaru w trosce za zdrowie
młodych.
Najpiękniejsza pora roku jak
żadna inna inspiruje też do rozrywkowych zachowań studentów.
Sam zaznawszy sporo studenckiego żywota, zdaję sobie sprawę,
że żak jest z założenia „homo
ludens” i pociąg do zabawy czuje praktycznie przez cały czas.
Kiedy mieszkałem w akademiku,
ten pociąg czuć i słychać było
szczególnie wiosną, kiedy baraki
domu studenckiego na osiedlu,
nomen omen Jelonki, trzęsły się od
decybeli, a ulubionym płynem do
porannego płukania ust po myciu
zębów była czysta stołowa.
To było jednak lat temu kilkanaście w czasach dogorywającego
PRL, ale tradycja trwała w naradzie jest, więc nie sądzę, aby – poza
kilkoma aspektami wizualnymi –
cokolwiek w takich upodobaniach
studenckiej braci się zmieniło.

Zresztą trudno to potępiać, do
granic rozsądku oczywiście. Te
znikały w momencie, kiedy akademicki rozrabiaka złapał fazę i
brał kąpiel w pianie ze wszystkich
gaśnic na korytarzu. A potem
wpadał na pomysł, aby w pokoju
rozpalić ognisko i upiec kiełbaski.
Jak pomyślał zresztą, tak zrobił,
co zakończyło się interwencją
straży pożarnej, która przy okazji
ukarała dyrekcję akademika za
brak gaśnic i nieprzestrzeganie
przepisów „ppoż”.
Kiedy dziś w naszym mieście
obserwuję studenckie Juwenalia i
słyszę głosy krytyki pod adresem
żaków, że tylko siedzą i chleją
piwsko, wracam do tamtych
czasów, kiedy to uniwersytecka
„warszawskość” zachowywała
się mniej więcej tak samo. Choć
studiowała w nieporównywalnie
większym ośrodku z ambicjami
naukowymi przez duże A. Irytuje

mnie niemiłosiernie narzekanie,
że na święto żaków nie przyjechał,
na przykład, zespół Marillion lub
nie uraczył jeleniogórzan swym
falstem choćby skromny Vangelis,
a był tylko Kammel (przez dwa
„m”).
Jeśli ktoś nie potrafi dobrze
zabawić się przy kilku piwach,
ciekawej rozmowie, czy czymkolwiek, nie pomoże mu w tym
Wielka Gwiazda. Poskacze, pośpiewa, poryczy, poćwiczy, zgarnie
honorarium i pozostawi po sobie
głośne wspomnienie. Za takim
elementem stoją pieniądze, a za
srebrniki dziś można kupić prawie
wszystko. Także i alkohol, który
z reguły jest tylko rekwizytem, a
nie celem samym w sobie. Choć
i od tej reguły wyjątki były, są i
będą. I są wśród ludzkich typów
takie, dla których istotą zabawy
jest ubzdryngolenie się w pubie,
zarzyganie kolegów i koleżanek. A

bolesnym skutkiem trzydniowe
leczenie megakaca po zakrapiany triduum
Lepiej nie prostować wydeptanych przez tradycję ścieżek
i nie stawiać poprzeczki na
pułapie nieosiągalnym oraz
nie oczekiwać zmian niemożliwych do realizacji. Oddaję
głos Młynarskiemu, zawsze na
czasie, choć słowa te napisał lat
temu sporo: „W co się bawić? W
co się bawić?; Daleka pora na
pytanie to, czy bliska; Lecz w
końcu przecież trzeba będzie je
postawić, Bo chleba dosyć; Lecz
rośnie popyt na igrzyska..”

Konrad Przezdzięk
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WYDARZENIA

FOT.KONrad PrzEzdzięK

Sercem dla Mistrza
Sławomir Kupczak przejął batutę po prof. Stefanie Strahlu,
z którym muzycy szkolnej orkiestry grali jeszcze rok temu
podczas Święta Matki w Cieplicach

Wzruszającym koncertem poświęconym niezapomnianej
postaci Stefana Strahla, założyciela i długoletniego dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w czterdziestą rocznicę jej powstania, uczczono w miniony czwartek
dzieło tego wielkiego pedagoga, muzyka i dyrygenta,
który niespełna miesiąc temu odszedł do wieczności.
Najpierw w budynku PSM I
i II st. przy ulicy Piłsudskiego
uroczyście nadano auli szkolnej
imię dyrektora Stefana Strahla.
To właśnie w tym pomieszczeniu
wielokrotnie odbywał próby z
założoną przez siebie orkiestrą
szkolną. Tu zasiadał w komisjach
egzaminacyjnych. W ceremonii
wzięła udział prof. Danuta Strahl,
wdowa po dyrektorze Strahlu.
Był także Jego syn prof. Tomasz
Strahl. Nie zabrakło wspomnień
i chwil wzruszenia.
Później nauczyciele, rodzice,
uczniowie, absolwenci i goście
przyszli do sali Filharmonii Dolnośląskiej na uroczysty koncert
z okazji 40. rocznicy założenia
szkoły. – Miał się on odbyć w
grudniu ubiegłego roku, ale ze
względu na chorobę dyrektora
Strahla przenieśliśmy go na wiosnę. Przeznaczenie sprawiło, że
nie ma Go już wśród nas – mówiła
wzruszona Urszula Borkowska,
wieloletnia współpracowniczka
Dyrektora, obecnie szefowa PSM I
i II stopnia. Krótko przypomniała
historię szkoł y. Skończ yło ją
około 500 absolwentów. – To
ponad 30 procent uczniów, którzy zaczynają u nas edukację.
Cykl nauki wymaga pogodzenia
dwóch szkół, dlatego tym, którzy
dotrwali do końca, należą się
specjalne słowa uznania – podkreśliła Urszula Borkowska.
Odczytała także listę
pierwszych absolwentów średniej szkoł y
mu z yc z ne j , k t ór z y
ukończyli ją w

roku
sz kol ny m
1972/73.
Wśród
nich jest,
międz y
innymi,
znana
wielu melomanom
Elżbieta
Terlega-Sta-

Dziedzictwa Narodowego, które strami i dyrygentami na świecie
sprawuje mecenat nad jeleniogór- – dodał. Tomasz Strahl dedykoską „muzyczną”. PSM II stopnia wał swój w ystęp Ojcu. Zagrał
jest w gronie najlepsz ych na przepięknie Pezzo Capriccioso
Dolnym Śląsku. Za współpracę Czajkowskiego (z towarzyszedziękowała także dyrektorka za- niem Krzysztofa Gotartowskiego
przyjaźnionej szkoły w Goerlitz. – fortepian) oraz Sarabandę z III
W oczekiwanej części art y- Suity D-dur Bacha.
chów, nieobecna w czwartek z poWystąpili także inni absolwodu choroby. – Kilka osób zmie- stycznej zagrał Tomasz Strahl,
niło nazwiska, ale wiele
z nich wciąż pracuje w
szkole lub w orkiestrze
– powiedziała Urszula
Borkowska. Dodała, że
– zbiegiem okoliczności
– w roku 40-lecia szkoły
jest również 20 absolwentów: tylu, ilu było
na początku. Wyczytała
też listę nauczycieli z
tamtych lat. Był wśród
nich Tadeusz Matysiak,
który prowadził klasy
akordeonu. Obecnemu
dziś w sali profesorowi
bito gromkie brawa.
Urszula Borkowska
opowiedziała też o Stefanie Strahlu: Jego poświęceniu dla sprawy
Urszula Borkowska pracuje w PSM II stopnia od 40 lat.
szkoły i orkiestry szkolnej. Wy m ien i ła Jego
zasługi organizacyjne
i artystyczne. Podkreśliła, że profesor Uniwersytetu Muzycz- wenci: Olga Stankiewicz (śpiew),
każdy, kto miał kontakt z Dyrek- nego im. Chopina w Warszawie, przy akompaniamencie Artura
torem, ma w sobie Jego cząstkę, wybitny wiolonczelista i absol- Rulewskiego, w ykonała pieśń
nie tylko w postaci wyuczonych went PSM II stopnia z 1984 roku. Niżyńskiego oraz przebojową
– Wspominaliśmy, jak młody Habanerę Georgesa Bizeta. Piaumiejętności muzycznych.
W trakcie uroczystości prze- Tomek żalił się, że musi ćwiczyć i nista Sławomir Popek, któr y
mawiał też starosta Jacek Wło- nie ma czasu, aby pograć w piłkę jest ta k że a ktorem, za gra ł z
dyga. – Inne miasta nam tej – wtrącił Andrzej Zwarycz, który Orkiestrą PSM II stopnia pod
szkoły zazdroszczą. To chluba zapowiadał koncert. – Dziś jest dyrekcją Sławomira Kupczaka I
część Koncertu Fortepianowego
dla Jeleniej Góry i całego regionu to wieki wirtuoz, który gra z
a-moll Griega. Pokazali się także
– mówił samorządowiec. Głos najlepszymi orkieuczniowie szkoły muzycznej I
zabrał też wizytator z Ministopnia: Kinga Waszniewska i
sterstwa Kultury i
Piotr Purzycki zagrali z towarzyszeniem orkiestry po jednej
części koncertu Haydna.

Prof. Tomasz Strahl w błyskotliwym wykonaniu utworu Czajkowskiego.

Popis wspaniałych możliwości
i czucia muzyki dała sama orkiestra, która pod batutą Maestro
Kupczaka sięgnęła wyżyn umiejętności grając kilka krótkich
utworów w opracowaniu Stefana
Strahla. Zabrzmiał, między innymi, brawurowy „Mazur” z opery
„Straszny Dwór” Moniuszki i
„Polonez” z filmu Pan Tadeusz W.
Killara. Na koniec młodzi muzycy
wykonali dzieło niezwykłe, napisane przez Sławomira Kupczaka
„Intermezzo – Stefan Strahl in
memeriam”.
Kompozytor, który był asystentem S. Strahla, a po Jego śmierci
przejął obowiązki i został głównym dyrygentem szkolnej orkiestry, krótko naświetlił genezę
powstania tego dzieła. – Było już
raz wykonywane wówczas, kiedy
Stefan Strahl odchodził. Wykonaniu tego utworu towarzyszą ekstremalne emocje – mówił bardzo
wzruszony Sławomir Kupczak.
Partyturę dzieła ofiarował prof.
Danucie Strahl.
Nie sposób było oprzeć się wrażeniu, że Stefan Strahl, choć Go
już wśród nas nie ma, był w sali.
Był w dźwiękach zagranych i wyśpiewanych przez muzyków, był
w gestach Sławomira Kupczaka.
Był we wspomnieniach wszystkich, którzy Go znali i zapomnieć
o nim nie mogą. A wśród nich
jest piszący te słowa, dla którego
– jako absolwenta Państwowej
Szkoły Muzycznej I i II stopnia
i m. St a n isława Mon iuszk i –
czwartkowa uroczystość miała
znaczenie wyjątkowe.

Konrad Przezdzięk

To moja szkoła

Choć przeklinałem ją w duchu wiele
razy, nie wyobrażam sobie siebie bez
niej. Piszę o Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia, przez którą przebrnąłem w klasie akordeonu prof.
Tadeusza Matysiaka, maglowany z
literatury i historii muzyki przez prof.
Elżbietę Terlegę, katowany solfeżami
na lekcjach prof. Urszuli Borkowskiej
i harmonizowany u prof. Apiecionek.
A to wszystko w ciągłej obecności
dyrektora Stefana Strahla, z którym
zajęć nie miałem, ale nie sposób
było przejść przez „muzyczną” nie
otarłszy się o Jego postać. To była
prawdziwa szkoła przetrwania: z
popołudniowymi zajęciami po równie męczących lekcjach w I LO im.
Żeromskiego, z godzinami ćwiczeń i
doskonalenia gry na instrumencie, z
wkuwaniem muzycznych labiryntów
dat, epok i stylów. Nikt, a może
prawie nikt, nie robił tego jednak z
przymusu. A całość, choć wydawała
się nie do przeskoczenia, nie była
w rzeczywistości aż tak straszna.
Udało się zdać podwójną maturę z
całkiem niezłym wynikiem. Udało się
pozyskać umiejętności może mało
dziś przydatne, ale pozostawiające
trwały i pozytywny ślad w doświadczeniu i pozwalające na głębszą
percepcję świata. A stało się tak
nie tylko dzięki samozaparciu, ale
także, a może głównie, za sprawą
wyrozumiałości nauczycieli i ich
troski o ucznia. Wypada napisać
tylko i aż: dziękuję.
Konrad Przezdzięk

Podczas uroczystości przedstawiciele rady rodziców przekazali
dyrektor Urszuli Borkowskiej kluczyki do nowego peuogeota busa,
który został kupiony dzięki zbiórce
pieniędzy przez radę i sponsorów.
Pojazd zastąpi wyeksploatowany
samochód, którym uczniowie jeździli na konkursy i inne wydarzenia.
Dyrektor Borkowska podziękowała
rodzicom za zrozumienie, współpracę
i hojność.

Andrzej Zwarycz i prof. Danuta Strahl.
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TYDZIEŃ W OBIEKTYWIE

Katował kobietę
i ukradł motocykl

Nasz aktorki
górą w Kaliszu

Nawet pięć lat więzienia grozi mężczyźnie, który – tylko dlatego, że mu się pojazd
spodobał – przywłaszczył sobie cudzy motocykl. Okazało się także, że ten sam
człowiek znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją przyjaciółką, która złożyła
doniesienie o przestępstwie.

W kresowych klimatach

Fot. TEJO

„Sceny z życia kresowian” to tytuł wystawy, którą w miniony poniedziałek otwarto w Galerii Hall Osiedlowego Domu Kultury. Zdjęcia
pochodzące z wycieczek na kresy oglądał tłum jeleniogórzan, którzy
rodzinnie i uczuciowo związani są z tamtymi terenami. Wydarzenie
uświetniło XIII Spotkania z Piosenką Lwowską i Kresową TA JOJ
2009.

właściciel oszacował na 4000
zł. W trakcie czynności funk-

W miniony wtorek (12 maja)
policjanci ustalili i zatrzymali
35-letniego jeleniogórzanina
podejrzanego o kradzież mienia
oraz o znęcanie się psychiczne
i fizyczne nad konkubiną – poinformowała nadkom. Edyta
Bagrowska z KMP w Jeleniej
Górze.
Po koniec kwietnia mężczyzna – idą do pracy – zobaczył
zaparkowany motocykl Suzuki,
który tak mu się spodobał, że
go ukradł. Wartość pojazdu

35-LATEK TRAFIŁ DO
POLICYJNEGO ARESZTU.
ZA POPEŁNIONE
PRZESTĘPSTWA GROZI
MU NAWET DO 5 LAT
POZBAWIENIA WOLNOŚCI.

cjonariusze ustalili, że 35-latek
ukrył motocykl u swojego kolegi na jednym z jeleniogórskich
punktów skupu złomu. Maszy-

nę odnaleziono i z wrócono
właścicielowi.
Jeleniogórzanin podejrzany
jest również o znęcanie się
psychiczne i fizyczne nad swoją przyjaciółką. Jej gehenna
trwała kilka miesięcy, w końcu
kobieta postanow i ła z t y m
skończyć i złożyła zawiadomienie o popełnieniu przez niego
przestępstwa na jej szkodę.

(tejo)

Nazwiska cenionych aktorek jeleniogórskich znalazły w zacnym
gronie wyróżnionych podczas
LXIX Spotkań Teatralnych w Kaliszu. To Irmina Babińska i Lidia
Schneider, które dostały prestiżowe wyróżnienia i nagrody – podał
portal e-teatr. – Irminę Babińską
uhonorowano nagrodą im. Jacka
Woszczerowicza przyznawaną
przez Związek Artystów Scen
Polskich za rolę drugoplanową w
wysokości 3.000 zł. Jurorom (Marii Maj, Krzysztofowi Draczowi i
Michałowi Zadarze) podobały się
role I. Babińskiej: Chóru - Normy
Pierwszej i Starca w spektaklu
„Elektra” Eurypidesa w reżyserii
Natalii Korczakowskiej. Z kolei
Lidia Schneider została uhonorowana nagrodą tej samej wysokości za role: Chóru - Normy Drugiej
i Klytajmestry we wspomnianej
„Elektrze”. Obydwu Paniom i
twórcom spektaklu serdecznie
gratulujemy!

Z „biolą i matmą” nie było łatwo
Zakończyły się pisemne egzaminy maturalne. Niektórzy
maturzyści mają już za sobą cały egzaminacyjny stres.
Pozostaje teraz nerwowe oczekiwanie na wyniki testów.

Fot. TEJO

Poważnym utrudnieniem komunikacyjnym okazała się poniedziałkowa kolizja czterech aut w samym centrum Jeleniej Góry. Prowadzący
BMW Niemiec zagapił się i wjechał w tył jadącego przed nim auta, a
ono na zasadzie domina uderzyło w kolejne. Do szpitala trafił 10-letni
chłopiec, który uskarżał się na ból szyi.

Rollce Royce edukacji

Fot. TEJO

Dwa dni (poniedziałek i wtorek) obradowali dydaktycy i pedagodzy
z całego województwa dolnośląskiego na konferencji poświęconej
najnowszym technikom edukacji, które zostaną zastosowane w
powstającym przy filii DODN Multicentrum. Placówka zostanie
udostępniona najpewniej jeszcze w czerwcu. Będzie kosztowała dwa
miliony złotych.

Barwy lokalności w BWA

Obrazy pędzla Teresy Kwiatkowskiej ze Świeradowa można podziwiać na otwartej w minioną środę ekspozycji w Biurze Wystaw
Artystycznych. Udostępniono tam także prace Szymona Teluka z
Wlenia (cykl „Obocze”). Finisaż połączony z happeningiem odbędzie
się 13 czerwca.

W środę (13 maja) na poziom podstawow y z matematyki pisemnej zdecydowali się
m.in. Tomasz Dopart, Michał
Turkiewicz i Rafał Mikołajczuk
z „Elektronika”. Wszyscy zgodnie twierdzą, że zadania nie
należał y do najłatwiejszych,
ale można było sobie z nimi
poradzić. – Matura pisemna z

na wsz ystk ie py tania, a cz y
dobrze, to się okaże. Jestem
dobrej myśli i w planach mam
studia na politechnice.
Rafa ł Mi kołajczuk ma po dobne plany i dodaje, że najt r ud n iej sz e by ł y z a d a n i a z
sinusami i kosinusami oraz
wielomianami. Roz wiązanie
wsz yst k ich za da ń w s woi m
przypadku ocenia natomiast
na 60 – 70 procent.

(Angela)

Trzymamy kciuki

– Po tych wszystkich przedmiotach,
które już zostały napisane uczniowie
byli zadowoleni, a co do matematyki,
to czas pokaże. W każdym razie
przed rozpoczęciem pisania przekazałem im słowa otuchy i teraz
mocno trzymam za nich kciuki –
mówił Mirosław Ciesielski, dyrektor
Zespołu Szkół Elektronicznych w
Jeleniej Górze.
FOT. ANGELA

Karambol na placu Wyszyńskiego

W minionym t ygodniu pisemnie zdawano, między innymi, biologię, historię i matematykę. Aleksandra Wszołek,
A sia Kozłowska , Ma gda lena
Korzeniak i Paulina Zalewska
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych zdawał y w poniedziałek (11 maja)
poziom pisemnej biologii. Jak
oceniają, egzamin na tym poziomie był o wiele trudniejszy
niż matura próbna. P y tania
w ymagały odpowiedzi bardzo
szczegółow ych i n ie można było prz y n ich l icz yć na
szczęście.
Poziom rozszerzony pisemnej mat ur y z biolog i i nato m i a s t u z n a ny z o s t a ł pr z e z
z d a j ą c yc h z Z e s p o ł u Sz kó ł
Ogól nok sz t a łcą c ych i Tech n i c z n yc h , z a d o ś ć p r o s t y.
– Te pytania były proste, bo
chcą na m ułat w ić drogę na
studia – mówi Ralf Koczwara.
Po s z e d ł e m n a e g z a m i n n a
żywioł, ale jestem przekonany,
że te 18 punktów bez problemu
zdobędę.

matematyki była trudniejsza
niż matury próbne, trzeba było
się wysilić – mówił Michał Turkiewicz, który w yszedł z sali
jako jeden z pierwszych.
– W sumie było 11 zadań.
Mało było zadań niskopunkt owa nych , cz yl i za 2 i t rz y
p u n k t y. W i ęk s z o ś ć by ł a z a
pięć - sześć pun któw i żeby
je rozwiązać, trzeba było się
na g łówkowa ć. Sporo za da ń
dotyczyło funkcji i zadań geometrycznych. Odpowiedziałem

(tejo)

Teraz uczniowie muszą uzbroić się w cierpliwość
i poczekać na ogłoszenie wyników.

Poszukają legendy na ekranie
Na najbliższy czwartek (21 maja) przeniesiono zapowiadaną na miniony piątek projekcję filmu z ramach cyklu
„Dziennikarze na scenie” organizowanego przez Zdrojowy Teatr Animacji.
Wprzyszłyczwartekogodz.18na
ekraniewTeatrzeZdrojowymbędzie
możnazobaczyćdokumentalnyfilm
„W poszukiwaniu zapomnianej legendy”. Obraz Konrada Przezdzięka
powstał w trakcie ubiegłorocznych
warsztatów „Lato w teatrze” organizowanych przez Instytut Teatralny
im. Raszewskiego w Warszawie
oraz Scenę Animacji Teatru Jeleniogórskiego.
To nie tylko dokumentacja przygotowań do sztuki wystawionej
przez okazjonalny Teatrzyk Jelonka
Górskiego, lecz także pokazanie
rodzącej się wśród najmłodszych
fascynacji teatrem oraz pracy aktorów i instruktorów. Od łamania
pierwszych lodów aż do burzliwych

oklasków na premierze.
– Zdrojowy Teatr Animacji
serdeczniezapraszaprzedewszystkimbiorąceudziałwwarsztatach
dzieci z rodzicami, rodzinami,
przyjaciółmi i znajomymi. Warto
raz jeszcze przeżyć chwile minionego lata w tym samym miejscu,
gdzie powstawał film i przygotowywanosztukę„Zlegendnaszego
miasta” – zachęca Małgorzata
Nauka z ZTA. Impreza jest dostępna dla wszystkich. Film trwa 50
minut. Po projekcji – spotkanie
z młodymi aktorami i autorem
dokumentu.

(Ania)
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FOT. MAR

Taka droga to wstyd

Droga powiatowa, którą do domu i do Jeleniej Góry dojeżdżają mieszkańcy Jeżowa Sudeckiego oraz kilku innych
miejscowości gminy Jeżów, od wielu lat czekała na remont
a nawierzchnia zamieniała się w tor przeszkód. Będzie
lepiej dopiero za rok.
Mieszkańcy złorzeczą, gdy
sami jadą główną drogą prowadzącą przez wieś. Wstydzą się,

moim gościom, że to nie nasza
wina i od lat naciskamy władze,
aby wyremontowały tę ulicę –
mówi Agata Wolak prowadząca
gospodarstwo agroturystyczne.
– Od trzydziestu lat nic nie
gdy przyjezdni pytają, dlaczego robiono na tej drodze oprócz
wiosennego i jesiennego łatania
droga jest w takim stanie.
– Ile razy musiałam tłumaczyć większych dziur – mówi radny

Krzysztof Gawron – gdy w marcu
kolejny raz kółko rolnicze naprawiało nam drogę i robotnicy
wiaderkiem wsypy wali asfalt
w mokre dziury i udepty wali
go gumiakami, ludzie aż kipieli
ze złości. – Porządna droga to
element tożsamości wsi, która
w tej chwili w Jeżowie tworzy się

Gardzienice (nie) powaliły

gańskiego zespołu niż niosącą
głębszą treść sztukę. Można mieć
zastrzeżenia dla przerostu formy
nad treścią. Choć trzeba docenić
reżysera za dynamikę akcji: momentów statycznych w sztuce jest
niewiele, a i te dynamiczne nie
zawierają elementów cyrkowych
i innych możliwości ekstrawagancji teatralnej.
Kto oczekiwał, że za 30 złotych
spędzi udany wieczór w teatrze,
rozczarował się. Kto lubi teatralny eksperyment za sporą sumkę,
wyszedł w pełni usatysfakcjonowany. W końcu nikt nikogo do
chodzenia do teatru nie zmusza.

Niedosyt: tak można krótko określić odczucia widzów
po sobotnim spektaklu „Ifigenia cygańska”, który w
ramach Festiwalu Muzyki Teatralnej przedstawiła na
norwidowskiej scenie Akademia Praktyk Teatralnych
Gardzienice.
Na scenie ustawiono ławki
dla ograniczonej liczby widzów.
Całość oddzielono od widowni
solidną konstrukcją, która wyglądała jak żelazna kurtyna.
Sam spektakl tr wał t ylko 25
minut. Wystarczająco dla ludzi,
którym się spieszy. Trochę za
krótko dla tych, którzy chcieliby
się dłużej delektować teatrem.

Zwłaszcza, że sztuka zaczynała się rozkręcać wtedy, kiedy
nieoczekiwanie się skończyła.
I kiedy młodzi aktorzy zaczęli
wypraszać widownię to ludzie
myśleli, że jest to element inscenizacji i nie chcieli wychodzić.
Samo przedstawienie przypom i na ło ra czej w ystęp c y-

FOT. Ania

Piknik w radarowych barwach ochronnych

(rylit)
szenia i wziąć udział w pikniku
– powiedział chorąży Bogdan
Fijałkowski, prezes organizacji,
która dziękuje Stanisławowi
Tyrale, właścicielowi stacji benz ynowej SOMBiN, na terenie
której odbyły się pokazy.

(Ania)
Zachęcali do kamaszy

Nie zabrakło atrakcji podczas sobotniego Radarowego Pikniku zorganizowanego w
minioną sobotę w Łomnicy przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze i Stowarzyszenie Radiotechników RADAR.
Zainteresowanie wzbudził pokaz najnowszej stacja radiolokacyjnej ODRA, która przyjechała
z Wrocławia. Grała Wojskowa
Orkiestra Dęta z nieistniejącego
już Centrum Szkolenia Radioelektronicznego. Podziwiano

pokazy wyposażenia jednostek
specjalnych Wojska Polskiego
przygotowane przez Stowarzyszenie COMMANDO, zrzeszające
Byłych Żołnierzy 62 Kompanii
z Bolesławca. Na Radarowym
Pikniku można było również

spotkać mundurowych z wielu
jednostek wojskowych. – Stowarzyszenie RADAR funkcjonuje
od 10 lat i aktywnie działa na
terenie całej Polski, dlatego też
zdecydowaliśmy się, w ramach
współpracy, skorzystać z zapro-

23 Brygada Artylerii z Bolesławca,
10 Brygada Kawalerii Pancernej ze
Świętoszowa, 1 Brygada Rakietowa
Obrony Powietrznej z Bytomia oraz
WKU z Jeleniej Góry zorganizowały
punkt rekrutacyjny. Wielu absolwentów gimnazjów wybiera szkoły
średnie o profilu wojskowym. Cieszą
się one dużym zainteresowaniem
zarówno wśród dziewcząt, jak i
chłopców. – Szkoliliśmy młodzież z
liceów z Lubania i Złotoryi, z klas
o profilu wojskowym. Uczniowie
uczyli się na terenie koszar m. in.
wspinaczki, strzelania, musztry. Zobaczyli jak naprawdę wygląda życie
wojskowych. Jesteśmy zszokowani,
że dziewczyny są bardziej wytrzymałe
niż chłopcy – mówi chorąży Bogdan
Fijałkowski.

na nowo – mówi mieszkająca od
dziesięciu lat na nowym osiedlu
domków Grażyna Zyśk. – Ludzie
mają coraz więcej świadomości,
jeżdżą po świecie i widzą, jak
może wyglądać taka miejscowość
jak Jeżów.
– Jeden z moich gości zapytał
mnie, gdzie jest u nas kościół.
Mówię mu, że na pewno pan
widział, bo mijał go kiedy jechał
do mnie. Na to człowiek odpowiedział, chyba pani żartuje, ja na tej
waszej drodze uważałem, żeby
nie rozbić auta, ani nie zginąć, a
nie rozglądałem się gdziekolwiek!
– dodaje Agata Wolak.
– Od kilku lat zabiegałem, żeby
starostwo wyremontowało drogę,
która stała się antyreklamą naszej gminy – mówi wójt Jeżowa
Sudeckiego, Edward Dudek – ale
dostawałem odpowiedź, że droga zostanie zmodernizowana,
gdy zakończ y się inwest ycja,
jaką od kilku lat planowaliśmy
z jeleniogórskim Wodnikiem i
gminą Janowice Wielkie, czyli
skanalizowanie Jeżowa i Siedlęcina – dodaje.
– W tym roku spółka Wodnik,
koordynator projektu, poinformowała nas, że nasza gmina nie
spełnia kryteriów określonych w
unijnych przepisach dla takich
inwestycji. To oznacza, że musimy sami wziąć się za kanalizację
oraz, że nie ma przeszkód, aby
wyremontować drogę. Wiemy,

Droga za rok?
Jak zapewnia wicestarosta jeleniogórski,
Paweł Kwiatkowski współpraca z gminą
Jeżów Sudecki przy remontach dróg układa
się bardzo dobrze.
– W tej chwili modernizujemy drogę powiatową z Dziwiszowa w kierunku Maciejowej
do granicy z miastem – wyjaśnia starosta
Kwiatkowski – ta droga jest budowana
z pomocą pieniędzy na odbudowę dróg
lokalnych tzw. Schetynówki. Kosztorys inwestorski wynosił prawie 1.600 tysięcy złotych.
Tymczasem roboty wykonuje firma, która
zaproponowała nam 1.010 tysięcy złotych.
W ten sposób na drogę w Jeżowie gmina
ma do wykorzystania 250 tysięcy złotych.
We wtorek, 19 maja spotykam się z wójtem
i będziemy rozmawiać, jak wykorzystać te
pieniądze. Myślę, że po połowie sfinansujemy
koszty dokumentacji tej drogi. Przetarg na
jej wykonanie ogłosimy za 2-3 tygodnie, a
dokumentacja powinna być gotowa do połowy sierpnia. Musimy też ustalić zakres prac.
Pierwotnie planowaliśmy wykonanie odcinka
od granicy z Jelenią Górą do krzyżówki obok
zakładów szybowcowych. Teraz skłaniam się
do przedłużenia zmodernizowanego odcinka
do granicy nowej zabudowy w kierunku
Czernicy. Inaczej znowu będzie problem z
mieszkańcami, którzy w tej chwili stawiają
tam domki jednorodzinne.

Zbigniew Jakiel – riposta
Na łamach tygodnika i stronie internetowej Jelonka.com ukazywały
się ostatnimi czasy inspirowane przez radnych PiS artykuły, których
treścią jest konflikt między wymienioną grupą radnych a przewodniczącym rady powiatu jeleniogórskiego. spowodowany nie zwołaniem
sesji nadzwyczajnej Rady. Ponieważ wypowiedzi radnych przedstawiają organizację pracy rady w fałszywym świetle oraz godzą w moje
dobre imię, pragnę w tej sprawie złożyć oświadczenie.
Oświadczam, że rozpowszechniane przez radnych PiS informacje dotyczące przyczyn nie
zwołania sesji nadzwyczajnej są
kłamliwe i intryganckie, gdyż:
nieprawdą jest, że odmówiłem
zwołania sesji nadzwyczajnej,
wniosłem tylko o uzupełnienie
wniosku (zgodnie z prawem) o
projekty uchwał.
Wojewoda Dolnośląski nie
wydał w stosunku do mnie rozstrzygnięcia nadzorczego gdyż
przewodniczący Rady Powiatu
nie jest organem powiatu i nie jest
możliwa ingerencja wojewody w
jego działania w trybie nadzoru.
Wojewoda dokonał jedynie swojej
osobistej oceny mojej interpretacji art. 15 ustawy o samorządzie
powiatowym. Następnie Pan Wojewoda, podobnie jak ja, zwrócił
się do Prezesa Rady Ministrów
o przedstawienie stanowiska w
zakresie interpretacji tego przepisu prawa;
Kłamliwe jest twierdzenie, że
zwołanie sesji nadzwyczajnej
było podyktowane bardzo ważną dla powiatu sprawą. Temat
nurtujący radnych z PiS-u był
przedmiotem obrad XXVII Sesji
Rady Powiatu w dniu 29 stycznia br. tj. 5 dni przed złożeniem
przez nich wniosku. Od czasu
złożenia wniosku upłynęły 3
miesiące i radni z PiS-u mogli
w tym czasie powiadomić opinię
publiczną o tym ważkim problemie na kolejnych trzech sesjach
zwyczajnych a nie uczynili tego.
Moim zdaniem problem tkwi w
dokumentach, które należałoby
dostarczyć na sesję. Ponieważ
istnieje prawdopodobieństwo, że
dokumenty te (umowa handlowa)
nie powinny być ujawniane, radni PiS chcieliby abym to ja je udostępnił, a w razie kłopotów poniósł
odpowiedzialność prawną.
Fałszywy jest argument przedstawiony na stronie „Jelonki” o
intencjach wniosku radnych z
PiS –u odwołania mnie z funkcji
przewodniczącego Rady Powiatu.

W złożonym wniosku radnych PiS
na Sesji Rady Powiatu w dniu 30
kwietnia br. nie ma ani słowa o
„prywacie i ambicji”. Jest mowa o
zaleceniu, jakie Wojewoda Dolnośląski wydał w stosunku do mnie.
Wniosek ten, złożony Radzie,
także jest niezgodny z prawdą.
Wojewoda nigdy nie wydał żadnego zalecenia w stosunku do mnie
gdyż nie mógł tego uczynić. Nie
istnieje żaden stosunek służbowy
między przewodniczącymi rad a
wojewodami.
Tak wygląda rozumienie prawa
i sprawiedliwości przez radnych
PiS w powiecie jeleniogórskim.
Zapewniają przy każdej okazji
o kier ując ym nimi poczuciu
sprawiedliwości społecznej i misji
przestrzegania zasad demokracji, a kieruje nimi wyłącznie chęć
siania niezgody i realizowania
jedynie słusznych teorii PiS dla
jedynie słusznego celu, jakim
jest cała władza dla PiS-u. Przewodniczący klubu radnych PiS,
Pan Eugeniusz Kleśta, przegrał
ze mną wybory na funkcję przewodniczącego Rady Powiatu, nie
powiodła się mu również próba
odwołania mnie z tej funkcji po
miesiącu od dnia wyboru, toczy
więc swoją prywatną wojnę nadal. Jestem pewien, że i trzecią
batalię tej wojenki przegra.
Reasumując, demokratycznie
apeluję do wyborców radnych z
PiS-u , aby głęboko przemyśleli
swoje preferencje wyborcze przy
kolejnych w yborach do Rady
Powiatu. Bowiem przez 10 lat
funkcjonowania samorządu powiatowego radni ci nie uzyskali
niczego i nie spełnili żadnej z
obietnic składanych wyborcom.
Trwając w wiecznej, zaciekłej
opozycji, zawsze na nie, czasami
nawet wbrew sobie, pozwalają,
aby sprawy załatwiali za nich
inni. Sami zadawalają się pobieraniem diet.
Zbigniew Jakiel, przewodniczący rady powiatu jeleniogórskiego.
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zaznaczył, że jej podstawą jest
bezruch i cisza. Przestrzegł
przed nadmierną aktywnością,
powodującą, że człowiek nabiera iluzorycznego poczucia,
że żyje. Spotkanie
z malarzem miało
przybliżyć tę postać.
Była to z pewnością
„podróż” w i n ny
świat, bo malarz
n ie d o ś ć , ż e m a
zupełnie inne poglądy na życie od
większości
ludzi to w
dodatku
cechuje go
odwaga
mówienia
o nich.

Ania

Uczestnikami pleneru były
osoby z ostatnich lat studiów, które wiedzą, że znalezienie pracy
nie będzie łatwe, a poświęcenie
się sztuce może oznaczać życie
w niedostatku. – Chciałabym
jednak kontynuować to, czego
się nauczyłam podczas studiów w
pracy zawodowej. Te warsztaty
to jedyna okazja pracy z gorącym
szkłem. Uczelnia nie posiada
pieca. Dzięki temu mamy lepsze
w yobrażenie tego, co tak naprawdę można ze szkła wykonać
– powiedziała Karolina Spiak,
która w Leśnej Hucie dzięki pomocy pracowników i właściciela
wykonała również swoją pracę
dyplomową
– Tworzenie szklanych przedmiotów ze szkła nie jest łatwe i
wymaga wielu lat przygotowań –

Skarby w zasięgu ręki

Złoconych naczyń liturgicznych, w tym bezcennej barokowej monstrancji i relikwiarza św. Franciszka z Asyżu: takich precjozów mogli dotknąć uczestnicy jednej z cyklu
wycieczek zorganizowanych przez Biuro Wystaw Artystycznych w ramach cyklu przybliżania tajemnic Jeleniej Góry.
W minionym t ygodniu
trz yk rotn ie zainteresowan i
zwiedzali miasto inaczej niż w
tradycyjny sposób. Cykl zaczął
się prezentacją Wojciecha Kapałczyńskiego, szefa delegatury
Sł u żby Och rony Zaby t ków,
który poprowadził uczestników
szlakiem najdawniejszej architektury stolicy Karkonoszy.
Wojciech Kapałczyński opowiedział najpierw zebranym w BWA
o korzeniach miasta i sporach
wokół daty jego założenia. – Legendarnie przyjęło się, że był to
rok 1108, ale nie brakuje kontestatorów takiej wersji zdarzeń,
którzy twierdzą, że ośrodek zaczął się tu kształtować znacznie
później. Ja natomiast podkreślam, że nie można wykluczyć,
iż – może nie miasto, ale jakaś

osada – istniały tu jeszcze przed
1108 rokiem – mówił Wojciech
Kapałczyński.
Swoją tezę podparł odkrywkami dokonanymi w latach 80.
XX wieku pod posadzką kościoła
św. Erazma i Pankracego, który
jest jednocześnie najstarszą jeleniogórską budowlą i świątynią.
Z analizy wynikało, że była to
świątynia romańska, na której
pozostałościach zbudowano
kolejne kościoły, ponieważ poprzednie spalił y się. Okr yto
charakterystyczne dla świątyń
roma ńsk ich prezbiterium z
absydą, a także glinianą polepę
z resztkami wypalonych części
dawnego kościoła. Niestet y,
badania nie zosta ł y udokumentowane, a mogłyby wnieść
epokowe odkrycia tyczące po-

FOT. aNGELa

Pechowa „trzynastka”

czątków Jeleniej Góry.
Wycieczka przeszła do kościoła. Wojciech Kapałczyński szczegółowo objaśniał poszczególne
faz y powstawania kościoła,
opowiadał o jego w ystroju i
wskazywał na rzadko dostrzega ne det a le um iejscow ione
w różnych częściach wnętrza
nawy głównej i prezbiterium.
Świetna lekcja na ż y wo, bo
nawet podczas niedzielnych nabożeństw wierni nie zwracają
uwagi na takie szczegóły.
Dzięki uprzejmości ks. dziekana Bogdana Żygadły, proboszcza
parafii św. Erazma i Pankracego,
chętni weszli na zamkniętą na
co dzień emporę, dawne „loże”
donatorskie, przeznaczone dla
bogatych mieszczan darczyńców kościoła. Była też nieco-

FOT. aNia

Malarz Andrzej Boj-Wojtowicz
gościł w miniony w torek w
Paułacu Paulinum w Jeleniej
Górze. W stolicy Karkonoszy
zasłynął z portretów znanych
jeleniogórzan oraz ludzi
z Borowic, w których
mieszka. Boj-Wojtowicz kr yt ykował
fałszowanie rzeczywistości. Jako
człowiek wierzący wspomniał też
o modlit wie i

Oswajanie szkła

dzienna okazja podziwiania z
bliska naczyń liturgicznych:
złoconych kielichów z paterami
pochodzących z epoki baroku.
Wśród naczyń był też zabytkowy relikwiarz z relikwiami św.
Franciszka z Asyżu.
Wojciech Kapałczyński poka za ł też w ycieczkow iczom
najstarsze fragmentu murów
obronnych zachowane przy ulicy Górnej. Jeleniogórskie mury
zachowały się w szczątkowym
stanie. Ze źródeł historycznych
w ynika, że liczył y ponad 30
baszt i bastei. Do dziś przetrwały
trzy.
W minioną środę Ivo Łaborew icz poka za ł prezent a cję
dawnych lokali użyteczności publicznej, a w czwartek Wojciech
Kapałczyński zdradził jeleniogórskie miejsca niezwykłe.

czą się dziś (poniedziałek, 18
maja). Tego samego dnia otwarta zostanie wystawa w Muzeum
Carla i Gerharta Hauptmannów.
Całe przedsięwzięcie odbyło się
w ramach współpracy Akademii
Sztuk Pięknych we Wrocławiu z
Urzędem Miasta w Szklarskiej
Porębie.

(Ania)

Mają dość marazmu

Mieszkańcy Jagniątkowa chcą stworzyć instytucję lub
fundację, której celem będzie dbanie i kontrolowanie
tego, co się w tej części Jeleniej Góry dzieje.

Konrad Przezdzięk
Wielu jagniątkowian uważa,
że błędem było przyłączenie ich
miejscowości do Jeleniej Góry.
Miejsce, w któr ym ż y ją ma
charakter typowo wiejski i jak
na razie nie ulega to zmianie.
Tymczasem w przypadku np.
starania się o fundusze unijne
na dofinansowanie działalności
gospodarczej są traktowani jak
mieszkańcy miasta, co ogranicza ich możliwości.
Podczas piątkowego spotkania wypunktowano minusy tej
peryferyjnej dzielnicy stolicy
Karkonoszy: ruder y, fatalny
stan dróg, brak tabliczek infor mują c ych o w jeździe do
Jagniątkowa, nieczyszczone
studzienki, brak oświetlenia.
Za największą porażkę uważają jednak kiepską promocję.
– W przewodnikach opisuje

Cieplice i ryneki bliżej

W tym tygodniu areną cyklu będzie
uzdrowiskowa część Jeleniej Góry.
W środę (20 maja) Andrzej Paczos
poprowadzi zainteresowanych
śladami rodu Schaffgotschów, a
w czwartek (21 maja) Stanisław
Firszt posłuży jako przewodnik w
wycieczce po Cieplicach. Początek
wycieczek w południe: pierwszej
przy Pałacu Schaffgotschów, drugiej – w Muzeum Przyrodniczym.
Cykl zamknie 29 maja (piątek)
podwójny pokaz filmu Konrada
Przezdzięka „Oblicza rynku jeleniogórskiego” – godz. 12 i 17
w BWA.

Do poważnie wyglądającej kolizji doszło 13 maja (środa)
po południu na wiadukcie przy ulicy Wincentego Pola.
27–letni kierowca wyjeżdżając z posesji próbował włączyć się do ruchu, nie zauważył nadjeżdżającego pojazdu
i wjechał mu prosto pod koła.
Wjeżdżający próbował przejechać przez dwa pasy prowadzące w stronę Wojska Polskiego
i ul. 1 Maja, by dostać się na
pas przeciwległy w kierunku
Maciejowej. Kiedy na pasie
prowadzącym na wprost przepuścił go jeden z kierujących,
27 - latek ruszył przyspieszając.
Nie zauważył jednak pojazdu
marki Mitsubishi, który jechał
drugim pasem prowadzącym
z Wincentego Pola na 1 Maja

tym co robimy interesują się turyści – mówi Henryk Łubkowski,
właściciel huty.
– To bardzo fajna zabawa.
Razem z nami są młodzi malarze
i rzeźbiarze, którzy wiele mogą
skorzystać z tego, co tutaj robią
ich koledzy szklarze – powiedział nam dr Mariusz Łabiński,
opiekun grupy szklarzy.
Warsztaty pod Szrenicą koń-

mówi Ryszard Majer, pracownik
huty. Ta przetrwała trudne dla
przemysłu szklarskiego czasy,
bo przekształcono ją w świetn ie sprzedając y się produkt
turystyczny. – Wykorzystaliśmy
położenie w Szklarskiej Porębie, mieście turystycznym, o
ogromnych tradycjach szklanych. Dzięki temu udaje się nam
utrzymać, a co najważniejsze,

w kierunku dworca i uderzył
w niego.
W w yniku uderzenia „skasował” przód mitsubishi należącego do 37- letniego jeleniogórzanina oraz lew y bok
własnego auta. Kierującym oraz
pasażerce fiata nic się nie stało.
Sprawcę kolizji ukarano mandatem karnym i punktami.

(Angela)

się tylko Muzeum Miejskie Dom
Gerharta Hauptmanna oraz
kościół pw. Bożego Miłosierdzia.
A w Jagniątkowie jest większy
potencjał, choćby ścieżki rowerowe, umożliwiające dojazd do
Szklarskiej Poręby.
Powołanie stowarzyszenia
ma być receptą na przynajmniej
częściowe uzdrowienie tej sytuacji. Umożliwi, na przykład,
zorganizowanie Dni Jagniątkowa i lepiej zadba o promocję. W
sprawy dotyczące rozwoju tej
dzielnicy Jeleniej Góry zaangażowało się 40 osób, z czego 20
zadeklarowało aktywny udział
w fundacji lub stowarzyszeniu,
które powstanie wkrótce. Podzielą się oni na cztery komisje.
Celem każdej z nich będzie rozwiązanie jednego problemu.

REKLAMA

FOT. aNia

Artysta autentyczny

Studenci wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych przez
dwa tygodnie pracowali i
uczyli się rzemiosła w Leśnej Hucie Szkła w Szklarskiej Porębie.
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• 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
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Święto Matki u księdza Steca

Kino LOT zaprasza na
seanse filmowe:

„Hannah Montana” w reżyserii
Petra Chelsoma. Opowieść o wzorowej
uczennicy, która zdobywa sukcesy
jako piosenkarka Hannah Montana, o
czym nie wiedzą jej przyjaciele. Kiedy
jej kariera zaczyna nabierać tempa, za
namową ojca postanawia wyjechać
do małego rodzinnego miasteczka w
Tennessee.Tygodniespędzonetammają
jej pomóc w decyzji czy wybrać karierę
muzyczną, czy zwyczajne życie. Film
to przeniesienie na ekrany kin jednego
z najpopularniejszych obecnie seriali
telewizyjnych w USA. Obejrzymy go do
czwartku o godzinie 16.00 i 18.00.
„Zapowiedź” w reżyserii Alexa
Proyasa, który znany jest z filmu „Ja,
robot”. Tym razem z ogromnym rozmachem nakręcił thriller, w którym rolę

„Zagadka” i „Maska”
Otwarcie wystawy dwóch
cyklów fotografii Agnieszki
Kwiatkowskiej to propozycja
Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze na dzisiaj. Rozpocznie się ona o godzinie 9.00.
Prace będą prezentowane do
13 czerwca na wygaszaczach
monitorów przy komputerach
na I i II piętrze.

Bliźnięta
Kolejną pokonkursową wystawę prac plastycznych „To
my tworzymy horoskop” będziemy mogli obejrzeć w MDK
„Muflon”. Otwarcie nastąpi w
najbliższy czwartek, a zakończenie 12 czerwca.

Fotograficzna gratka
Klub Osiedlowy „Orlik” zaprasza do obejrzenia wystawy
fotografii Krzysztofa Bartosiewicza „Kolor myśli”. Otwarcie
odbędzie się w najbliższy piątek
o godzinie 18.00. Artysta jest
uczniem I LO im. S. Żeromskiego w Jeleniej Górze i planuje związać swoją przyszłość
z fotografią.
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Mozart i Gospel w kościele
Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze zaprasza
na kolejny koncert w ramach Festiwalu Maj z Muzyką.
Odbędzie się on w najbliższy czwartek o godzinie
19.00.

Iwona Schymalla, Halina
Frąckowiak i Jerzy Gorgoń
będą gośćmi specjalnymi
tegorocznego Święta Matki
w Cieplicach. Imprezę – jak
zwykle z rozmachem – organizuje Społeczny Komitet
przy parafii Matki Bożej
Miłosierdzia z proboszczem ks. Józefem Stecem
na czele.
Tradycyjne Święto Matki, na które
wszystkich jeleniogórzan zaprasza społeczny komitet organizacyjny, zaczyna
się w piątek, 22 maja w pałacu Schaffgotschów w Cieplicach ilustrowanym
muzycznie wykładem Elżbiety TerlegiStachów, która opowie o obrazie matki
w twórczości kompozytorów. Oprawę
muzyczną zapewni śpiewaczka Anna
Skóra oraz pianistka Róża Wysocka.
W sobotę, 23 maja odbędzie sesja
naukowa przebiegająca pod hasłem
„Duchowe wyposażenie człowieka przez
kulturę chrześcijańską bogactwem dla
Ojczyzny“. Sesję przygotowało Katolickie
Stowarzyszenie Civitas Christiana przy
Kolegium Teologicznym.
Od godziny 11 w KT przy ul. PCK w
Cieplicach przewidziano wykłady: Julity

INFORMATOR

Na dużej scenie wystąpi Harmonica Mundi, włosko–austriacko–niemiecki zespół wokalno–
instrumentalny. Wykonają Oratorium Leopolda Mozarta „Der
Mensch, ein Gottesmörder”
Kolejna propozycja filharmonii to koncert w Kościele
Zbawiciela Parafii Ewangelicko– Augsburskiej przy placu
Piastowskim w Cieplicach. Odbędzie się on 22 maja w piątek,
I. Zapruckiej „Kalectwo człowieka bez
kultury“, Teresy Izworskiej „Duchowy
majątek człowieka i rodziny darem dla
cywilizacji europejskiej“ oraz księdza Józefa Steca „Kościół posyła ludzi świeckich
dla wychowania i tworzenia kultury, aby
czynili życie lepszym“.
W sobotę zostanie także rozegrany
mecz drużyn piłkarskich: Gwardia
Matki Bożej przeciwko drużynie Policji
Komisariatu Cieplice. Stawką będzie
puchar Jerzego Gorgonia, a spotkanie
komentował będzie Olgierd Poniźnik,
burmistrz Gryfowa Śląskiego. Dzień
zakończy wspólne ognisko.

Mnóstwo wydarzeń przewidziano
na niedzielę, 24 maja. O godz. 12.30
odprawiona zostanie msza święta. Godzinę później Iwona Schymalla, znana
twarz TVP, opowie o miłości rodzinnej.
Na godzinę 14 przewidziano musztrę
paradną Gwardii Matki Bożej, a uroczyste rozpoczęcie festynu rodzinnego
z udziałem ks. Józefa Steca i prezydenta
Marka Obrębalskiego odbędzie się o
godz. 14. 30. Inaugurację uświetni zespół
„Podgórzanie“.
Plac przy kościele Matki Bożej Miłosierdzia będzie tętnił życiem aż do
późnych godzin wieczornych. W pro-

gramie: loteria fantowa, konkursy dla
dzieci, wystawa lalek w autorskixh
strojach Urszuli Jonkisz, pokazy sprzętu
policyjnego. O godzinie 15 grupa akrobatyczno-teatralna Cyrkland zaproponuje
program artystyczny. O godzinie 17.45
zagrają i zaśpiewają „Jeleniogórzanie”.
O 18 na scenie pokaże się Jerzy Gorgoń,
legendarny obrońca drużyny Orłów
Kazimierza Górskiego. Godzinę później
w koncercie galowym „Dla Matki“ zaśpiewa Halina Frąckowiak. Święto zakończy
wspólna Majówka.

główną gra Nicolas Cage. To opowieść o
odkopaniu kapsuły z rysunkami dzieci,
z których jeden przedstawia wszystkie
katastrofy ostatniego pół wieku. Film
obejrzymy o godzinie 20.00.

zasłabł na ulicy. W tę rolę wcieliła się
Kate Winslet. Ich romans rozpoczął się
po wojnie w Niemczech i zakończył się
nagłym zniknięciem kochanki. Dopiero
po ośmiu latach młody mężczyzna, jako
student prawa przypadkowo spotyka
swoją miłość sprzed lat w czasie procesu
przeciwko zbordniarzom wojennym.
Hanna jest oskarżona o popełnienie
zbrodni nazistowskich. Seans wyświetlany jest o godzinie 18.00.
„Rusałka” w reżyserii Anny Melikyan. Niezwykła opowieść o młodej
dziewczynie z prowincji, imieniem Alis.
Cechuje ją wyjątkowo bujna wyobraźnia,dziękiktórejzabijanudężycianawsi.
Marzyprzedewszystkimoojcu.Nigdygo
nie poznała, był to jeden z wielu marynarzy, jacy odwiedzili jej matkę. Pewnego
dnia trafia do dużego miasta, gdzie jej
życie się odmienia a marzenia zaczynają
się urzeczywistniać, ale życie w miejskim

molochu wcale nie jest usłane różami, o
czym Alisa szybko się przekona. Tą fascynującą, współczesną baśń obejrzymy do
czwartku o godzinie 20.00.

Kino „Marysieńka” proponuje:

„Push” w reżyserii Paula McGuigana, czyli trzymający w napięciu thriller,
bogaty w liczne efekty specjalne. Głównymi bohaterami są ludzie, potrafiący
przewidywać przyszłość i wpływać na
ludzkie myśli. Tą niesamowitą historię
Science Fiction obejrzymy do czwartku
o godzinie 16.00.
„Lektor” wyreżyserowany przez
Stephena Daldry. To przeniesiona na
ekrany kin bestsellerowa powieść o
tym samym tytule. Historia niezwykłej
miłości młodego chłopca i starszej od
niego kobiety, która pomogła mu gdy

Tejo

W kinie Grand obejrzymy:

„Anioły i Demony” w reżyserii
Rona Howarda. Po „Kodzie Da Vinci”
przyszedł czas na kolejną ekranizację
bestsellerowej powieści Dana Browna.
Langdon, światowej sławy historyk,
tym razem natrafi na ślady bractwa
Iluminatów,którychgłównymwrogiem
jest Kościół Katolicki. Bohater dowiaduje
się, że przygotowali oni bombę, aby
zniszczyćswoichprzeciwników.Dlatego
teżLangdonudajesiędoWatykanu,żeby
nie dopuścić do katastrofy. Tam pomaga
mupięknawłoskabadaczka.Akcjęfilmu
można śledzić do czwartku o godzinie
15:30, 18.00 i 20:30.

Jelonka zza kurtyny
Zdrojowy Teatr Animacji zaprasza najmłodszych
jeleniogórzan na sztukę „Ach ta Mysia” w reżyserii i
choreografii Czesława Sieńko.
Poprzez nią dzieci nauczą
się, że dzięki przyjaźni nawet
we wrogich i zwaśnionych
środowiskach może dojść do
porozumienia. Spektakl obejrzymy w środę i czwartek o
godzinie 10.00. Ponadto w
teatrze animacji będziemy
mieli okazję zobaczyć film „W
poszukiwaniu zapomnianej
legendy” autorstwa naszego
kolegi redakcyjnego, Konrada
Przezdzięka w ramach cyklu
„Dziennikarze na scenie”.
W Teatrze im. Kamila
Cypriana Norwida obejrzymy spektakle:
„Sztuka dla dziecka” w reżyserii Moniki Strzępki. Traktuje o Europie w której rządzą
nazistowskie Niemcy, po tym,
jak wygrały wojnę i opanowały
pozostałe kraje. Takiego biegu
wydarzeń nie rozumie jednak
dziecko , które pojawia się 70
lat później zaplątane w spadochron. Spektakl wystawiany

Nowości ze świata muzyki
SPINALTAP–„BackFromTheDead”
wydawnictwo: Kartel Music
Zespół Spinal Tap został dość przypadkowo założony przez amerykańskich aktorów potrafiących grać: Michaela McKeana, Harry’ego Shearera i
Christophera Guest’a. Panowie w dość
prowokacyjny sposób nakręcili muzyczny dokument, który zatytułowali „ This
Is Spinal Tap” – wyśmiewający scenę
rockową i metalową. Film miał swoją
premierę w 1984 roku. To przypadkowe
zaangażowanie się aktorów w fikcyjny
zespół heavy metalowy spowodowało, iż
w niedługim czasie sami rozpoczęli regularnie muzykować i nagrywać kawałki z

LARCRIMOSA – „Sehnsucht”
wydawnictwo: Mystic Production
Po czterech latach oczekiwania,
ukazała się nowa studyjna płyta
szwajcarskiej legendy gothic rocka.
Grupa wystartowała w 1990 roku
pod przewodnictwem niemieckiego
multiinstrumentalisty i wokalisty Tilo
Wolffa. W początkowej fazie swej twórczości prezentowali muzykę z gatunku
dark wale (ciemnej fali). W ciągu
kolejnych lat istnienia nawiązywali do
gothic metal, rocka symfonicznego a
nawet muzyki poważnej. Debiutancki
krążek „Clamor” ukazał się jeszcze w

repertuaru innych rockmanów. Ponadto
doskonale wtopili się w postaci Davida
St.Hubbinsa przez Michaela McKeana,
Nigela Tufnel’a przez Christophera
Gusta i Dereka Smalls’a przez
Herry’ego Shearera. Filmowi
„This Is Spinal Tap” towarzyszyła ścieżka dźwiękowa o
tej samej nazwie, która od
pierwszej chwili spodobała się sympatykom rocka.
Oni sami rozpoczęli serię
koncertów, które cieszyły się takim powodzeniem, że postanowili nie tylko występować, ale i nagrywać jako Spinal Tap.
W 1992 roku dostąpili zaszczytu dostając

zaproszenie jako wykonawcy na specjalny The Freddie Mercury Tribute Concert.
Na swoim koncie mają już w tej chwili
trzy krążki: „This Is Spinal Tap”(1984),
„Break Like the Wind” (1992)
i najnowszy „Back From The
Dead” (2009). Płyta zawiera
odnowione wersje utworów
„I,m Gonna Rock You Tonight” czy „Hell Hole” a także
premierowe nagrania, jak
„Farmer Than Hell”. Wśród
19 utworów znajdujących się na krążku
na uwagę zasługują również „Back
From the Dead”, „(Funky)Sex Farm”,
„Rock’n’Roll Creation”, „Jazz Oddyssey

1990 roku jako solowy album Wolffa.
Niebawem muzycy przyjeli nazwę
Lacrimosa, która nawiązuje do utworu przedostatniej części „Sequens”
z requiem requiem-moll (KV626)
Wolfganga Amadeusza Mozarta. Lider
założył niebawem własna wytwórnię
Hall of Sermon, która rozpoczęła
wydawanie solowych albumów o
nazwie Snakeskin.W 1993 roku do
zespołu dołączyła fińska wokalistka i
instrumentalistka Anne Nurmi, która
wcześniej wraz ze swoją formacją
Two Witches towarzyszyła Lacrimosie
podczas trasy koncertowej promującej
płytę „Satura”. Najnowszy album

Lacrimosy „Sehnsucht” (Tęsknota)
jest pierwszym krążkiem od czasu
płyty „Lichtgestallt”, po której zespół
pojechał na trwające 18 miesięczne
tournee. Podczas tej trasy muzycy przeżyli wiele niezapomnianych chwil.
Część z nich udało im się zamieścić na
koncertowym albumie „Lichtjahre”.
Ten najnowszy studyjny materiał
zawarty na „Sehnsucht” jest muzyczną
i tekstową opowieścią, której nie da się
wyrazić jednym słowem, a przy tym
jest jednocześnie idealnym tytułem
płyty „Tęsknota”. „Sehnsucht” jest
dostępny w wersji standardowej oraz
jako digipak zawierający specjalne

o godzinie 19:30. Zaśpiewają:
Olga Szomańska–Radwan oraz
Przemysław Branny. Razem z
nimi wystąpią Spirituals Singer
Band oraz Marcin Rogoziński. Wszyscy będą wykonywać
muzykę Gospel. W programie
zaplanowano „Misterium Litania
do Polskich Świętych” Włodzimierza Szomańskiego.

będzie w najbliższy czwartek
i piątek o godzinie 19.00.
„Śmierć człowieka wiewiórki”, sztuka wyreżyserowana
przez Natalię Korczakowską.
Traktuje o niemieckim terroryzmie w latach 70 – tych, przedstawia legendę terrorystów
spod znaku Frakcji Czerwonej
Armii: Ulrike Meinhof, Andreasa Baadera i Gudrun Ensslin.
Dla jednych bojowników, dla
innych bandytów, którzy napadali na banki i podrzucali
bomby. Historia wydarzyła się
naprawdę. Jej interpretację
po 30 latach można poznać w
najbliższą sobotę o godzinie
19.00.

Artystyczny plener

Andrzej Patlewicz
I”, „Gimme Some Money”, „Rock’n’Roll
Nightmare”, „Heavy Duty”. Album zamykają dwa interesujące pod względem
tekstowym utwory: „Short And Sweet” i
„Cups And Cakes”.
Właśnie w tym roku przypada 25
rocznica powstania tego legendarnego
zespołu a jednocześnie kultowego
filmu „This Is Spinal Tap”. Muzycy
postanowili uczcić rocznicę 30 czerwca
podczas jednego koncertu na Wembley
Arena z udziałem specjalnego gościa The

wersje utworów. Uwaga !!! po raz
pierwszy w historii zespołu pojawił się
kolor na okładce. Muzycy pomieścili
na tej fantastycznej moim zdaniem
płycie 10 premierowych kompozycji,
które przypominają stare najlepsze
czasy w dorobku zespołu.

Plenerowe warsztaty fotograficzne „Szlakiem grodów, zamków
i twierdz” to propozycja MDK „Muflon”.Uczestnicyzbiorąsię23majaw
sobotęogodzinie16:30przysiedzibie
ośrodka,anastępnieprzejdądoZamku Chojnik. W plenerze mogą wziąć
udział wszystkie chętne osoby, wcześniej trzeba jednak poinformować o
tymorganizatorów,dzwoniącpodnr
tel. (075) 75 537 70.

Zaspokoją wszystkie
zmysły
Pałac Paulinum zaprasza na prezentację pod tytułem „Barwy i smaki
świata”.Możnawniejwziąćudziałw
najbliższą środę od godziny 18.00. W
jej ramach wysłuchamy opowieści o
Cejlonieiuprawieherbaty,będziemy
mogli jej również skosztować. Organizatorzy zadbali także o to, żeby był
to aromatyczny napój najwyższej
jakości. Oprócz tego spróbujemy
koktajli na bazie herbaty.

Dyskusja z twórcą
Jeleniogórski salon Empik w
najbliższą środę o godzinie 17.00 zapraszanaspotkaniezAlinąObidniak,
znaną i cenioną aktorką i reżyserką.
Będzie ono poświęcone Teatrowi
Jerzego Grotowskiego.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

18 maja 2009 r.
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„Potrzebujemy więcej miłości”
Wokalista brytyjskiego duetu Pet Shop Boys, Neil Tennant, jest w 100 % popowym produopowiada o konsumpcjonizmie, kulturze celebrytów i centem...
pieniądza, upadku poziomu dziennikarstwa muzycznego
Neil Tennant: On chyba postrzeoraz nowej płycie „Yes”.
ga pop w ten sam sposób jak Pet
Porozmawiajmy o najnowszej płycie Pet Shop Boys „Yes”.
Album nagraliście z Brianem
Higginsem z producenckiej
grupy Xenomania. Czy Brian
zaskoczył was, muzycznych weteranów, czymkolwiek podczas
pracy w studio?
Neil Tennant: Tak! Praca z Brianem to niezła szkoła. On ma bardzo
zdecydowane spojrzenie na pewne
sprawy, co jest wspaniałą cechą.

Najciekawsze jest to, że Brian
chciał, by nasze piosenki były...
mniej popowe. Na przykład na
płycie znajduje się utwór „Building
A Wall”. Obawialiśmy się, że może
być zbyt eksperymentalny i zakręcony jak na Pet Shop Boys. Ale Brain zgasił nas, mówiąc krótko: „To
tylko i wyłącznie wasza opinia”.
To niespodzianka, bo wydawało mi się, że Brian Higgins

Shop Boys. Ma szeroką definicje
tego stylu muzyki.

Tytuł nowej płyty jest fantastyczny, genialny i intrygujący
w swej prostocie...
Neil Tennant: Dziękuję. Tytuł
wziął się stąd, że wydawało nam
się, iż płyta brzmi tak, jakby nosiła
tytuł „Yes”. Zależało nam na bardzo
popowym, warholowskim tytule.
Ten tytuł świetnie współgrał z
grafiką i brzmieniem albumu.
To także odpowiedź na pytanie.
Pytanie brzmi: „Pet Shop Boys?”, a
odpowiedź „Tak”. „Czy to naprawdę
oni?”. „Tak, to są Pet Shop Boys”.

REKLAMA

Singel promujący album
„Love etc.” określany jest jako
„post-lifestyle’owy hymn”.
Brzmi to interesująco.
Neil Tennant: „Love etc.” to
piosenka wymierzona w konsumpcjonizm. Zmarnowaliśmy ostatnie
20 lat na to, by rozwijać kulturę
pieniądza i celebrytów. A najgorsze jest to, że konsumpcjonizm i
celebryci napędzają się nawzajem.
„Love etc.” ma przekazać, że życie
nie kończy się na tych dwóch rzeczach. Utwór mówi, że potrzebujemy „więcej”, ale „więcej miłości”.
W pewnym sensie ta piosenka jest

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 23.05.2009.
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.”

antymaterialistycznym hymnem.
Jednak nie do końca poważnym, bo
jest w tym utworze sporo humoru i
ironii. Na przykład sformułowanie:
„Nie musisz być pięknym, ale to
pomaga”. Bo bycie pięknym rzeczywiście pomaga w życiu.
Porozmawiajmy o tegorocznych Brit Awards. Pet Shop Boys
otrzymali nagrodę za wybitne
zasługi dla muzyki. Podobno zastanawialiście się nad
zbojkotowaniem tej imprezy,
a Wasza wytwórnia płytowa
nerwowo pytała Was, czy odbierzecie nagrodę.
Neil Tennant: Włożyliśmy mnóstwo pracy w przygotowanie do
ceremonii, dlatego nie myśleliśmy
o bojkotowaniu Brit Awards. Nie
każdy artysta ma szansę zaprezentować 10-minutowy występ podczas ceremonii rozdania nagród.
Zazwyczaj dostaje się 3 minuty
na przemowę i zaprezentowanie
jednej piosenki. To był ukłon w
naszą stronę i nie mogliśmy tak
po prostu odrzucić zaproszenia.
Nasz 10-minutowy show miał
przedstawić całą historię Pet Shop
Boys, a my mamy słabość do takich
dużych przedsięwzięć i wyzwań.
Wystąpili z nami Brandon Flowers
z The Killers i Lady GaGa. Poza
tym wyjątkowe było również to,
że nagroda za wybitne zasługi dla
muzyki zazwyczaj trafia do zespo-

łów rockowych. A przyznanie jej
Pet Shop Boys było niespodzianką.
To miłe.
Kiedyś pracowałeś w magazynie „Smash Hits”. Jaka
jest Twoja opinia na temat
dziennikarstwa muzycznego?
Czy schodzi na psy, czy raczej
trzyma poziom?
Neil Tennant: Gdy pracowałem w
„Smash Hits”, prasa nie zajmowała
się tak dogłębnie muzyką popową.
W dzisiejszych czasach wszystkie
poważne gazety piszą o gwiazdach
muzyki. Pojawiają się recenzje,

wywiady, felietony... Tutaj widzę
największą różnicę. Niestety, obecnie mamy inną kulturę mediów.
Chyba nie ma poważnej gazety
muzycznej, która liczyłaby się jako
opiniotwórcze medium. To znaczy
stricte muzycznej gazety. Magazyn
„Q” może być tak postrzegany, ale
to raczej pismo branżowe. A inne
media koncentrują się niestety na
skandalach i sensacjach. Szkoda.
Dziękuję za rozmowę.
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Przychodzi baba do lekarza:
- Panie doktorze, dziękuję za wspaniałe leczenie!
- Ależ ja leczyłem pani mężą, nie
panią!
- Tak, tak, ale ja po nim wszystko
dziedziczę...

***

Na bank napadają bandyci i nakazują personelowi:
- Wszyscy na podłogę! Nie ruszać
się!
Urzędnicy położyli się na podłodze
w milczeniu. Tylko star y kasjer
szeptem zwrócił uwagę młodej
koleżance:
- Niech się pani położy w jakiejś
przyzwoitszej pozycji. To napad, a
nie piknik w lesie!
***
Mama pyta Jasia:
- Dlaczego zjadłeś ciasto przeznaczone dla Kasi?
- Bo ja nie wierzę w przeznaczenie.
***
Psychiatra w trakcie terapii zwraca
się do kryminalisty:
- Ja opowiem panu bajkę, a pan ją
dokończy. Proszę posłuchać: Dziadek i babka posadzili rzepkę...
Kryminalista kończy:
- A Rzepka odsiedział swoje i załatwił i dziadka, i babkę.
***
Jasnowidz mówi do mężczyzny:
- Jest pan ojcem dwójki dzieci.
- Tak pan myśli? - zaśmiał się mężczyzna i sprostował:
- Ja jestem ojcem trójki dzieci.
- To pan tak myśli... - zaśmiał się
jasnowidz.

***

Pomidory
faszerowane jajkiem

Dz wonek do dr z wi - ma ł y Jaś
biegnie otworzyć. Po chwili wraca
i pyta ojca:
- Tato, ten komputer naprawdę
przyniósł Mikołaj?
- Oczywiście.
- Bo facet mówi, że jakieś raty niezapłacone...

Pomidory przygotowane według proponowanego przepisu
zadowolą najbardziej wybredne
podniebienia.

***
Dzieci przechwalają się w szkole:
- A my w domu wszyscy mamy
rowery.
- A my mamy cztery telewizory.
- A nas w domu jest ośmioro i każde
z nas ma swojego tatusia.
***
Mąż wraca do domu.
- Gdzie byłeś?! - py ta groźnie
żona.
- Kotku, spotkałem kumpla z wojska,
... no i... wiesz, troszkę przeholowałem...
- Co? Przecież ty nigdy nie byłeś
w wojsku!
- No popatrz, oszukał mnie...
***

Składniki:
- 4 pomidory (w miarę równej
wielkości),
- 4 jajka,
- masło,
- sól, pieprz,
- gałązka bazylii,
- dodatkowo: grzanki z żytniego pieczywa.
Sposób przygotowania:
1) Pomidory myjemy. Odcinamy górną część. Łyżeczką
wybieramy środek, pozostawiając sam miąższ.
2) Do każdego pomidora
wbijamy jajko. Doprawiamy
solą i pieprzem. Na wierzchu
każdego kładziemy odrobinę
masła. Wkładamy do dobrze nagrzanego piekarnika (200 st.C).
Zapiekamy około 8-10 minut.

Kowalska mówi do męża:
- Skocz do sklepu i kup pół litra
oleju.
Po jakimś czasie Kowalski wraca.
- Kupiłeś? - pyta żona.
- Pół litra kupiłem, ale na olej już nie
wystarczyło.

3) Po wyjęciu z piekarnika
nakrywamy pomidory ściętymi
wcześniej kapelusikami. Dekorujemy listkami bazylii.

***

Jak podawać?
Najlepiej smakują z ciepłymi
grzankami.

Bertone Mantide
w sprzedaży
Zaprezentowany podczas kwietniowego Shanghai Motor Show
samochód Bertone Mantide najpewniej trafi na drogi publiczne. Jason
Castriota, szef stylistów w Bertone,
powiedział w jednym z wywiadów,
że nic nie stoi temu na przeszkodzie.
Zapewnił też, że firma przeprowadziła już pierwsze rozmowy z
klientami z Azji, Europy i Ameryki,
którzy skłonni są zapłacić ok. 1
500 000 EUR za każdy z zaledwie
dziesięciu egzemplarzy, jaki opuści
bramy fabryki.
Specyficzne i dość kontrowersyjne nadwozie, opracowane tak, by
zmniejszyć opór powietrza i zwiększyć docisk auta do ziemi, oparto na
Chevrolecie Corvette ZR-1. Oznacza
to, że 6.2-litrowy silnik V8 dzięki
wsparciu ze strony kompresora
rozwija moc 638 KM, zapewniając
lekkiej konstrukcji Bertone Mantide sprint do „setki” w czasie 3,2
sekundy i prędkość maksymalną
na poziomie 351 km/h.

Rozmawiają dwaj uczniowie:
- Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka ochota, żeby się pouczyć.
- I co wtedy robisz?
- Czekam, aż mi przejdzie.

HOROSKOP
BARAN
Ten tydzień przyniesie ci wiele okazji do zabawy
i świętowania. Warto, byś był jednak szczególnie
ostrożny. Może się bowiem zdarzyć, że uzależnisz
się od kogoś lub czegoś, co nie będzie miało dobrych
konsekwencji.

WAGA
Bądź uważny, nie pozwól, by coś ci umknęło.
Znajdź też czas dla samego siebie i pozwól sobie
puścić wodze fantazji. Pozwoli ci to osiągnąć spokój
i harmonię.

BYK
Zyskasz wiedzę, która okaże się niezwykle przydatna. Możesz jednak odczuwać ogromne wyczerpanie zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Warto zatem,
byś znalazł czas na odpoczynek i regenerację.

SKORPION
To będzie tydzień pełen wrażeń. Możesz czuć
się mocno zestresowany. Zwróć również baczną
uwagę na ludzi w twoim otoczeniu. Ktoś może
próbować tobą manipulować. Wykaż się większą
przenikliwością.

BLIŹNIĘTA
Jeśli nosisz w sobie poczucie winy, zastanów się,
z czym jest ono związane. Odnajdując jego źródło,
odnajdziesz wyjście. Postaraj się zwracać większą
uwagę na chwile swojego życia, mogą okazać się
bowiem niezwykłe.

STRZELEC
Możesz doświadczać wszystkiego w pełni, ciesząc
się tym, co zobaczysz na swojej drodze. Możesz stać
się dzieckiem, niezależnym od świata „dorosłych”,
wolnym od ich problemów. Będziesz miał również
okazję do lenistwa.

RAK
Możesz zaufać samemu sobie i temu, co dzieje się w
twoim życiu. Wszystko płynie bowiem w najlepszym dla
ciebie kierunku. Będziesz miał okazję do prawdziwego
i głębokiego przeżywania emocji i uczuć.

KOZIOROŻEC
Będziesz miał okazję do współpracy i współtworzenia wraz z innymi jakiegoś projektu. Czeka cię
więc wiele intensywnej pracy. Postaraj się mimo
wszystko znaleźć czas na odpoczynek.

LEW
Przyjdzie do ciebie obfitość w całej swojej pełni.
Będziesz mógł więc spokojnie rozkoszować się każdą
chwilą swojego życia. Będziesz miał siłę i odwagę do
realizacji swoich celów i marzeń.

WODNIK
Możesz odczuwać samotność w sensie duchowym.
To doskonały czas na oczyszczenie swojego umysłu
z piętrzących się tam myśli i emocji związanych ze
sprawami, które już dawno przeminęły.

PANNA
Pozwól sobie odpuścić nieco kontroli, gdyż jej
nadmiar może doprowadzić do opłakanych konsekwencji. Będziesz miał szansę zobaczyć samego
siebie i wszystko, co cię otacza, w całej prawdzie.

RYBY
Będziesz miał okazję do podróżowania, zarówno
w sensie fizycznym, jak i duchowym. Ta podróż pomoże ci odnaleźć dawno wyczekiwane odpowiedzi.
Opadnie również zasłona i zobaczysz pewne sprawy
w całej oczywistości.

17
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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

Diagnostyka neurologiczna
badania EMG, badania EEG
Doppler tetnic

Video- gastroskopia

Karkonoskie Centrum Medyczne

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

Wpływ palenia papierosów na serce
Jak wynika z raportów WHO dziewięć mln Polaków czyli 1/4 populacji, to palacze. Tymczasem
nikotyna oraz substancje chemiczne zawarte w dymie i smole papierosowej prowadzą do zmian
miażdżycowych w naczyniach układu krążenia, postępujących w szybkim tempie. Dobrą okazją
do przeanalizowania zagrożeń jakie niesie palenie jest Światowy Dzień bez Tytoniu, obchodzony
31 maja.
Palenie papierosów jest szkodli- obturacyjną chorobę płuc oraz nego rozwoju miażdżycy w naczyniach wieńcowych upośledzając
we dla całego organizmu. Jednym szybsze starzenie się skóry.
- Wypalanie paczki papierosów w nich przepływ krwi. Do serca
z układów szczególnie narażonych
na natychmiastowe skutki palenia dziennie zwiększa ryzyko zawału dociera mniej tlenu i substancji
jest układ krążenia. Zawarta w serca aż 4 - krotnie. Palenie to odżywczych, a w sytuacji zablokotytoniu nikotyna podnosi ciśnienie drugi najważniejszy czynnik ry- wania przepływu krwi dochodzi
tętnicze krwi i przyspiesza akcję zyka wystąpienia zawału mięśnia o martwicy mięśnia sercowego,
serca. Tlenek węgla, cyjanowodór, sercowego – ostrzega doc. Tomasz zwanej zawałem.
Konsekwencje palenia dla seraceton, arsen, kadm, ołów, nitroza- Hryniewiecki, kardiolog, ekspert
miny oraz formaldehyd, znajdujące programu „Zentiva – zmieniamy caPalenie papierosów jest wymiesię w dymie tytoniowym, są odpo- przyzwyczajenia” w zakresie cho- niane jako pierwszy z czynników
wiedzialne m.in. za powstawanie rób układu krążenia. Toksyczne ryzyka choroby niedokrwiennej
nowotworów złośliwych, zawały substancje zawarte w dymie tyto- serca (ChNS), której konsekwencją
serca, udary mózgu, przewlekłą niowym prowadzą do przyspieszo- może być zawał serca. Polskie To-

Komputer zrujnuje twoje oczy

Długie siedzenie przez komputerem w pracy, lub dla przyjemności
może zakończyć się poważnymi kłopotami ze wzrokiem. Dlatego
warto na wstępie zadbać o odpowiednie urządzenie miejsca pracy z
komputerem oraz zapewnić oczom maksymalną ochronę. Ważna jest
również świadomość kiedy dzieje się coś złego z oczami i jak sobie z
tym problemem radzić.
Jak mówią lekarze okuliści, problemy
częstotliwość mrugania. W normalnych
ze wzrokiem przy częstym siedzeniu przed
warunkach mrugamy 12 razy na minutę,
komputerem zaczynają się niewinnie.
przykomputerze-znacznierzadziej.Pozatym
Pierwsze oznaki to pieczenie oczu i uczucie
oczyprzedekranemsąszerzejotwartenawet
piasku pod powieką. Potem objawy się pogłę- bardziej niż przy czytaniu książki. Efektem
biają. W końcu dołącza się nadwrażliwość na jest szybsze odparowywanie tzw. filmu
światło i łzawienie - zwłaszcza na powietrzu.
łzowego (łez), co powoduje wysuszenie oka.
Niewielu zdaje sobie sprawę z tego, że mogą
Dodatkowe dolegliwości spowodowane prato być objawy tzw. zespołu suchego oka. cą przy komputerze to zamglone widzenie,
Zespół suchego oka powstaje wtedy, gdy
krótkowzrocznośćibóległowy.Powodemjest
oczy nie produkują wystarczającej ilości łez,
migającyekran,którydrażnioczy.Ponieważ
ich skład jest nieodpowiedni lub nie są one
pracujemy w bliskiej odległości od ekranu,
rozprowadzane po gałce ocznej co 5-10 senastępuje wówczas skurcz mięśni rzęskokund. Rogówka jest wówczas niedotleniona.
wych, które regulują widzenie z bliska i z
Około 75 procent tych, którzy spędzają przed daleka.Mięśnieteztrudemsięrozkurczają,co
monitoremwięcejniżdwiegodzinydziennie,
powodujeproblemyzwidzeniemoddalonych
skarżysięnauczuciedyskomfortu.Powodem
przedmiotów. W ekstremalnych przypadjest umieszczenie monitora na wysokości
kach zespół suchego oka może doprowadzić
oczu (lub powyżej). Zmniejsza się przez to do zmętnienia rogówki.

Jak pomóc oczom?
W takich przypadka niezbędna jest
wizyta u specjalisty, gdyż sami nie możemy
stwierdzić, jaka jest przyczyna problemów z
oczami.Bardzopodobneobjawytowarzyszą
bowiem np. zapaleniu spojówek. Jeśli lekarz
stwierdzi, że jest to zespół suchego oka,
może zapisać preparaty (krople lub żel) do
nawilżania oka, zwane sztucznymi łzami.
Po badaniu widzenia może się okazać, że
do pracy przy komputerze potrzebne będą
specjalne okulary, które umożliwią dobre
widzenie tekstu na monitorze. Podczas
badania może ujawnić się również mała,
niewidoczna do tej pory wada wzroku i
lekarz przepisze okulary wyrównujące tę
wadę. Oprócz wizyty u okulisty niezbędne
jest również odpowiednie ustawienie monitora. Powinien być on tak ustawiony, by móc
patrzeć na niego z góry. Należy też usunąć z
monitora odblaski i odbicia, które powodują
dodatkowe obciążenie dla oczu. Nie wolno
więc stawiać przy oknie albo naprzeciw
niego. Dobrze jest zainwestować w monitor,
który ma co najmniej 14-calową przekątną,
aprzystanowiskachpracyCAD-min.20cali.

warzystwo Kardiologiczne do
modyfikowalnych czynników
ryzyka choroby niedokrwiennej serca zalicza m.in.: palenie
papierosów, nadciśnienie tętnicze,
podwyższone stężenie cholesterolu
całkowitego a zwłaszcza frakcji
LDL we krwi, podwyższone stężenie triglicerydów, cukrzycę, wysokokaloryczną dietę, obfitującą w
tłuszcze zwierzęce, styl życia czyli
małą aktywność fizyczną, stres.
- Wszystkie czynniki ryzyka
chorób układu krążenia, klasyfikowane jako modyfikowalne, można
zwykle eliminować niewielkim
wysiłkiem. Rezygnacja z palenia
papierosów jest zmianą, której
pozytywne efekty będą najszybciej
odczuwalne i widoczne – podkreśla
doc. Tomasz Hryniewiecki.
Dane epidemiologiczne poDodatkowo należy tak ustawić parametry
obrazuwkomputerzewtakisposób,abytekst
był czytelny z odległości 50-70 cm.
Ulżyj oczom!
Podczaspracyprzykomputerzewartopamiętać o częstym mruganiu, zamykaniu co
jakiśczasoczynaokołominutę,Przynajmniej
co godzinę należy też oderwać wzrok od
komputera, popatrzyć w dal i skoncentrować
się na oddalonych przedmiotach. Co dwie
godzinynależyprzeprowadziććwiczeniarozprężające,rozciągająceirozluźniające.Dzięki
temu nie tylko pozbędziemy się napięć, ale i
pobudzimykrążeniekrwi.Należyteżzwrócić
uwagę na to by pomieszczenie, w którym
pracujemy powietrze nie było suche. W tym
celu należy wietrzyć pokój, a zimą stosować
nawilżacze. Do tego należy pić dużo płynów
i unikać dymu tytoniowego, który powoduje
podrażnienie oka. Nieoceniona jest również
gimnastyka oczu. Należą do niej patrzenie
intensywnie w odległy przedmiot, następnie
wpatrywanie się z bliska szeroko otwartymi
oczami w tekst na ekranie i kolejno znowu
patrzenie w dal.

twierdzają, że wielu pacjentów
obciążonych ryzykiem sercowonaczyniowym, pomimo wyraźnych
wskazań lekarskich, nie rezygnuje
z palenia papierosów, lekceważąc
jego poważne konsekwencje. Szacuje się, że odsetek palących wśród
pacjentów kardiologicznych ciągle
sięga 30 - stu, a nawet 40 – stu procent. Osoby nadal palące tytoń po
przebytym incydencie wieńcowym
mają o około 50 procent większe
ryzyko zgonu, w porównaniu z tymi
które zaprzestały palenia tytoniu.
– Warto zatem jeszcze raz
podkreślić, że zaprzestanie palenia
tytoniu przez chorych na ChNS
należy do najskuteczniejszych, a
zarazem najbardziej efektywnych
pod względem ekonomicznym
metod leczenia tej choroby – mówi
doc. Tomasz Hryniewiecki.
Zmień nawyki – rzuć palenie
Wiosna jest dobrym momentem,
aby pomyśleć o zdrowiu i kondycji
serca. Zmianę złych przyzwyczajeń
warto zacząć od rzucenia palenia.
Lekarze nie ukrywają jednak, że
walka z nałogiem może być trudna.
Dlatego warto zmodyfikować styl
życia i konsekwentnie realizować
postanowienia. Pozytywne myślenie i wiara w swoje możliwości są
kluczem do sukcesu.
• Zaobserwuj w jakich okolicznościach najczęściej sięgasz po
papierosa i staraj się je ograniczyć.
Dzięki temu nie będziesz narażać się
na chęć sięgnięcia po kolejnego.
• Wyrzuć od razu wszystkie papierosy, jakie Ci pozostały. Pochowaj
popielniczki i zapalniczki, tak aby
nie przypominały Ci o możliwości
zapalenia.
• Planuj dokładnie każdy dzień.
Staraj się, aby Twoje dni były możliwie najbardziej zajęte. Spotykaj
się ze znajomymi, idź do kina, do
teatru, na spacer. Omijaj jednak

miejsca, gdzie można palić, np. kawiarnie, kluby, restauracje, bary.
• Nie zastępuj papierosa jedzeniem. Z jednego nałogu łatwo wpaść
w kolejny, którego konsekwencją
może być nadwaga i otyłość. Jeśli
musisz sięgnąć po coś do jedzenia,
wybierz warzywa. Pij dużo wody
i świeżych soków. Dzięki nim nie
przybierzesz na wadze, a poczucie
głodu zostanie zaspokojone.
• Ćwicz albo spaceruj na świeżym powietrzu. Aktywność fizyczna nie tylko zapełni Ci czas, ale
także poprawi Ci humor, wpłynie
pozytywnie na kondycję Twojego
organizmu, dotleni serce.
• Jeśli sam nie dasz rady sobie
z problemem, zgłoś się do po poradę
do lekarza. Specjalista dobierze
odpowiednią dla Ciebie metodę
leczenia nałogu.

Korzyści płynące z rezygnacji z nałogu dla Twojego układu krążenia:
- Już po 2 godzinach od zapalenia
ostatniego papierosa organizm
pozbywa się szkodliwej nikotyny,
powoli zmniejsza się ciśnienie krwi
i rytm serca.
- Po jednej dobie wydalany jest
trujący tlenek węgla.
- Po 2 miesiącach naczynia krwionośne zaczynają być znowu elastyczne
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PRAWNIK RADZI / PROGRAM TV

1. Uprawnienia kontrolera
biletów MZK

Prawnik radzi

Czy kontroler biletów w autobusie
MZK ma prawo uniemożliwić pasażerowi opuszczenie pojazdu w celu
dokonania kontroli biletów? – Piotr
Zasadniczo, zgodnie z Regulaminem przewozu osób i bagażu
ręcznego pojazdami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Jeleniej
Górze, pasażer powinien oczekiwać
w pojeździe do czasu zakończenia
wykonywania przez kontrolera
jedynie tych czynności, które związane są z wypisywaniem druku
opłaty dodatkowej lub spisywania
danych z dokumentu tożsamości.
To oczywiście nie zwalnia pasażera
z obowiązku wywiązania się z umowy przejazdu komunikacją miejską
poprzez okazanie biletu podczas
kontroli bez wezwania, a na prośbę
osoby kontrolującej jego wręczenia
(ewentualnie wraz z dokumentem
uprawniającym do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego). W razie
stwierdzenia braku takiego biletu
lub dokumentu uprawniającego do
przejazdu na określonych zasadach,
kontroler ma prawo pobrać od
pasażera właściwą należność za

przewóz i opłatę dodatkową albo
wystawić wezwanie do zapłaty na
podstawie ustalonej tożsamości
pasażera. Należy jednak przy tym
zauważyć, że egzekwowanie przez
kontrolera tego rodzaju powinności,
czy zobowiązań ustawowych oraz
umownych ze strony pasażera z
pewnością nie może naruszać jego
dóbr osobistych, takich jak wolność
czy zdrowie. Przekroczenie przez
kontrolera swoich uprawnień w tym
zakresie może jednocześnie wiązać
się z popełnieniem przez niego
występku w postaci naruszenia
nietykalności cielesnej pasażera.
Niemniej, warto pamiętać, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia
15.11.1984 r. Prawo przewozowe, w
razie odmowy zapłacenia należności
i niemożności ustalenia tożsamości
pasażera, kontroler może zwrócić się do funkcjonariusza Policji i
innych organów porządkowych,
które mają, zgodnie z przepisami
prawa, uprawnienia do ustalania
tożsamości osób, o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia
tożsamości pasażera.

2. Zmiana oprocentowania
kredytu

Bank wzywa mnie do spłaty
odsetek karnych kredytu, mimo iż
raty były wpłacane w terminie. Na
infolinii banku dowiedziałam się, że
listem zwykłym została do mnie wysłana informacja o zmianie oprocentowania kredytu i stąd te odsetki. Ja
niestety do chwili obecnej (a minęły
już prawie dwa miesiące od złożenia
reklamacji) nie dostałam oficjalnie
takiej informacji. W zamian za to,
do dnia dzisiejszego naliczane są
mi kolejne odsetki karne. Czy to ja
muszę udowadniać, że informacji
o zmianie warunków umowy nie
dostałam? Czy też bank powinien
dopilnować bym była skutecznie
poinformowana? – Marta
Chcąc udzielić Pani trafnej odpowiedzi na opisaną sytuację, należałoby w pierwszej kolejności
szczegółowo przeanalizować treść
umowy kredytu, jaka łączy Panią
z bankiem. Niemniej, bank ma
zapewne zagwarantowane umową
prawo do uzasadnionej szeregiem
przyczyn uznaniowej zmiany oprocentowania, z czego zapewne nawet

nie zdawała sobie Pani dotychczas
sprawy. Do tego, umowne zobowiązanie banku do poinformowania
Pani o takiej zmianie zapewne nie
wymaga szczególnej formy innej niż
pisemna, wysłanej listem zwykłym.
Bankowe manipulacje oprocentowaniem są zazwyczaj następstwem
podniesienia przez Radę Polityki
Pieniężnej (organ Narodowego
Banku Polskiego) podstawowych
stóp procentowych. Wówczas banki
pospiesznie podnoszą oprocentowanie pożyczek i kredytów, co niestety
nie skutkuje analogiczną reakcją ze
strony banku w przypadku obniżki
tychże stóp. Tym bardziej, że w
treści umów banki zastrzegają
sobie jedynie możliwość zmiany
oprocentowania, co z kolei zwalnia
bank z jakiegokolwiek obowiązku
jego obniżenia czy podwyższenia.
Opisana sytuacja z pewnością wydaje się krzywdząca dla Pani, jak
również innych klientów niejednego banku, szczególnie w obliczu
panującego kryzysu finansowego.
Swoboda zawierania umów, a przy
tym ich treść, która jedynie w teorii
możliwa jest do negocjacji sprawiają,
że najprawdopodobniej w Pani
sprawie prawo jest jednak po stronie
banku. W związku z czym pozostaje

WAŻNE
TELEFONY
Pogotowie
Ratunkowe 999
Pogotowie ratunkowe i dyżury
szpitali

JELENIA GÓRA:
p o g o t o w i e r a t u n ko w e u l .
Wojska Polskiego 21, tel.
075/752-36-36,
Szpital Wojewódzki, ul. Ogińskiego, izba przyjęć szpitala
tel. 075/753-71-18/19

KAMIENNA GÓRA

POGOTOWIE ratunkowe ul.
Jana Pawła II 29a, szpital
ul. Bohaterów Getta 10, tel.
075/744-31-40 udziela pomocy
doraźnej w godz. 15-7 rano, w
niedzielę i święta całą dobę.

Pogotowie gazowe 992
Dolnośląska Spółka Gazownictwa
Dział Obsługi Klienta – tel.
075/755-10-50

Pogotowie
energetyczne 991

Energia Pro Obsługa Techniczna- tel. 075/64-57-601

Pogotowie
wodnokanalizacyjne
994

P r z e d s i ę b i o r s t w o Wo d n o
Kanalizacyjne Wodnik – tel.
075/755-20-91

Straż Miejska
Jelenia Góra

Apteki
JELENIA GÓRA

- tel. 075/75-251-62

apteka „ Bankowa” całodo bowa, ul. Solna 1, tel. 075/7647-801,

tel. 075/71-739-41

„CIEPLICKA” ul. Sprzymierzonych, tel. 075/75-58-975,
„Na Orlim” ul. Wita Stwosza
17, tel. 075/75-57-640 - sob.
8-19, niedz. 9-16,
apteka w Kauflandzie, al. Jana
Pawła II 24, tel. 075/764-3030 - sob. 9-21, niedz. 9-19.

KAMIENNA GÓRA

„MIEJSKA”, ul. Wolności 5,
075/744-23-25.

KARPACZ

PL. Konstytucji 3 Maja 33, pn.pt. 9-22, sob. 9-20, niedz. 9-18.

SZKLARSKA PORĘBA
„ESCULAP” ul. 1 Maja 4, tel.
075/717-31-46

Szklarska poręba
Karpacz

TEL. 075/761-96-29

GOPR
Grupa Karkonoska
Telefony alarmowe:
601 100 300 Jelenia Góra075 / 75 2- 47- 3 4 N a c ze l n i k
grupy- 605- 672-583

Telefony zaufania

P o l i c y j n y 0 8 0 0 - 12 0 - 2 2 6 ,
0800-166-011,
Klub Abstynenta Stowarzyszenie Abstynentów Centrum
Pomocy uzależnionym od
alkoholu „Boberek” Jelenia
Góra ul. Okrzei 19 of, tel.
075 / 75 -237-25 c z ynne od
16.00-20.00’ punkt informacyjno-konsultacyjny d/s prze-

Pani jedynie dążyć do jak najszybszej
spłaty zobowiązania oraz mieć
nadzieję na pomyślne zmiany na
rynkach finansowych i dobrą wolę
banku, któremu bądź co bądź na
dobrej opinii powinno zależeć.

0-607-550- 484, 0-607-550453, 0-607-998-052) czynne
są całodobowo, we wszystkie
dni w roku.

Pogotowia

mocy w rodzinie czynny w
środy w godz. 16.00-19.00.
Klub Abstynenta w Podgórzynie ul. Żołnierska 13/14,
tel. 075/75-48-123, Młodzieżowy Klub Uzależnień i AIDS
tel. 988,
MONAR 075/64-733-90,
Punk t Konsultacyjny ds.
Uzależnień w Karpaczu tel.
075/76-19-470,
Przeciwprzemocowy telefon
zaufania w Jeleniej Górze
075 / 6 4 -2 2- 017, Terenow y
Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Jasna 11, pon., śr., pt.
(16.00-18.00)

Pomoc, poradnictwo
Poradnictwo rodzinne i zawodowe ul. Komedy Trzcińskiego
12 w ODK 090-333-255,
Poradnia Psychologiczno Pe d a g o g i c z n a w J e l e n i e j
Górze ul. Wolności 259, tel.
075/64-73-001, 64-73-002,

Pogotowie ratunkowe 999,
straż pożarna 998, policja
997, drogowe 981, gazowe
992, energetyczne 991, wodnokanalizacyjne 994.

Pogotowie ratunkowe
i dyżury szpitali
JELENIA GÓRA:

p o g o t ow i e ratunkowe ul.
Wojska Polskiego 21, tel.
075/752-36-36, Szpital Wojewódzki, ul. Ogińskiego, izba
przyjęć szpitala tel. 075/75371-18/19

KAMIENNA GÓRA

p o g o t o w i e r a t u n ko w e u l .
J a n a Paw ł a I I 2 9 a , s z p i tal ul. Bohaterów Getta 10,
tel. 075/744 - 31- 40 udziela
pomocy doraźnej w godz.
15-7 rano, w niedzielę i święta
całą dobę.

Apteki
JELENIA GÓRA
APTEKA „Bankowa” całodobowa, ul. Solna 1, tel. 075/7647-801
, „Cieplicka” ul. Sprzymierzonych, tel. 075/75-58-975,

Zarząd Miejski TPD w Szklarskiej Porębie ul. Sikorskiego
8, tel. 075/717-21-46.

„Na Orlim” ul. Wita Stwosza
17, tel. 075/75-57-640 - sob.
8-19, niedz. 9-16,

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze oferuje
nieodpłatną , profesjonalną
pomoc psychologiczną dla
mieszkańców Jeleniej Góry,
znajdujących się w kr yzysie emocjonalnym. Specjaliści interwencji dyżurują od
[poniedział ku do piątku w
godz. 8.00 -20.00 w siedzibie ośrodka: S ł owackiego
13, 5 8 - 5 0 0 Jelenia G óra.
Komórkowe telefony interwencyjne (0 6 07- 5 5 0 - 4 6 9,

apteka w Kauflandzie, al. Jana
Pawła II 24, tel. 075/764-3030 - sob. 9-21, niedz. 9-19.

Informacje
PKP 9436,
GOPR w Jeleniej Górze ul.
S u d e c k a 79, te l. 075 / 75 247-34,
Straż Graniczna 075/ 72222-57,
Pogoda Jelenia Góra 075/6412-333,
Karpacz 075/76-16-533
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Pytania z dopiskiem „Prawnik
radzi” prosimy wysyłać na adres
redakcji lub elektronicznie, na
adres prawnik@jelonka.com

Mariusz Gierus
– prawnik

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

Szklarska Poręba 075/71733-93.

Turystyka

Schr. „Na Śnieżce”, 58-550
Karpacz, tel, 501 476 713;
Schr. „Dom Śląski”, 58-550
Karpacz, tel. (75) 753 52 90;
Schr. „Samotnia” im. Waldemara Siemaszko, 58-550
Karpacz tel. (75) 761 93 76;
Schr. „Strzecha Akademicka”,
58-550 Karpacz tel. (75) 753
52 75;
Schr. „Domek Myśliwski”, 58-550
Karpacz tel. (75) 753 52 78;
Schr. „Nad Łomniczką” 585 5 0 Kar pac z, ( ł ą c z no ść
radiowa GOPR )
Schr. „Na Przełęczy Okraj”,
58-530 Kowary, tel. (75) 761
51 10;
Schr. „Odrodzenie”, 58-563
Przesieka, tel. (75) 752 25 46;
Schr. Młodzieżowe „Liczyrzepa”, 58-540 Karpacz, ul.
Gimnazjalna 9, tel. (75) 761
92 90;
Bac ówki „Wilcza Poręba”,
58-540 Karpacz, ul. Obrońców Pokoju 6, tel. (75) 761
97 64;

Rejon Szklarska Poręba
Schr. „Kochanówka”,

58-580 Szkl. Poręba Wodospad
Szklarki, tel. (75) 717-24-00
Schr. „Kamieńczyk”, 58-580
Szkl. Poręba Wodospad
Kamieńczyka, tel.( 75) 75260-85
OW. „Kamieńczyk”, 58-580
Szkl. Poręba - Hala Szre nicka, tel. (75) 76 4 -78 - 51
wew. 836
Schr. „Na Hali Szrenickiej”,
58 - 580 Szkl. Poręba Hala
Szrenicka, tel. (75) 717-24-21
S c h r. „ S z r e n i c a”, 5 8 - 5 8 0
Szkl. Poręba Szrenica, tel.
(75) 752-60-11

Schr.
„ P o d
Łabskim Szczytem”, 58-580
Szkl. Poręba, tel. (75) 75260-88
Schr. Młodzieżowe „Wojtek”,
58 - 580 Szklarska Poręba,
ul. Piastowska 1, tel. (75)
717 21 41;

Inne w rejonie
Karkonoszy

Schr. PT TK Na Pr ze ł ęczy
O K R A J 5 8 - 5 3 0 K o w a r y,
tel.(75) 761 51 10
S c h r. „ M u f l o n i k ” 5 8 - 5 3 0
Kowary, Przełęcz Okraj, tel.
(75) 718 22 01
Schr. „ Na Zamku Chojnik”
58-560 Jelenia Gora - Zamek
Chojnik, tel. (75) 755 25 35
Schr. „Nad Jedlicą” 58-530
Kowary, tel.(75) 718 24 69
Schr. „Czartak”, 58-424 Leszczyniec, Czarnów 13, tel. (75)
742 88 77
Schr. „Szwajcarka”, 58-515
Kar pniki 6 8, tel. (75) 75 3
52 83
Schr. „Na Stogu Izerskim”,
skr. pocz.15, 59-850 Świeradów-Zdrój, tel. (75) 752
21 10
Stacja Tur yst yczna „Or le”
58-580 Szklarska Poreba skr.
poczt. 140, tel. 607 920 541

Schroniska
młodzieżowe
Oddział Polskiego
Towarzystwa Schronisk
Młodzieżowych

Schr. „Bartek” 58-500 Jelenia
Góra ul. Bartka Zwycięzcy 10,
tel. (75) 752 57 46;
Schr. „Złoty Widok” 58-572
Michałowice ul. Kolonijna 14,
tel. (75) 755 33 44
Schr. „Skalnik” w Bukowcu, 58530 Kowary, tel. (75) 718 26 28
Schr. „Sokolik” 58-515 Karpniki, tel. (75) 713 72 24

(tejo)

Osiedle Czarne, niegdyś samodzielna wieś (Scharzbach – Czarny Strumień), to jedna z najstarszych części Jeleniej Góry przyłączona do miasta w ostatniej ćwierci XX wieku. Najstarszym zabytkiem jest renesansowy dwór
Czarne, którego podwaliny Rycerz Schaff zwany Gotschem postawił już w 1559 roku. Wyciągnięty z kompletnej ruiny po zaniedbaniach okresu powojennego przez kustosza Jacka Jakubca i Fundację Kultury Ekologicznej,
jest dziś wciąż odbudowywaną wizytówką Czarnego. Drugi obiekt godny uwagi to postawiony w ciągu kilku lat kościół św. Judy Tadeusza, przykład udanej współczesnej architektury sakralnej z pięknymi polichromiami
przedstawiającymi 68 świętych i błogosławionych, pędzla Andrzeja Boja-Wojtowicza. Dziś osiedle w większości jest zabudowane niezbyt fortunnymi domkami jednorodzinnymi pochodzącymi z przełomu XX i XXI wieku.
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W poprzedniej Jelonce na stronie „Z lotu
ptaka” wskutek niezawinionego przez
redakcję chochlika komputerowego
zamieściliśmy niewłaściwe zdjęcie. Za
błąd przepraszamy.

Fot. aGNiESzKa TKacz, TEjO

18 maja 2009 r.
w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Z LOTU PTAKA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

18 maja 2009 r.

„ Dwadzieścia lat minęło, jak jeden mecz!” – tak wyśpie- lepszy arbiter XX wieku Wiesław
wali najwierniejsi fani JKS-u, którzy licznie pojawili się Zych, który gwizdał przewinienia
sobotniego wieczoru w hali przy ulicy Sudeckiej.
takim sławom, jak Michel Jordan,
Wielka Gala z okazji jubileuszu
XX-lecia awansu do ekstraklasy
Spartakusa Jelenia Góra rozpoczęła
się od projekcji filmu „Radomski
horror”. Film został poświęcony
tym, których nie ma już z nami:
wspaniałych zawodników - Dariusza Boguckiego, Roberta Rogwało,
Prezesa JKS Spartakus – Jerzego
Bartza, kierownika drużyny Jerzego Górki, dra Mariana Południkiewicza, a także wiernych fanów:
Edwarda Bilińskiego, Edwarda
Cięciwy, Andrzeja Karpińskiego,
Andrzeja Czołgowskiego, Wojciecha Ruteckiego, Jerzego Szpyrki
i innych.
Nie jeden kibic miał łzy w oczach,
gdy na ekranie pokazywano szaleńczą radość, która towarzyszyła
awansowi do ekstraklasy po meczu
ze Stalą Bobrek Bytom podczas
turnieju barażowego w Radomiu.
Ekstraklasa dla Jeleniej Góry! Takich momentów nie zapomina
się do końca życia. Żywa legenda
Spartakusa wciąż żyje w nas.
REKLAMA

Owacją na stojąco przywitano i
podziękowano za dokonane osiągnięcia i zorganizowanie wspaniałej imprezy Eugeniusza Srokę.
Zaproszone przez niego Gwiazdy
nie zawiodły!
W składzie Gwiazd zobaczyliśmy zapowiadanych: Eugeniusza Kijewski, Robert Kościuka,
Macieja Zielińskiego, Ryszarda
Prostaka, Jacka Kalinowskiego,
Jerzego Binkowskiego, Mieczysława Młynarskiego, Jacka Bukiela,
Jarosława Zyskowskiego, Tomasza
Garlińskiego, Dominika Tomczyka
i Jerzego Kołodziejczyka.
W barwach JKS-u wybiegli na
parkiet: Roman Misiewicz, Robert
Wisny, Grzegorz Styczyński, Marcin
Kowalski, Paweł Jujka, Dariusz
Połubiński, Wojciech Siennicki,
Czesław Kowgier, Józef Cięciwa,
Tomasz Kaliszewski, Artur Czekański, Krzysztof Bogucki oraz
niespodzianka wieczoru- satyryk
Jacek Ziobro.
Gościem specjalnym był naj-

Scotty Pipen czy Karl Melone. Pan
Wiesław otrzymał od Prezydenta
Miasta, jako honorowy jeleniogórzanin, pamiątkową tablice, a od
wicemiss Polski kwiaty. Nagrodę za
zasługi kibicowskie dla klubu JKS i
nieustanną promocję nazwy „Spartakus” otrzymał Marek Grzegorz.
Puchar dla popularnego „Dzikiego”
ufundowali sami kibice.
Zabrakło jedynie Dariusza Zeliga, który z powodów rodzinnych
nie mógł przyjechać. Przekazał
za to na dobroczynną aukcję strój
koszykarski Reprezentacji Polski z
podpisami gwiazd. Cenną koszulkę
i spodenki wylicytował w przerwie
jeden z kibiców, który na kwotę 410
złotych przekazał na działalność
KS Sudety.
W przerwach spotkania na parkiet kilkakrotnie wybiegały urocze
cheerleaderki z zespołu Ina Show
oraz dziewczęta z zespołu tanecznego „Flesz i Afera” z Młodzieżowego
Domu Kultury w Jeleniej Górze.
Głównym punktem sobotniego
programu był mecz pokazowy:

Spartakus kontra Gwiazdy Polskiego Basketu lat 90-tych. Zaproszeni
koszykarze zagrali 2x po 20 minut.
Górą w tym prestiżowym pojedynku była Reprezentacja Polskich
Gwiazd, która zwyciężyła 64:59
(32:33). W przerwie spotkania
odbył się konkurs rzutów „za trzy”,
który wygrał Tomasz Garliński,
trafił 9 na 10 oddanych rzutów.
Jeleniogórską publiczność szczególnie miło zaskoczył jeden z najlepszych polskich koszykarzy w
historii – Eugeniusz Kijewski, który
mimo wieku pokazał klasę. Najlepszym jednak zawodnikiem meczu
wybrano Macieja Zielińskiego,
którego dobrze zna młodsza część
widowni, dlatego otrzymywał on za
swoje „trójki” gromkie brawa.
JKS Spartakus to wiecznie żywa
historia polskiej koszykówki. Jeleniogórscy kibice uważają, że tamte
mecze miały szczególną moc, jednak nie samymi wspomnieniami
człowiek żyje...
Miejmy nadzieję, że godni następcy Spartkusa – Sudety Jelenia
Góra mają największe sukcesy
jeszcze przed sobą!

Aldona Hawer

Fot.R. Ignaciak

Dwadzieścia lat minęło, jak jeden mecz!
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Fot.R. Ignaciak
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SPORT

Wydra bohaterem derbów miasta!
Fot.R. Ignaciak

KS Chojnik Jelenia Góra - Pub Gol Jelenia Góra 1:2
Chojnik - Artur Hałka - Łukasz Modrzyk, Mirosław Soboń, Tomasz Kogut (89’ Marcin Kwiatkowski) Marcin Jurkiewicz, Dariusz Michałek, Łukasz Szymczak, Bartosz Kogut, Krzysztof
Kołodziej, Łukasz Cereatowski, Michał Gadzimski.
Pub Gol: Ambroży - Grunwald, Pieroń, Ochlik - Zieliński (Chromik), Dutka, Wojciechowski,
Walczak (Wyderkowski), Bakaszyński, Zimorski (Cudyk) - Ociepa (Żegota)

Podopieczni Dariusza Michałka
podeszli do meczu niezwykle
zmobilizowani. Nazywani przez
innych „Rycerzami wiosny” chcieli
pokazać, że nie przypadkowo
otrzymali to miano.
Przed Pub Golem zaś zadanie
było jeszcze trudniejsze. Nie dość,
że mecz odbywał się na terenie
Cieplic, to jeszcze, aby jeszcze
bardziej przybliżyć marzenia o
lidze okręgowej, Pub Gol musiał
zwyciężyć.

Już w 16 minucie zobaczyliśmy
pierwszego gola! Artur Hałka
fatalnie się pomylił, wypuszczając
z rąk piłkę. Wykorzystał to Tomasz
Walczak, który z bliskiej odległości
umieścił piłkę w siatce. Parę minut
później ten sam zawodnik po
ładnej akcji i podaniu Radosława
Dutki mógł podwyższyć wynik,
jednak ku uciesze ciepliczan strzelił obok bramki.
Na przerwę piłkarze zeszli do
szatni ze skromną, jedno bram-

kową przewagą gości.
W drugiej połowie trener Walczak wprowadził swojego najlepszego snajpera – Wyderkowskiego.
Ten stanął przed szansą na zdobycie gola już w 58 minucie, ale trafił
wprost w bramkarza Chojnika.
Chojnik momentami wydawał
się bardziej skoncentrowany na
grze, co zaowocowało doprowadzeniem do remisu. Łukasz
Ceratowski znalazł się w sytuacji
sam na sam z bramkarzem, Andrzej Ambroży pozostawiony był
bez szans.
Od tego momentu gospodarze
uwierzyli, że losy tego spotkania
nie są jeszcze przesądzone i zaczęli mocniej atakować, jednak
obrońcy i bramkarz Pub Gola na
niewiele im pozwolili.

Gdy wydawało się, że mecz
zakończy się podziałem punktów,
goście „wyrwali” Chojnikowi
punkt. Dobrą wrzutkę w pole
karne posłał Wojciechowski, piłka
wpadła wprost pod nogi Wyderkowskiemu i ten ....uszczęśliwił
swoich kibiców, umieszczając
futbolówkę w siatce.
Jak powszechnie wiadomo
derby rządzą się swoimi prawami,
dzisiejszy mecz mógł wygrać każdy. Szczególnie druga połowa była
wyrównana. Więcej szczęścia miał
jednak Pub Gol, któremu udało się
strzelić bramkę przed ostatnim
gwizdkiem sędziego.

Fot. R.Ignaciak

Nie tylko o trzy punkty, ale i o prestiż lepszej drużyny
Jeleniej Góry walczyli piłkarze Chojnika z Pub Golem.
Wynik padł taki sam, jak jesienią przy Złotniczej, czyli
2:1 dla podopiecznych Leszka Walczaka. Jakub Wyderkowski po raz kolejny udowodnił, że jest najbardziej
wartościowym zawodnikiem czarno-biało-czerwonych i
jego transfer był strzałem w „dziesiątkę”.

Aldona Hawer

Udane MP kolarzy górskich w Przesiece

Dariusz Batek i Magdalena Balana zostali akademickimi mistrzami Polski w kolarstwie
górskim. Tytuły drużynowe wywalczyły ATH Bielsko–Biała i Politechnika Rzeszowska.
Zgodnie z przewidywaniami Akademicką Mistrzynią Polski w kolarstwie górskim została „Portugalia”,
czyli Magdalena Balana z Rzeszowa.
- Kończę w tym roku studia i bardzo
chciałam wygrać - mówi studentka
Politechniki Rzeszowskiej. - Magda
wystartowała na tej imprezie już
po raz czwarty i za każdym razem
zdobywała medale. Na koncie ma
dwa złota, srebro i brąz - wyjaśnia
Grzegorz Miedziński organizator
imprezy. Skąd przezwisko „Portugalia”? - Byłam przez półtora roku
na wymianie w Portugalii i tam
trenowałam kolarstwo. Po powrocie,
ktoś powiedział na mnie Portugalia i
tak zostało - tłumaczy z uśmiechem
złota medalistka.
Kolejne miejsca na podium zajęły
Katarzyna Solus (Wszechnica Świętokrzyska) i Karolina Kozela (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie).
W ramach AMP w kolarstwie górskim odbyła się też Dolnośląska Liga
Międzyuczelniana. W kategorii pań
zwyciężyła Ewelina Otryl z Politechniki Wrocławskiej, która w generalnej
klasyfikacji była czwarta. Kolejne
miejsca w DLM-ach zajęły: Anna Maria
Włodarczyk z PWr (12. w generalce) i
Natalia Frączek z PWr ZOD w Wałbrzychu (13. w generalce).

Akademickim Mistrzem Polski w
kolarstwie górskim został natomiast
Dariusz Batek z Wszechnicy Świętokrzyskiej. Na podium oprócz niego
stanęli braci Brzózkowie: Adrian i
Piotr (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej).
O złoto walczyli w trójkę, ale Batek
w pewnym momencie uciekł. - No i
nie dało się już go dogonić - wyjaśnia
srebrny Adrian. - Dałem z siebie sto
procent, więc jestem zadowolony z
rezultatu - dodaje.
Wyścig był morderczy, co przyznawali wszyscy startujący. Na prawie
30 km naprawdę można było się
zmęczyć. - Było na nim wszystko,
co powinno być na zawodach crosscountry, czyli trudne podjazdy, zjazdy
i przeszkody - wyjaśnia Grzegorz
Miedziński, organizator imprezy.
- W pewnym momencie kładka
przez strumień po prostu się rozpadła,
no i zrobiło się ciekawie. Nie wiem,
które zająłem miejsce, ale jestem
zadowolony, że dojechałem do mety
- mówi z kolei Mateusz Bieleń z Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Najlepiej z Dolnoślązaków spisał
się Adam Drahan, który zajął piąte
miejsce. Tym samym został zwycięzcą
Dolnośląskiej Ligi Międzyuczelnianej
i nowym mistrzem regionu. Srebro

Aldona Hawer

PI Z Z E R I A
DALMACIJA u Zlatka

Konkurs

Odpowiedź na pytanie i wygraj:
1. Zaproszenia na pizze o wartości 40 zł
PYTANIE:
1. S kąd pochodzi nazwa ,,Dalmacija” ?
A/ Góra
B/ Region
C/ Miasto

Dobry występ
orlików Chojnika
W kolejnej edycji Ligi Orlika podopieczni
Dariusza Michałka zajeli 2 miejsce ulegając w finale 0:1 gospodarzom turnieju BKS
Bobrzanie Bolesławiec.
W fazie grupowej zawodnicy Chojnika
pokonali kolegów z KKS Jelenia Góra 1:0
zespół Skorpiony Lubań 4:0, Hutnik Pieńsk
2:1 oraz zremisowali bezbramkowo z UKS
Zawidów.
W drużynie Chojnika wystąpili: Bartosz
Szyrwiel, Marcel Milniczuk, Aleksander
Dulak, Dominik Banał, Hubert Grabke,
Kirył Pieruczuk, Filip Pietruczuk, Beniamin

zdobył jego kolega z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - wydział
GRIT w Jeleniej Górze. Te wyniki dały
Uniwersytetowi Ekonomicznemu we
Wrocławiu - wydział GRIT w Jeleniej
Górze, Złoto w klasyfikacji drużynowej w Typie Uczelni Ekonomiczno
Technicznych. Mamy więc najlepszą
w Polsce drużynę kolarzy górskich,
jeżeli chodzi o uczelnie ekonomiczne
i techniczne.
W zawodach organizowanych
przez Klub Uczelniany AZS Politechniki Wrocławskiej ZOD w Jeleniej Górze
wystartowało 63 zawodniczki i 199.
zawodników.

Mistrzostwa Gminy Mysłakowice w tenisa stołowego
W sobotę w Mysłakowicach odbyły się VII Otwarte
Mistrzostwa Gminy Mysłakowice w Tenisie Stołowym
pod hasłem „Trzymaj Formę”. Organizatorami zmagań
były: Uczniowski Klub Sportowy „Pałac”, Zespół Szkół
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Mysłakowicach i
Rada Młodych Gminy Mysłakowice.
W imprezie w różnych kategoriach wiekowych wzięło
udział około 50 zawodników.
Wyniki
Szkoła Podstawowa - chłopcy:
1.Mackało Ernest – Jeżów Sudecki
2.Łopata Łukasz - Łomnica
3.Łopata Szymon - Łomnica
4.Amborski Kamil - Mysłakowice
5.Dudek Mateusz – Jeżów Sudecki
6.Literowicz Mateusz – Jeżów Sudecki
Szkoła Podstawowa - dziewczęta:
1.Maculewicz Adrianna - Łomnica
2.Zwonnik Klaudia – Jeżów Sudecki
3.Hercuń Marlena - Jeżów Sudecki
4.Fabin Marcelina - Łomnica
5.Krupa Weronika - Mysłakowice

6.Zoń Kornelia - Mysłakowice
Gimnazjum- chłopcy:
1.Zych Kamil - Łomnica
2.Jasny Michał - Łomnica
3.Grzegorczyk Michał- Jeżów Sudecki
4.Radzik Mateusz - Mysłakowice
5.Łozowski Wojciech - Jeżów Sudecki
6.Wolniewicz Jakub - Mysłakowice
Gimnazjum -dziewczęta:
1.Delestowicz Alicja - Jeżów Sudecki
2.Dreliszek Karolina - Łomnica
3.Saleska Kamila - Jeżów Sudecki
4.Pilipionek Żaneta - Jeżów Sudecki
5.Karpińska Martyna - Łomnica
6.Gajda Andrzelika – Mysłakowice
Seniorzy - open
1.Sos Zbigniew - Jeżów Sudecki
2.Kijok Emilia - Łomnica
3.Łopata Sebastian - Łomnica
4.Zwonnik Mariusz - Jeżów Sudecki
5.Wałkuski Mirosław - Mysłakowice
6.Paciejewski Piotr - Mysłakowice

Zawody Szybowcowe „Z pasażerem na gapę”
W miniony weekend fanów
lotnictwa czekała nie lada gratka! Na terenie jeleniogórskiego
Aeroklubu odbyły się IV Międzynarodowe Zawody Szybowcowe
„Z pasażerem na gapę”
Organizatorem imprezy był
Aeroklub Jeleniogórski przy dofinansowaniu z Urzędu Miasta
Jelenia Góra.
Zawody trwały przez dwa dni
9-10 maja na lotnisku przy ulicy
Łomnickiej.
Udział wzięło 66 uczestników
z Polski, Niemiec, Czech, Kanady,
Francji.
Szybowce startowały za pomo-

cą wyciągarki na ok. 200 metrów.
Wykonując łuk nad lotniskiem i
po pięciu minutach lądowały.
Pierwsze miejsce zajęła załoga: Urbańczyk Jacek - Rabiasz
Dorota
Drugie miejsce: Musiał Jacek Fapso Petra
Trzecie miejsce: Jaxa-Rozen Luliński Paul
Jak o ciekawostkę można podać fakt, iż za sterami jednego z
szybowców zasiadł Indianin pan
Murray Mała Stopa z plemienia
Czarnych Stóp.

Aldona Hawer

KONKURS
Odpowiedź na pytania i wygraj:
1. płyty CD pt.Emotions z autografem Krzysi Górniak
Gratis do każdej nagrody „Limerykiem dookoła Jeleniej Góry”
autorstwa Grzegorza Żaka.
PYTANIA:
1. W
 poniedziałek 1 czerwca w jeleniogórskim Empiku odbędzie się
próba bicia rekordu Polski, który ma szansę zostać zapisany w Polskiej
Księdze Rekordów i Osobliwości. Rekord dotyczyć ma napisanych przez
mieszkańców Jeleniej Góry najdłuższych w Polsce, a może i na świcie, życzeń
skierowanych do dzieci z całego świata. 1. czerwca przyjdź więc do Empiku i
dołącz swoje pozdrowienia! Akcję nieprzypadkowo zorganizowano właśnie
1 czerwca, który obchodzony jest jako:

a/ Międzynarodowy Dzień Dziecka
b/ Dzień Rekordów
c/ Pierwszy Dzień Lata

2. W
 sobotę, 23. maja o godzinie 15:00 w jeleniogórskim Empiku
odbędzie się spotkanie dyskusyjne z zespołem Coma, który nie tylko opowie
o swojej działalności artystycznej, ale przede wszystkim promował będzie swą
najnowszą płytę (do nabycia w Empiku). Jak brzmi tytuł tej płyty? (odpowiedzi
szukaj również w portalu http://www.jelonka.com/ , w zakładce:
a/ Trendowaty chłopiec
b/ Hipertrofia
c/ Powierzony klucz

Dane osobowe:

Imię ......................................................................................................................

Dane osobowe:

Imię ......................................................................................................................

Łyczak, Dominik Reich, Wiktor Staszak,
Mateusz Czyżowski, Patryk Michałek. W
zespole Chojnika zabrakło kontuzjowanego
Jakuba Kaszyckiego.
Po raz kolejny Chojnik Jelenia Góra pokazał
się z bardzo dobrej strony i poprawnej, jak
na tą grupę wiekową, gry.
Aldona Hawer

Nazwisko ...............................................................................................................
Nazwisko ...............................................................................................................
ADRES E-MAIL.....................................................................................................
Odpowiedzi prosimy przesyłać do 23 maja na adres M.C Skłodowskiej 13/2 z
dopiskiem ,, Konkurs Dalmacija”

Kontakt ............................................................................................................

Poprzedni konkurs wygrali:

1. Katarzyna Drajewicz - płyta CD „ Debiut” autorstwa „ Czesław Śpiewa”
2. Artur Glogoski - książka „ Powierzony klucz” Małgorzaty Lutowskiej

Fot. Organizator
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CZTERY STRONY MIASTA

Związkowcy w programie z Czterech Stron Miasta
W gościnnych progach pałacu Paulinum w Jeleniej Górze spotkali się jeleniogórscy
związkowcy. NSZZ Solidarność
reprezentował przewodniczący
zarządu regionu jeleniogórskiego
Franciszek Kopeć, natomiast w
imieniu Związku Nauczycielstwa
Polskiego wystąpił prezes zarządu oddziału jeleniogórskiego, Marian Hübner. Rozmowę prowadził
Wiktor Marconi.

Franciszek Kopeć – Rząd
nie może się z nami dogadać, bo
w ogóle z nami nie rozmawia,
nie prowadzi dialogu, nie szuka
nici porozumienia. Jesteśmy
przyzw yczajeni do określeń,
zadymiarze, warchoły. Znamy je
z historii, różne rządy często tak
mówiły o związkowcach walczących o prawa pracownicze, prawa
społeczne. Musimy się do tego
przyzwyczajać.

Jelonka.com – W tym roku
zmieniono ustawę emerytalną.
ZNP mocno lobbowało za rozwiązaniami, które ostatecznie
zostały wprowadzone?
Marian Hübner – Nie całkiem, odeszliśmy z karty nauczyciela, która ustala zasady
przechodzenia na emerytury do
roku 2008. Teraz uzyskaliśmy
emerytury kompensacyjne, które
nas nie zadawalają do końca, ale
uzyskaliśmy to o co walczyliśmy.
Jednak nie uważamy, że są one
dobrym rozwiązaniem dla nas.

Jelonka.com – Dwadzieścia
lat temu byłem jeszcze za młody, żeby głosować, ale nasi
przedstawiciele w częściowo
wolnym Sejmie nie byli rasowymi politykami.
Franciszek Kopeć – Oczywiście, że nie, w dużej mierze
wywodzili się z opozycji demokratycznej i Solidarności, pod
której znaczkiem wszyscy dostali
się do parlamentu. Szkoda, że
teraz niektórzy zapominają skąd
się wywodzą, że reprezentowali
kiedyś pracowników. Teraz zapominają o tym, o co walczyliśmy w
opozycji i jakie miały być prawa
pracowników i dzięki komu
dostali się na szczyty polityki.
Chodziło nam o prawa obywatelskie, wolność ale też szacunek
dla pracowników.

Jelonka.com – To ważna
rzecz, co pan mówi. Czyli można się dogadać ze związkami
zawodowymi, ale mam wrażenie, że dotyczy to ZNP, a nie
dotyczy Solidarności, z którą
rząd nie może się dogadać.
Jesteście zadymiarzami, jak
słychać z telewizji?

Jelonka.com – Czy tegoroczne święto, 20 lecie pierwszych
wolnych wyborów powinno być
świętem narodowym, czy też
kampanią wyborczą do parlamentu europejskiego?
Marian Hübner – To powinno być wielkie święto narodowe i tak każdy powinien
je traktować. Wszyscy powinni
się cieszyć, że jesteśmy narodem
wielkim, demokratycznym. Ja
wtedy miałem 40 lat i też dobrze
pamiętam jak było przed 1989
rokiem. Ale to wielkie osiągnięcie
nas wszystkich. Każdy ma jakiś
swój rachunek, nauczyciele na
przykład stracili status zawodu
szczególnego, który dawał nam
pewne przywileje.

Dialogi Jelonki

Jelonka.com – Pamiętam
jak rok temu minister Boni
prezentował badania opinii publicznej, że nauczyciel nie jest
uważany za zawód szczególnie
uciążliwy i że wcześniejsze
emerytury wam się nie należy.
Ale to chyba nie jest prawda?
Marian Hübner – Ocz ywiście, że to nie jest prawda.
Ale nasze badania i badania
medycyny pracy pokazują, że
nauczyciel 60 letni jest już mocno
wyczerpany i wypalony zawodowo. A młodzież teraz jest zupełnie
inna, bardziej agresywna, nie
szanująca nauczycieli, w yposażona w nowoczesne sposoby
ściągania. Zmuszanie starszych
nauczycieli, do tego, żeby jeszcze
kilka lat uczyli młodzież nie jest
w porządku.
Jelonka.com – Może teraz
rząd zrobi ankietę, czy ma rację walcząc ze związkowcami
przed wyborami do europarlamentu?
Franciszek Kopeć – Naszym zadaniem jako związków
zawodowych jest walka o prawa
pracownicze i społeczne i to robimy bez względu na to, czy jest
dzień świąteczny, czy go nie ma.
Donald Tusk razem ze swoimi sytymi, wysportowanymi kolegami

Prezydent o osiągnięciach swojej kadencji i
co planuje dla Jeleniej
Góry?
W ko l e j n y m o d c i n k u z
cyklu Dialogi Jelonki Wiktor Marconi rozmawia z
prezydentem Jeleniej Góry,
Markiem Obrębalskim o
u n ij nyc h p i e n i ą d z a c h n a
projekt y zaplanowane i
przygotowane przez urząd
miasta. Co już zrobiono, a
co zostanie jeszcze zrobione? Prezydent wyjaśnia też
dlaczego pieniądze na lata
2 0 07 - 2 013 d o p i e r o t e r a z
mają być rozdzielone. Jaki
status ma dzielnica Cieplice
i czy Jelenia Góra jest stolicą
kolarstwa w Polsce.
Wiktor Marconi – Panie

z Sejmu i Senatu chciał sobie zrobić zdjęcie na tle stoczni, zrobić
kampanię wyborczą w miejscu
uświęconym krwią poległych
stoczniowców. Na tle stoczni
chcieli robić zdjęcia która może
upaść przez ich działania. Na to
się nie możemy zgodzić dla nas
ważniejszy jest problem stoczni,
dramat ludzi w yrzucanych z
pracy czy obniżanie im wypłat
z powodu kryzysu. Dla nas ważniejsze są interesy pracowników
i ratowanie miejsc pracy w toczni
niż uśmiech pana Tuska na tle
krzyży w Gdańsku.
Jelonka.com – Jest pewna
doza nieszczęścia, że kampania wyborcza do parlamentu
łączy się z tym świętem. Więcej, za pięć lat będzie 25 lecie
wyborów i znowu wybory do
parlamentu europejskiego?
Franciszek Kopeć – To jest
rzeczywiście nieszczęście, ale
nie pozwolimy wykorzystywać
ciężki los pracowników do kampanii wyborczej. Postarajmy się
przynajmniej im pomóc, a nie
walczyć o stołki.
Jelonka.com – Nie będziecie
popierać Mariana Krzaklewskiego, który akurat staruje do
Brukseli. Mówi, że nie będzie
miał czasu na świętowanie bo

prezydencie, projekty unijne
miały być szansą dla naszego
miasta. Co zostało zrobione,
a co jeszcze czeka Jelenią
Górę?
Marek Obrębalsk i –
Poprzedni okres programowania unijnego zakończył
się praktycznie w roku 2006,
a nowy rozpoczął w 2007,
jednak dopiero w tym roku
będzie można składać wnioski do większości programów i projektów unijnych.
Co zrobiliśmy dot ychczas?
Zrealizowaliśmy iluminację
traktu śródmiejskiego, czyli
podkreśliliśmy światłem
piękno zabytkowych obiektów śródmiejskich. Zrealizowaliśmy projekt szkoleniowy
transgraniczna ak ademia
samorządowa we współpra-

ma spotkania przedwyborcze?
Franciszek Kopeć – Jako
związek odeszliśmy kilka lat
temu od bezpośredniego udziału
w polityce. Marian staruje jako
osoba prywatna i tylko przykro
nam, że startuje z PO, która jest
organizacją zdecydowanie antypracowniczą.
Jelonka.com – a jak jest w
naszym regionie? Czy kryzys
zagląda też do nas? Dane makro nie są zachęcające. Czy będziecie się zgadzać na przykład
na postojowe?
Franciszek Kopeć – Związki
zawodowe, Solidarność i OPZZ
razem dogadały się z pracodawcami co do pakietu antykryzysowego. Jest już gotowy od kilku
miesięcy i jedyną stroną, która
nie traktuje go poważnie jest
rząd. A ten pakiet zawiera na
przykład ustalenia co robić kiedy
skraca się czas pracy w firmach,
jak im te straty rekompensować.
Tak robi wiele krajów europejskich i naszych sąsiadów, na
przykład Słowacja. A u nas rząd
zajmuje się tym, żeby grupa kolegów dostała się do parlamentu
europejskiego. To jest bardzo
przykre, że ma takie priorytety
kiedy padają zakłady pracy a
ludzie idą na bezrobocie.

cy z Niemcami, skierowana
o n a by ł a n a p o d n o s z e n i e
kwalifikacji pracowników
urzędu miejskiego. Realizujemy z Czechami projekt
szlakiem wież widokowych.
Pozyskaliśmy środki na modernizację i udostępnienie
turystom wieży widokowej
na wzgórzu Krzywoustego,
tzw.Grzybek. Pozyskaliśmy
też pieniądze na wspólną
p ro m o c j ę z c z e sk i m m i a stem Semily, które też ma
jelenia w herbie. Na liście
indykatywnej Regionalnego
Programu Operacyjnego województwa dolnośląskiego
znajduje się pier wszy etap
b u d ow y o bwo d n i c y p o ł u dniowej, wart 125 milionów
z ł o t yc h . Ro z s t r z y g n i ę c i a
n a s t ą p i ą w p o ł ow i e t e g o
rok u. Zreszt ą w t ym cza-

Jelonka.com – Oświata nie
jest tak podatna na kryzys,
jak inne gałęzie gospodarki.
Jednak może to dotyczyć cięć
na przykład w świadczeniach
socjalnych. Nie boi się pan
tego?
Marian Hübner – My jako
oświata od żadnego rządu nie dostaliśmy tego czego się domagaliśmy. Dwa razy strajkowaliśmy
w Jeleniej Górze o swoje. Teraz
czekamy na zmiany. A będą na
pewno, bo szykowana reforma
na przykład zapowiada zwiększenie pensum, co oznacza, że
szkoły będą potrzebować mniej
nauczycieli. Ale zobaczymy jak
to będzie.
Franciszek Kopeć – My się
przede wszystkim domagamy w
naszych protestach dialogu z pracownikami. Nie ma go i dlatego
są palone gumy. Rząd unika konkretnych rozmów, a gdyby były
rozmowy jak uratować stocznie,
jak zapobiec uwaleniu stoczni
przez unię europejską która teraz
robi wszystko, żeby wspierać
stocznie niemieckie i francuskie,
a nasze doprowadza do upadku.
Na to zgody nie może być. Druga
sprawa to unikanie rozmów o
pakiecie antykryzysowym, który
funkcjonuje w innych krajach.

sie rozstrzygnięte zostanie
większość projektów unijnych. Oceniam, że wnioski
które przeszły już wstępną
weryfikację, które czekają
n a l i s t a c h r e z e r wow yc h ,
wreszcie te które jeszcze zostaną złożone opiewają na
kwotę 480 milionów złotych
z czego dof inansowanie
opiewa na kwotę prawie 280
milionów złot ych.
Wi ktor Marcon i – Jak
b y wa m w e Wr o c ł a w i u t o
widzę, że wykorzystuje już
środki unijne w stopniu
znacznie większym niż Jelenia Góra. Z czego to wynika?
Marek Obrębalski
– Wr o c ł a w w y ko r z y s t u j e
pozycję miast a metropoli-
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Jeleniogórscy himalaiści i górskie wyprawy
Rok 2009 to rok wielu górskich rocznic. 70 lat polskiego
himalaizmu, 100 lat ratownictwa
górskiego w Polsce. A dla nas, jeleniogórzan to 30 rocznica zdobycia
Anapurny Południowej. Pierwszej
naszej wyprawy jeleniogórskiej.
Jelenia Góra z jej gospodarczym
zapleczem była dla wypraw
polskich prawdziwym eldorado.
Tutaj była „Czesankowa”, czyli
Anilux, gdzie kupowaliśmy znakomite wełny. Zakłady Polsport
robiły na zamówienie świetnie
sprzedające się w Nepalu materacyki. Pieniędzmi z ich sprzedaży
opłacaliśmy wyprawy. Dzięki
przychylności ówczesnego wojewody Szadkowskiego, dostawaliśmy wszystko co było potrzebne do egzystencji w górach.
A huta „Julia” dostarczała nam
kryształy, których sprzedaż była
prawdziwym biznesem. Tutaj
mieszkali i mieszkają rozchwytywani przez wyprawy lekarze;
Kazio, jak się mówiło na poważnego dzisiaj doktora Pichlaka.
Andrzej Chruściel, który poza
wyprawami przesiedział rok na
Szpicbergenie. W Jeleniej Górze
mieszka też stateczny mecenas
Roman Bebak. Kto by się domyślił,
że ten elegancki, lekko szpakowaty
pan, to w tamtych latach jeden z
najlepszych w Polsce wspinaczy,
uczestnik bardzo wielu trudnych
wypraw. Czy też Jerzy Pokój, lekko
brzuchaty prominentny kowboj,
który z taką sama gracją jeździ
na nartach jak siedzi w siodle.
I wreszcie młode pokolenie. To
Rafał Fronia, dynamicznie idący
w każde góry świata . Pierwszy
Jeleniogórzanin, który pokonał
ośmiotysięcznik. Myślę, że nasz
jeleniogórski wkład w historię
polskiego himalaizmu był i jest
niemały i dlatego w 70 rocznicę
warto o tym przypomnieć.

Dobry początek

talnego i trudno jest się z
nim porównywać Jeleniej
G ó r z e , Wa ł b r z yc h ow i c z y
Legnicy. Te inwestycje które
p rowa d z i Wro c ł aw n i e s ą
prowadzone z wykorzystan i e m ś r o d kó w u n i j n y c h .
Tak jak Jelenia Góra i on
czeka na rozstrzygnięcia w
poszczególnych projektach.
Pieniądze unijne będą mogły być wdrażane w krwioobieg miejski z końcem tego
roku. Nasze miasto oczekuje
na inwest ycje. Przypomnę
tutaj o zespole basenów
t e r m a l nyc h w C i e p l i c a c h
z w y ko r z y s t a n i e m ź ró d e ł
wód termalnych. Projekt ten
wart jest około 50 milionów
złot ych, a dofinansowanie

Lata siedemdziesiąte, dla Sudeckiego Klubu Wysokogórskiego, były latami dobrymi. Było
spore zainteresowanie górami,
wyremontowaliśmy Chatkę pod
Śmielcem, Przyby wało sporo

młodych wspinaczy. Między innymi, niezwykle urodziwa Ewa
Włoszczowska, słynna dzisiaj
mama Mai. Powód dekocentracji
uczestników zebrań klubowych
i obiekt westchnień młodych
wówczas chłopaków. Niestety, Ewa
była zawsze w obstawie owego
Włoszczowskiego, który zresztą
przybył z Warszawy i tam ją potem
wywiózł. Odremontowana luksusowo „chatka”, przyciągała całą
wtedy, śmietankę wspinaczkową
naszego regionu. Bywała tam
Wanda Rutkiewicz, Krzysztof
Wielicki i wielu innych. To w
„chatce”, przy herbacie, a czasami
czymś mocniejszym, rodziły się
plany wielkich wypraw i wielkich
wędrówek górskich. Nie były one
jedynie w sferze marzeń. Wielką
wędrówkę Polaków w Himalaje

w y n o s i o ko ł o 4 0 p r o c e n t
t ej sumy. Rozstrzygnięcie
w p r o g r a m i e i n n o wa c y j n a g o s p o d a rk a n a s t ą p i z
końcem czer wca. Liczę, że
Cieplice razem z projektem
re w i t a l i z a c j i p a rk u z d ro j owe g o o d z y s k a j ą d a w n ą
świetność.
W i k t or M a r c on i – Na
naszym portalu rozgorzała
dyskusja o przyznanym Jeleniej Górze tytule rowerowej
stolicy Polski. Zdecydowanie
przeważały głosy niepokoju,
że pochopnie zdecydowaliśmy się t aki t ytuł przy jąć
skoro nie mamy odpowiedniej infrastruktury?

rozpoczął Andrzej Zawada. Niejako równolegle z Zawadą eksplorację rozpoczęli Dolnoślązacy
wyprawą w Karakorum. Zresztą
te Himalaje poprzedzone były
wyjazdami w Alpy, Kaukaz i inne

pasma górskie. Znakomitymi wejściami jeleniogórzan w Tatrach.
Kazalnica zdobyta przez Jurka
Pietkiewicza z Jurkiem Woźnicą.
Był grunt, byli ludzie. - Trza robić
- powiedział ktoś na zebraniu. No
i się zaczęło.

Zaczęło się od
„Góry Piećki”

W czasie jakiegoś spotkania z
Januszem Kulisiem, moim kolegą
z wyprawy na Broad Peak, Wrocławianie, zaproponowali nam
uczestnictwo w ich wyprawie,
na siedmiotysięczny szczyt Koche
Szachaur (pisownia polska), który
liczy dokładnie 7.116 metrów
nad poziomem morza. Konkretnie chodziło o wejście na szczyt
kamiennym filarem wysokim
na trzy kilometry. Trzy tysiące
metrów pionu. Nie każdy
się do tego nadawał. Kierownik wyprawy Janusz
Kuliś wyznaczył do tej
misji: Jurka Pietkiewicza, Aleksandra Lwowa i
Krzysztofa Wielickiego.
Szachaur leży w Afgańskim Hindukuszu. Ten
fascynujący kraj ciągnął
Polaków bo po pierwsze
był tani, fantastyczne
góry, przyjaźni ludzie i
leżał względnie blisko
kraju. Wystarczyło przelecieć samolotem Sojuz,
jak się wtedy mówiło o
ZSRR. Trafialiśmy w góry

Marek Obrębalski –
Tu t a j m a m i e j s c e p e w i e n
niedosyt informacy jny i
inna interpretacja, bo być
s t o l i c ą r owe r ow ą J e l e n i a
G ó ra n i e z a m i e r z a . Na t o miast zostaliśmy zauważen i j a ko l i d e r M T B . M a my
j u ż 15 k i l o m e t r ó w d r ó g
rowerowych a ich długość
z d e c y d o wa n i e s i ę z w i ę kszy bo przygotowujemy we
współpracy z Niemcami projekt y zakładające budowę
nowych dróg dla cyklistów.
We współpracy z jeleniogórskimi cyklist ami wydamy
200 tysięcy złotych na oznakowanie tras rowerowych w
naszym mieście.

Hinduksz ,(Hindu-Kush) po
polsku - góry, które zabijają.
Nazwa pochodzi z okresu,
kiedy przez te góry przechodziły karawany niewolników,
którzy na szczytach masowo
ginęli z chłodu i wycieńczenia. Afganistan był Polakom
znany od przed wojny. Budowali tam drogi prowadząc
jednocześnie eksplorację
gór. Do tych tradycji wrócił Bolesław Chwaściński,
pierwszy polski kierownik powojennej wyprawy
w Hindukusz. Potem było
zimowe wejście Polaków
z Andrzejem Zawadą na
Noszak, i potem byliśmy
my. Był rok 1977, ostatni
rok wolnego Afganistanu. Jerzy
Pietkiewicz, popularnie zwany
Piećką był postacią nie tylko
popularną, ale też barwną. Należał do niezwykle dynamicznej
grupy nauczycieli wychowania
fizycznego. Czajewicz, Swatowski, Gozdowski, Li piński. Te
nazwiska uczniowie wymawiali
z wielkim szacunkiem. Nieprawdopodobnie sprawny fizycznie,
miał liczne zainteresowania. A
pasją były góry. Najpierw narciarstwo, a potem wspinaczka. Typ
społecznika. To Piećka, namówił
nas na remont „ Chatki pod Śmielcem”. Wszystko co robił, robił z
entuzjazmem i tym entuzjazmem
potrafił zarazić wszystkich dookoła. Nawet górski batalion WOP, pod
dowództwem Henia Piecucha.

Nasz Klub Wysokogórski nabrał
rozpędu, kiedy jego prezesem został Piećka. Jako popularny belfer
miał wszędzie dojścia i z wieloma
prominentami tamtych lat był na
ty. Szykując się do wyprawy na
Kohe Szachaura potrzebowaliśmy
papieru toaletowego, towaru w
tamtych latach bardziej niż deficytowego. Piećka wydumał, że
nabędziemy go w nieistniejącej
już Fabryce Papieru w Miłkowie.
Na portierni Piećka zameldował
- jesteśmy z KW, my do dyrektora
–. KW był wtedy rozpoznawalnym
przez każdego skrótem Komitetu
Wojewódzkiego PZPR, najwyższej
władzy w województwie.
Roztrzęsiona portierka meldowała dalej. - Panie Dyrektorze,
jacyś panowie do pana z KW.

Zostaliśmy przyjęci z kawą i honorami. Do gabinetu Dyrektora
wtaszczono worek z bezcennym
towarem, a dyrektor osobiście zaczął pisać rachunek: Komitet Wojewódzki. Przyglądający się operacji
Piećka wziął z ręki pana długopis,
przekreślił – proszę napisać: Klub
Wysokogórski. No cóż. Dyrektorowi nie wypadało nam tego worka
zabierać. Mogliśmy wyruszyć na
wyprawę z bezcennym towarem,
niezbędnym w górach.
Za tydzień ciąg dalszy o wyprawie na szczyt Kohe Szachaur.

Marian Sajnog.

Ostatni dzwonek dla szkół,
żeby wygrać pracownię naukową!
Każda szkoła ma jeszcze szansę zgłosić swój udział w konkursie „Dbajmy o środowisko – to takie proste!”. Do 22 maja 2009 roku opiekunowie zespołów mogą wypełnić
formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej www.tesco.pl/tds-2009
i tym samym przystąpić do walki o cenne nagrody.
W tym roku zadaniem uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów
z całej Polski jest organizacja w
swojej okolicy działań na rzecz
ochrony środowiska naturalnego.
Zasady konkursu są proste – podczas pierwszego etapu szkoły mają
za zadanie zaplanować
i przeprowadzić kampanie informacyjne, lekcje lub zajęcia
praktyczne, związane z szeroko
pojętą ekologią. Nadesłane prace
zostaną ocenione przez Jury, które
w swojej ocenie kierować się będzie
wartością merytoryczną pomysłu
oraz kreatywnym podejściem do
zadania. Najlepsi w swoich kate-

goriach awansują do kolejnego
etapu, w którym przyjdzie im
się zmierzyć z przygotowanymi
przez ekspertów konkurencjami
o tematyce ekologicznej. 26 września w Warszawie uczniowie będą
mieli okazję wykazać się podczas
finałowego turnieju wiedzy na
temat ochrony środowiska oraz
konkursów ekologicznych.
Zwycięzcy otrzymają od Tesco
wyposażenie nowoczesnych pracowni naukowych, warte kilkadziesiąt tysięcy złotych. W skład
pracowni wchodzą różne pomoce
edukacyjne, takie jak multitablica
z oprogramowaniem do nauki o

środowisku, wizualizer, projektor
multimedialny, laptop czy model
ludzkiego ciała. Tesco wyposaży
także salę w meble szkolne i zapewni profesjonalne szkolenie z
obsługi sprzętu oraz możliwości
praktycznego wykorzystania pracowni. Nagrody otrzymają również
opiekunowie.
Patronat nad akcją objęło
Ministerstwo Środowiska
oraz Polska Akademia Nauk.
Akcja organizowana jest we
współpracy z Fundacją Instytutu Nowoczesnej Edukacji.
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OG£OSZENIA
od 8.05.2009 - 22:00 do 15.05.2009 – 0:00
DO OGŁOSZEŃ POPRZEDZONYCH SZEŚCIOCYFROWYM NUMEREM DOŁĄCZONE SĄ ZDJĘCIA.
ZNAJDUJĄ SIĘ ONE W DZIALE OGŁOSZEŃ NA STRONIE WWW.JELONKA.COM
PRACA
DAM PRACĘ

POMOCE kuchenne na sezon we
Władysławowie nad morzem - 602
699 310
PRzyJMę do pracy przy dociepleniach w Jeleniej Górze 608
425 553 dzwonić po 17.00 - 608
425 553
KPIR, Kadry, płace, zuS - praca w
domu - 608 403 469
EKSPEDIENtKę w sklepie spożywczo-mięsnym. Mile widziane
doświadczenie w handlu – 693
221 323
DySPOzyCyJNE osoby do pracy
w sklepie w biżuterią i ozdobami
do włosów. Miejsce pracy Kauﬂand – 661 060 350
AVON - zostań konsultantką.
Poszukuję osób chętnych do
współpracy z Jeleniej Góry i
okolic. zadzwoń 075 75 584 48
lub 606 736 939
AVON - konsultantką - 692 494
164
195473. Agent d/s odszkodowań
- Firma TEMIDA zaprasza do współpracy osoby otwarte, dynamiczne,
samodzielne. Możliwość dochodów
pasywnych, zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną - 509 029 334
197188. Franchising internetowy
- Wszystkich zainteresowanych
pracą przy komputerze zapraszam
do wysłania maila na e-biznes24@
o2.pl W odp. wysyłam potrzebne
informacje - 500 324 061
196323. Firma Media 4 (Operator
Sieci Internetowych) poszukuje

pracownika w charakterze Handlowiec - Telemarketer. Zgłoszenia
na: rekrutacja-jg@md4.pl (CV ze
zdjęciem + list motywacyjny)
196702. Jesteś aktywny/a? - 19.05
w Jeleniej Górze odbędzie się
spotkanie. Działamy w systemie
MLM. Zajmujemy się tworzeniem
grup Klientów. GG: 8347129 - 607
122 636
197123. Obsługa klienta - Poszukujemy osoby samodzielnej,
komunikatywnej, ze znajomością
komputera, szybko się uczącej.
Zgłoszenia (CV ze zdjęciem + LIST

CENtRuM REKRutACJI
KADR
Jelenia Góra ul. Wiejska 29
075 75 43 965, 605 661 481
biuro@crk-kadra.pl
Agencja Pośrednictwa
Pracy
certyfikat nr 4039/1a
PRACODAWCóW
zAPRASzAMy DO
WSPółPRACy
MOTYWACYJNY) na: rekrutacja
-jg@md4.pl 195135. Opieka okolice Stuttgartu
- Opieka przy Pani 72-letniej, sprawnej fizycznie z Demencją. Praca
dla opiekunki z dobrym językiem
niemieckim. Agencja Zatrudnienia Intelmet tel: 075/7248960 lub
0604656360 -

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:

196354. Praca w Niemczech Agencja Zatrudnienia INTELMET,
ul. Przemysłowa 4b, 59-800 Lubań,
godz 8-16. pn-pt. Praca w opiece
przy osobach starszych. Tylko
legalne oferty. - 075 724 89 60
195472. Przedstawicieli, agentów
- Firma TEMIDA zaprasza do współpracy osoby otwarte, dynamiczne,
samodzielne. Możliwość dochodów
pasywnych, zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną - 509 029 334
197125. Sieci internetowe - Poszukujemy serwisanta. Wymagana
znajomość LAN i WLAN, systemów
Windows, zdolności manualne,
prawo jazdy kat.B. Zgłoszenia
(CV ze zdjęciem + LIST MOTYWACYJNY) na: rekrutacja-jg@
md4.pl 196349. Twój własny e-biznes Dowiedz się, jak możesz efektywnie
wykorzystać Internet. Wyślij maila
na e-biznes24@o2.pl - dostaniesz
zwrotną wiadomość. Powodzenia
- 500 324 061
197115. Wyjazdy do Niemiec - Szukasz pracy jako opiekunka osoby
starszej? Zastanawiasz się czy
pracować legalnie? Zadzwoń do
nas! Agencja Zatrudnienia INTELMET Lubań,(075)724 8960, 604 656
360 - 075 72 489 60
24 lata, kat b - chętnie, każdą - 665
676 391
25 osób od zaraz - mężczyźni, do
30 lat. Dobre zarobki, możliwość
rozwoju. Praca fizyczna lub umysłowa. - 75 764 70 19
400 zł tygodniowo - mężczyzn
do 30 lat. Premie dla najlepszych
pracowników i możliwość rozwoju
- 668 187 645
ABSOLWENtóW - szkół zatrudnimy - 1500 netto - 792-186-671
ABSOLWENtóW od zaraz - 1600
netto, bezpłatne szkolenie. Możliwość rozwoju w branży - 668
187 605
AtRAKCyJNA praca - Jesteś
młodym, ambitnym, sumiennym
mężczyzną poszukującym pracy?...
Zadzwoń i umów się na spotkanie.
- 796 31 08 87
AVON - Dołącz do grona konsultantek w katalogu 7 lub 8 a w prezencie
dostaniesz super plecak Firmy Semi
Line. Zadzwoń lub napisz danutabog@wp.pl - 606 736 939
AVON - Zostań konsultantką
Avon tylko teraz iPod w prezencie
zadzwoń lub napisz becia30@
poczta.fm - 501 046 043
AVON przyjdź do biura - Dołącz
do grona konsultantek, zarabiaj do

40%z własnej sprzedaży. Prezenty
dla nowych konsultantek. W 6i7
katalogu rozdajemy Ipody. Szkolenia
kosmetyczne GG2536594 - 667
268 964
AVON-KONSuLtANtKA - Zostań
konsultantką Avon, baw się dobrze,
zarabiaj i odbieraj nagrody. Porozmawiajmy GG 6402836, alina487@
wp.pl - 692 494 164
BARMANKA - Schronisko górskie
Dom Śląski Karpacz. Pracuje się
i mieszka w schronisku, wolne w
miesiącu uzgadniane własny pokój,
wyżywienie zapewnione, niewymagane doświadczenie, niepaląca
- 502 231 035
BEzROBOtNyCh 20stu - zatrudnimy i przeszkolimy. Mężczyźni do
30 lat. - 75 764 70 19
BRANżA wellness - Współpraca
w gabinecie dietoterapii dla 3-ch
energicznych osób. Wymagania:wykształcenie min. średnie, kreatywność, zdecydowanie, dobra
organizacja, deklaracja udziału w
szkoleniach - 691 96 76 76

Posiadamy w bazach
ponad 1000 zarejestrowanych specjalistów z
różnych branż z Jeleniej
Góry i okolic
CENtRuM REKRutACJI
KADR
Jelenia Góra ul. Wiejska 29
075 7543965, 605 661 481
biuro@crk-kadra.pl
BuDOWA - młody bez nałogów
do prac pomocniczych na budowie
kontakt od 19-tej. - 510 193 501
BuDOWA popołudnia i weekendy szukam młodej, pracowitej osoby do
pomocy na budowie, praca około 4
godzin dziennie i minimum 2 weekendy w miesiącu. 10 zł. godz. - 602
730 084
BuDOWLAńCóW - z doświadczeniem (płytowanie, malowanie,
szpachlowanie, regipsy itp) 10zł na
godz. - 607 874 651
BuS z kierowca - wynajem busa
z kierowca na trasie PiechowiceOława (11.06.2009) i Oława-Piechowice (12.06.2009). Przejazd dla
6 lub 8 osób (proszę podać koszt
obu opcji) - 608 098 986
CIEŚLA szalunkowy - Firma zatrudni
cieślę do szalunków. Praca za graREKLAMA

Biuro Rachunkowe
Porady Podatkowe

REKLAMA

Anna Bilat
- pełna księgowość
- księga P i R, ryczałt
- rozliczenie z US i ZUS
- kadry i płace

ul. Wołkowa 22, 58-500 Jelenia Góra
tel. 075 75 249 45, tel. kom. 0 668 690 058
e-mail: annabilat@o2.pl

nicą. Wysokie wynagrodzenie - 075
646 45 57, 501 418 553
DAM pracę - potrzebny pracownik
do zakładów sportowych, wykształcenie min.średnie, znajomość
obsługi komputera, więcej info. w
punkcie ul.Grodzka 11/1a
DAM pracę - Przyjmę do stałej pracy
w Jeleniej Górze, grafika komputerowego z dobrą umiejętnością
obsługi COREL Draw, E-mail: info@
tele-market.pl - 693 100 000
DIEtEtyK - Do wspólnego prowadzenia gabinetu dietoterapii i
suplementacji. Zgłoszenia: CV i LM
na adres e-mail:crw.team@wp.pl 605 588 280
DLA młodych - absolwentów zatrudnimy - 75 764 70 19
DO prac budowlanych - w Karpaczu
i okolicach - 601 42 96 62
DO współpracy zapraszam - Poszukuję do współpracy – biznesu osób
komunikatywnych i odpowiedzialnych. Może być praca dodatkowa
lub całkowite zaangażowanie się w
rozbudowę własnego biznesu DORADztWO finansowe - Na działalności gospodarczej zatrudnimy
doradców finansowych. Wysokie
prowizje. Telefon + laptop. Bardzo
szeroka gama produktów. CV wyślij
: slawomir.bozenta@getin-finance.
pl ELEWACJE, wykończenia - bez
nałogów, J.Góra-cieplice,z doświadczeniem, prace na zewn.i wewn.
Kontakt sob-niedziela biuro@renomax.pol.pl - 606 508 723
EMERyt, rencista (kobieta) - zatrudnię panią do sklepu spożywczego,
obsługa kasy fiskalnej - 783 743
043
EuRO RTV Agd - poszukujemy
osób chętnych na stanowisko
doradca klienta. mile widziane
doświadczenie w branży rtv lub agd
- prosimy o cv na sf-kierowniksklepu.
jeleniagora74@euro.com.pl - 075
76 74 800
fAChOWIEC elewacja - bez nałogów, nieumiejętność zacierania
plucu narożniki, siatka, klej styropian, sokoliki i podbitka od zaraz
- 669 935 027
fIRMA medialna - Dział obsługi
klienta poszukuje młodych, dyspozycyjnych - 75 764 70 19
fIRMA zatrudni - Mężczyzn do prac
fizycznych preferowany wiek do 35l
- 508 150 940
GłóWNy księgowy - Szkoła Podstawowa Nr 13 zatrudni osobę na
stanowisku Głównego Księgowego
- 075 75 23 972
hANDLOWIEC - z branży hotelarsko-gastronomicznej. E-mail: info@
vlt-polska.pl - 602 483 664
hOStESSA - do pracy na terenie
J.Góry. Osoby zainteresowane
proszone są o przesianie cv ze
zdjęciem awintoniak@startpeople.
pl - 074 840 16 47
hOStESSA - Firma PMT poszukuje
hostess na targi na ostatni weekend
maja. Wysoka stawka. Zdjęcie i

dane kontaktowe na mail dbawarczyk@pmt.com.pl - 502 661 569
hOStESSA - Jelenia Góra - Poszukuję hostessy (z aktualną książeczką sanepidu), uczącą się, w
wieku 18-26 lat. Praca w dniach
12-23 maja. Stawka 8,84 zł brutto/h
- 508 040 045
hOStESSA - od 20.05.09 do
29.05.09. Zadania-rozdawanie
ulotek bankowych, aktywna promocja produktów bankowych - 501
332 452
hOtEL Jan w Wojcieszycach - hotel
zatrudni pracowników na stanowiskach:recepcjonista,kelner-ze
znajomością języka niemieckiego
oraz pokojowe - 075 769 3021,
503 137 797
JęzyK angielski - studia: wyższe
magisterskie z p.p. (kierunek: filologia angielska) - licencjat z p.p.
(kierunek: filologia angielska) lub
- nauczycielskie kolegium języków
obcych (kierunek: język angielski) 075 - 7619 816
JęzyK niemiecki - studia: wyższe
magisterskie z p.p. (kierunek: filologia germańska) lub - licencjat z
p.p. (kierunek: filologia germańska)
lub - nauczycielskie kolegium j.
obcych (kierunek: j. niemiecki) - 075
7619 816
JęzyK polski - kwalifikacje: - studia:
wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym (kierunek:
filologia polska) - 075 76 198 16
KELNER/KELNERKA - zatrudnimy
osobę na stanowisko kelner/barman
PILNIE - 500 101 648
KELNERA/Kę - Restauracja w
centrum Karpacza zatrudni kelnera/
kę. Mile widziane doświadczenie i
chęci - 508 903 156
KELNERKI, recepcja - wymagana
solidność, miła aparycja, o odpowiedzialność. CV, bialyjar@wp.pl
możliwość zakwaterowania - 075
76 189 51
KIEROWNIK budowy - Firma
budowlana zatrudni kierownika
budowy, wymagane uprawnienia
budowlane - 075 767 82 93, 601
566 570
KSIęGOWA hurtownia spożywcza
- Zatrudnię księgową. Jako atut
znajomość programów: Subiekt,
Gatyfikant, Rewizor. Wskazana
księgowa „na emeryturze”. - 502
661 858
KuChARz, pokojowa - Restauracja
w Karpaczu zatrudni kucharza,
kucharkę i pokojową - 504 015 783
LOGIStyK w budownictwie - Operatywnego, najchętniej inżynier
budownictwa, do pracy w ciągłym
ruchu, pokój służbowy w centrum
Polski, samochód, laptop, telefon.
Wiek 30-40 lat, mail: kozlowiecki@
arim.com.pl - 33 633633
łAzIENKA i ogrzewanie - jestem
za granicą i chciałabym żeby ktoś
podjął się zrobienia łazienki w moim
domu w Piechowicach - chodzi mi
o wycenę, ile mniej więcej trzeba
zainwestować kontakt tylko gg
11218568 -

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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MuRARz klinkier - Firma zatrudni
murarza do klinkieru. Praca za granicą. Wysokie wynagrodzenie - 075
86 464 557, 501 418 553
MuRARzy - 10 zł / h - 669 266
661
MuRARzy 3500 zł - poszukuję
dobrych murarzy do pracy w delegacji na terenie kraju. Zarobki do
3500zł. Pilne - 515 180 445
NA dobry start - młodych zatrudnimy
i przeszkolimy - 75 764 70 19
NAJLEPSzE stawki - Podejmiemy
współpracę z firmami i osobami
lubiącymi kontakt z klientem. Sprzedaż usług telekomunikacyjnych firm
Netia i Neotel. Początkowo umowa
zlecenie. biuro@monitoruj24.pl 791 160 357

Przewozy Osobowe
do Niemiec i Holandii
Jeździmy z adresu na adres.

Z NAMI JEDZIESZ
JUŻ OD 150ZŁ !

tel. (075) 7526385
kom. 502 451 470

REKLAMA

KOMPUTERY
NOTEBOOKI
KASY
FISKALNE

NAuCzyCIEL psychologii - Szkoła
Policealna w Jeleniej Górze poszukuje nauczyciela przedmiotu psychologii. Oczekujemy wyższego
wykształcenia (mgr) oraz przygotowania pedagogicznego. jgora.
plejada@op.pl - 075 648 83 85
NAuCzyCIEL WF - -studia wyższe
magisterskie z przygotowaniem
pedagogicznym (kierunek: wychowanie fizyczne) - 075 76 19 816
NAuCzyCIELE - Zaoczna szkoła
nawiąże współpracę z nauczycielami z uprawnieniami pedagogicznymi do logistyki i kosmetyki ( CV
: snojek@toya.net.pl . rejon pracy:
Wrocław, Jelenia Góra, Wałbrzych
). - 509 013 617
NIANIA - Córka 3 lata, sob i niedz.
wolne, w stałych godzinach, na
Zabobrzu, raz w miesiącu długi
weekend (6 dni) na załatwienie
swoich spraw - 668 388 020, 075
64 75 276
NIANIA od września - Szukam niani
dla roczniaka od IX. Praca pn-pt ok
8,5h. Niania doświadczona, ciepła
energiczna, pełna pomysłów na
zabawę. - 606 30 81 91
NIEMCy - opieka - Panie zainteresowane opieką osób starszych
w Niemczech proszę o przesłanie
swoich danych wraz ze zdjęciem
na adres E-mail: hest@vp.pl - 509
90 88 22
OD zaraz - od zaraz potrzebny
mężczyzna do reklamy banku - 075
754 05 59
OD zaraz - przyjmę dwóch ludzi do
prac budowlanych od zaraz. - 791
767 873
OD zaraz - Przyjmiemy do roznoszenia ulotek 6 zł netto. Wymagane
pełnoletność i posiadanie nr NIP
- 075 752 56 45
OPERAtOR koparko-ładowarki
- wymagana praktyka, staż na
koparko - ładowarce oraz uprawnienia, Jeżów Sudecki - 607 377 280
OPERAtyWNEGO handlowca
- Poszukujemy osoby umiejącej
wykorzystać narzędzia handlu samodzielnej i pomysłowej chętnej
do zarabiania pieniędzy - 500 873
826
OPIEKuN medyczny - Szkoła Policealna w Jeleniej Górze poszukuje
nauczycieli na kierunek opiekun
medyczny. Oczekujemy wyższego
wykształcenia (mgr) oraz przygotowania pedagogicznego. jgora.
plejada@op.pl - 075 648 83 85
OSOBA do wypieku ciast - Cukiernia w Karpaczu poszukuje chętnej
osoby do wypieku ciast.Super
warunki i miła atmosfera - 608
347 475

PIELęGNIARKA do Niemiec legalna praca w Niemczech dla
pielęgniarek w pryw.domach, wymagany j.niemiecki. Zgłoszenia CV ze
zdjęciem, dyplom, proszę przesłać
na: hest@vp.pl PIELęGNIARKA do Niemiec - Stała,legalna praca w Niemczech dla
pielęgniarki z dobrą znajomością
j.niemieckiego od zaraz. Kontakt
przez Maila: hest@vp.pl Zainteresowanych proszę o CV ze zdjęciem,
dyplom - 509 908 822
PILNE - szukam taniego mieszkania
do wynajęcia - może być do remontu
w Jeleniej Górze - 880 416 966

POSzuKuJę striptizerki - Poszukuję striptizerki do lokalu w Karpaczu, praca stała - 662 110 503
PRACA - Dołącz do nas! Zostań
dystrybutorem WINALITE. Kontakt
wyłącznie na maila;maria553@onet.
eu - 075 64 396 43
PRACA - mam miejsce do pracy w
Duren na opiekę 1200 euro od 30
maja - 604 479 578
PRACA - sprzątanie - na zastępstwo urlopowe z grupą inwalidzką
- 665 408 172
PRACA - zatrudnię murarza, samodzielnego - 697 090 301
PRACA biurowa - Zainteresowanych dłuższą współpracą a nie na
„chwilę” zatrudni Firma Simeko.
Zainteresowane osoby prosimy o
kontakt osobisty z CV dnia 15-052009 r. w godz. 12-14. PRACA dla kobiety - szukamy
kobiety do pracy na camping ze znajomością języka niemieckiego albo
angielskiego. Praca od początku
czerwca - 691 019 981
PRACA dla księgowej - Witam,
jeśli jesteś osobą niekarana i komunikatywną i chciałabyś dorobić
nieprzeciętnie do pensji - zadzwoń
- 606 229 957
PRACA dla lidera - chcesz kupować
w cenie hurtowej nasze wspaniale
kosmetyki . Chcesz korzystać z
promocji poza katalogowych do
70 % taniej zapisz się bez zobowiązań lider Oriflame kontakt GG
12499228 PRACA dla lidera - szukasz dodatkowej pracy, jesteś osobą otwarta,
łatwo nawiązujesz kontakty, wpisowe 1 zl + 90 zl na start zadzwoń
a porozmawiamy zapraszam - 607
100 923
PRACA dla murarzy - zlecę prace
murarskie (bloczki betonowe, beton
komórkowy „na klej”) Najchętniej
samodzielna brygada. - 502 205
674
PRACA dla nauczyciela - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w
Karpaczu zatrudni od września
2009r. nauczyciela nauczania zintegrowanego. tel/fax 0757616339
szkola707@wp.pl - 075 76 16 339
PRACA dodatkowa - chcesz zarobić na wakacje napisz a porozmawiamy kontakt GG 12499228
zapraszam PRACA dodatkowa - sprzedaż
kosmetyków - 789 228 681
PRACA na stacji paliw! - zatrudnię
osobę chętną do pracy na stacji
paliw PKN ORLEN w Szklarskiej
Porębie. Więcej informacji pod nr

„Pakiet CV 5”
Szybko i profesjonalnie
pozyskasz pracownika,
którego potrzebujesz w
swojej firmie
CENtRuM REKRutACJI
KADR
Jelenia Góra ul. Wiejska 29
075 75 43 965, 605 661 481
biuro@crk-kadra.pl
PMPOLAND s.a. - elektryk - Zatrudnimy elektryka i elektryka-automatyka posiadającego uprawnienia
elektryczne do 20 kV; min. 2 lata
doświadczenia. Oferty (CV) prosimy
kierować na: praca@pmpgroup.
com - 075 64 59 524
PODStAWy przedsiębiorczości - studia mgr z przygotowaniem pedagogicznym (kier.: ekonomiczne,
zarządzanie i marketing) lub inne
uznane przez dyrektora za wystarczające do prowadzenia zajęć - 075
761 98 16
POKOJOWA - Hotel 3 gwiazdkowy
w Karpaczu - 605 154 020
POMOC biurowa - 800 zł plus premie co miesiąc. Dobrze widziane
studentki zaoczne. Praca od pn do
pt. - 668 187 645
POMOC kuchenna - Pilnie potrzebna
pomoc kuchenna do cukierni w
Karpaczu. Super warunki i miła
atmosfera - 608 347 475
POSzuKuJEMy młodych - tegorocznych absolwentów szkół
zatrudni firma handlowa. Oferujemy
bezpłatne szkolenia - 668 187 645
POSzuKuJę do sprzątania poszukuję osobę do sprzątania
domu w Miłkowie, dwa razy w
miesiącu po dziesięć godzin -10 zł.
na godz, dzwonić wieczorem - 075
76 101 56

telefonu lub na stacji. Zapraszam! 663 936 039
PRACA na stanowiskach: doradca/
menadżer ds. sprzedaży. Oferujemy:
pracę w dynamicznym, rozwijającym
się zespole. Nasze oczekiwania:
wykształcenie min. średnie. Osoby
zainteresowane prosimy oCV:joanna_borowska@cu.com.pl

REKLAMA

MAGAzyNIER - Potrzebny magazynier do hurtowni drobiarskiej. List
i CV na adres karina.wawrzyniak@
drop.pl lub fax 062 59 256 31 - 668
410 573
MAtuRzyStO - Szkoła Policealna zaprasza kursy, szkolenia.
Zdobądź dobrze płatną pracę - 075
648 83 85
MAtuRzyStO!! - Praca z dziećmi
na obiekcie rekreacyjnym w Cyrklandzie. Zatrudnimy od zaraz
młodych ludzi do pracy z dziećmi i
przy zwierzętach na okres wiosenno
letni. - 500 101 671
MEChANIK - z praktyką, pojazdy
ciężarowe, osobowe, wulkanizacja,
Jeżów Sudecki - 607 377 280
MGR dietetyki - pilne - Szkoła Policealna pilnie poszukuje nauczyciela
Dietetyki. Wymagania: mgr Dietetyki
oraz przygotowanie pedagogiczne.
jgora.plejada@op.pl - 075 648
83 85
MłODSzEGO kucharza - zatrudnię
młodszego kucharza do restauracji
- 75 64 500 54
MłODyCh po wojsku - kat B.
zatrudnimy, od 1500 netto - 792
186 671
MuRARz - w Szklarskiej Porębie 509 229 669
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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

CENTRUM PODŁÓG PANELE – LISTWY – AKCESORIA
NAJNIŻSZE CENY W MIEŚCIE
Jelenia Góra –Cieplice
tel.506-092-881
ul. Wolności 231
tel.665-416-430
(przy stacji benzynowej)

REKLAMA

REKLAMA

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

ZAPRASZAMY
PN-PT 9:30 – 17:00
SOBOTA 9:30 – 14:00

Z tym ogłoszeniem do 23.05.2009

RESTAURACJA
DYSPENSA

PIZZERIA KUCHNIA WŁOSKA

ENERGOOSZCZĘDNE

Promocja - bez dopłaty:
-SzyBy DWuKOMOROWE
u=0,7
-PODWóJNy SyStEM
uSzCzELEK

promocja wiosenna

OKNA

Z PCW

ENERGOOSZCZĘDNE

Promocja - bez dopłaty:
-SzyBy DWuKOMOROWE
u=0,7

REKLAMA

Z DREWNA

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
INSTALACJE HYDRAULICZNE
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
DOCIEPLENIA

510 193 501
REKLAMA

OKNA

Jelenia Góra, ul. Grunwaldzka 29
CzyNNE OD 1100 DO 2300; tel. 0 784-603-153
Dowóz na terenie Jeleniej Góry - GRAtIS

izotech_jgora.republika.pl

RESTAURACJA HEXA 66
Góra Szybowcowa
Jeżów Sudecki
mail: hexa66@szybowcowa.pl
www.hexa66.pl
tel. 0 509 15 66 60

ORGANIzuJEMy
- imprezy integracyjne dla firm - obsługa cateringowa imprez
- możliwość noclegu
- imprezy okolicznościowe
- imprezy plenerowe

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

18 maja 2009 r.
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Praca od zaraz - pilnie poszukiwany pracownik do obsługi e-mail.
alicia61@wp.pl
Praca od zaraz - poszukujemy
pracownika z kategorią B oraz
uprawnienia na wózek widłowy.
„WOJ-KAT” Sp. z o.o. Jelenia Góra,
ul. Morcinka 33 - 075 647 55 64
Praca od zaraz - Sprzedaż kosmetyków. Mile widziane osoby komunikatywne i odpowiedzialne. Może to
być praca dodatkowa lub całkowite
zaangażowanie się w rozbudowę
własnego biznesu. Zapraszam - 789
228 681
Praca prowadzenie domu - Praca
dla uczciwej Pani dobrze gotującej
do prowadzenia domu w Cieplicach
- 600 323 643

Zlecając nam rekrutację
obniżasz koszt pozyskania
pracownika i skracasz
czas rekrutacji
CENTRUM REKRUTACJI
KADR
Jelenia Góra ul. Wiejska 29
075 75 43 965, 605 661 481
biuro@crk-kadra.pl
Praca przy kawie - Jest to jeden
z najlepszych i najtańszych marketingów. Pijesz pyszną kawę, której
nie kupisz w sklepie miesięczna
inwestycja 36 zł. Wprowadzasz 3
osoby - 798 375 411
Praca w barze - od zaraz praca w
barze - 6 godzin - 513 509 272
Praca w Belgii - potrzebny mężczyzna z samochodem do legalnej pracy w Belgii od zaraz. Mile
widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego lub
niemieckiego - 691 236 959
Praca w Casynie - pilnie poszukujemy osoby do pracy w Casynie
przy ul. Moniuszki w Jeleniej Górze.
Cv proszę przesyłać na e-maila alicja105@vp.pl - 075 75 316 70
Praca w Holandii - Praca dla osób
pomiędzy 18-29 r. życia. Praca w
rolnictwie wymagana znajomość
języka angielskiego lub niemieckiego, mile widziane prawo jazdy.
Jelenia Góra ul. Groszowa 7 - 075
75 23 230
Praca w kolekturze lotto - zatrudnię studentkę albo studenta do pracy
w kolekturze lotto w miesiącach
lipiec- sierpień - 075 64 266 93
Praca w nieruchomościach praca w nieruchomościach - 075 76
64 906 , 609 806 055
Praca w recepcji - Hotel Malachit
Medical Spa w Karpaczu zatrudni
recepcjonistę/recepcjonistkę z Karpacza. - 693 425 258
Prace porządkowe - konserwatorskich - 781 192 236
Pracownik e-mail - Poszukuje
pilnie pracownika do obsługi e-mail.
Atrakcyjne wynagrodzenie! Więcej
informacji: Czarno_czarna89@
tlen.pl Profesjonalnego DJ - Poszukuje profesjonalnego Dj. Preferowane gatunki muzyczne r’n’b/
house/funky + klasyki Jesteś zainteresowany? Zadzwoń umówimy
się na przesłuchanie w klubie - 663
412 275
Przedstawiciel ds. ub. i inwestycyjnych - Poszukuję osób ambitnych, operatywnych i kreatywnych.
Profesjonalny cykl szkoleń, elastyczny czas pracy i atrakcyjny system wynagrodzenia. - 515 407 059
Przedstawiciel handlowy - Hurtownia spożywcza pilnie poszukuje
przedstawiciela handlowego . Kontakt Telefoniczny w godz od 14 do
15. - 075 64 35 335
Przedstawiciel OFE - Firma
ubezpieczeniowo-finansowa AXA
POLSKA zatrudni przedstawicieli
Otwartego Funduszu Emerytalnego
AXA OFE. Pakiet szkoleń, nienormowany czas pracy, atrakcyjne
wynagrodzenie. - 796 590 450
Przedstawicieli - na umowę
zlecenie, agencyjną. Wynagrodzenie - prowizja - 075 76 76 256
Przewoźnik - Poszukujemy
przewoźnika z samochodem chłodnia o ład około 1t do hurtowni mięsnej - 668 410 512

Przy pracach porządkowo- ślusarskich - może być rencista Łomnica
- 075 71 31 366
Przyjmę brukarza - Wymagania
umiejętności pracy w granicie /
wzory/ niwelacja terenu /oraz puzzle
- 511 324 011
Recepcja - Hotel - pensjonat w
Karpaczu zatrudni recepcjonistę/
kę, kelnera/ki. Cv niekoniecznie z
foto na adres: henryk828@wp.pl,
kontakt tylko przez e mail Praca na
stałe lub sezon. bez zakwaterowania - 609 989 102
Recepcjonistka - Hotel
„Sasanka” w Szklarskiej Porębie
zatrudni recepcjonistkę. - 075 75
28 000
Recepcjonistka - Pałac Łomnica zatrudni recepcjonistkę na
umowę o pracę. Wymagania: - j.
niemiecki – doświadczenie. Proszę
o przesłanie aplikacji na adres
hotel@palac-lomnica.pl - 075 71
30 460
Recepcjonistka/sta - Hotel
3-gwiazdkowy w Karpaczu zatrudni
pracownika na stanowisko Recepcjonistka/sta. - 605 154 020
Remont mieszkania - Poszukuję
taniej firmy do położenia paneli, i
odnowienia kuchni (zdrapanie farby
i położenie nowej)+ew. kafle. Oferty
proszę wysyłać na Marcinswiniarski1@o2.pl, do końca Maja - 669
417 059
Rozwój i kasa - Gepard Biznesu
07’ dla ATNT. Teraz oddział w Jeleniej Górze zatrudni i da szanse
rozwoju Tobie. Zadzwoń - 792
186 671
Samodzielny kucharz - do prowadzenia restauracji - pizzerii w
Jeleniej Górze. Potrzebne doświadczenie w kuchni włoskiej, pozostałe
warunki do omówienia - 606 991
160
Sieci internetowe - Media 4 poszukuje serwisanta. Wymagana znajomość LAN i WLAN, systemów
Windows, zdolności manualne,
prawo jazdy kat. B. Zgłoszenia na:
rekrutacja-jg@md4.pl (CV ze zdjęciem + list motywacyjny)
Sklep motocyklowy - sprzedawca
cm.danielrazny@gmail.com - 075
75 17 011
Sprawdź - do współpracy w gabinecie dietoterapi wymagania: umiejętność w podejmowaniu decyzji,
łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
wykszt.min śr.udział w szkoleniach.
CV i LM na adres herbaella@o2.pl
- 669 367 184
Sprzedawca - poszukujemy
osób z okolic Karpacza . komunikatywnych, dyspozycyjnych.wyk. min
średnie w salonie Jubilerskim - 075
75 643 14 35
Sprzedawca - zatrudnię do
sklepu spożywczo - mięsnego w
Jeleniej Górze - 606 991 160
Sprzedawca Volcano - Poszukuję młodych, dynamicznych osób
do pracy w namiocie z markowymi
ciuchami Volcano w Karpaczu na
okres wakacji - 601 621 851
Sprzedaż perfum – poszukuję
osób, z którymi stworzymy bardzo
duży zespół który umożliwi nieograniczone możliwości zarabiania
w branży perfumeryjnej - 663 777
093
Stolarz meblowy - stolarza do
pracy (okleinowanie, montaż mebli,
usługi stolarskie, cięcie płyty) - 606
822 694
Szklarska Poręba - Restauracja
zatrudni Panie do sprzątania na
okres wakacji. Atrakcyjne warunki
- 502 529 732
Szukam sprzedawcy! - Przyjmę
do pracy na cały etat - stanowisko
sprzedawca do sklepu „Reporter”
Jelenia Góra Prosimy o składanie
CV ze zdjęciem w sklepie przy ul.
Konopnickiej 17. - 075 64 36 049
Szukam tapicera - w miarę taniego
- 722 357 881
Szukam telemarketera - szukam
dobrego telemarketera lub telemarketerki. Więcej informacji pod nr
kom - 796 659 450
Śniadaniówka - Hotel Pałac
Staniszów zatrudni panią do przygotowywania śniadań. Praca dodatkowa. hotel@palacstaniszow.pl - 0
75 755 84 45
Technikum Karpacz - wyż. mgr
(kierunki: hotelarstwo, marketing,
turystyka, gastronomia ) - studia

zaw., licencjackie, (kierunki j.w.)
- studia podyplomowe (Kierunki
jak przy mgr ) Nie jest wymagane
przygotowanie pedagogiczne - 075
76 19 816
Technikum Karpacz - w.mgr,
zaw., licencjat, podypl. przedm.
zaw. w technikum w zaw. kucharz):
- technol. gastr. -podst. żywienia
człowieka - prac. gastronomiczna
Nie jest wymagane przygotowanie
pedagogiczne - 075 76 198 16
Technolog żywienia - Szkoła
Policealna zatrudni Technologa
żywienia posiadającego tytuł mgr
oraz przygotowanie pedagogiczne.
Praca na kierunku Technik usług
kosmetycznych - przedmiot Dietetyka. - 075 648 83 85
Tegorocznych absolwentów Tegorocznych absolwentów przyjmę
od zaraz. Dobre warunki pracy - 792
186 671
Tegorocznych maturzystów
- bezpłatne szkolenia pod kątem
różnych stanowisk, zarobki od 1500
do 2500 netto. Tylko na stałe - 75
764 70 19
Tegorocznych maturzystów
- zatrudnimy na stałe. nie wymagamy doświadczenia, przeszkolimy
bezpłatnie pod kątem różnych
stanowisk. Zarobki od 1800 netto 668 187 645
Telemarketer(ka) - do sprzedaży przez telefon. Wysokie zarobki.
Dogodne godziny pracy. Cv na mail
praca@jpkomputery.com.pl - 075
64 20 210
Trener Wellness - Poszukujemy
3 komunikatywnych osób ,które
przeszkolimy i umiejscowimy jako
konsultantów d/s kondycji , kształtowania sylwetki i suplementacji. Zgłoszenia: CV i LM na adres email:crw.
team@wp.pl - 605 588 280
Wolne miejsca pracy - Zatrudnimy
osoby z J. Góry, pow. 25 lat, posiadające wykształcenie min. średnie,
samochód, umiejętności obsługi
komputera i odwagę w kontaktach
z Klientami. CV ze zdjęciem i LM na
e-mail biuro@stepien.org.pl
Współpraca - praca dla studentów i nie tylko dotycząca odżywiania
oraz suplementacji. Wymagane
wykształcenie min. średnie - 607
800 188
Współpraca - współpraca z
firmą międzynarodową w branży
odżywczej - 669 911 200
Zapraszam do Oriflame - Praca
dla Lidera jesteś osobą otwarta,
łatwo nawiązujesz kontakty z ludźmi,
szukasz dodatkowej pracy. Zadzwoń
a porozmawiamy kontakt - 669 409
265
Zatrudnię do szycia - zatrudnię
do szycia prostego kobietę lub mężczyznę - 508 198 123
Zatrudnię ekspedientkę - w
sklepie spożywczo-mięsnym. Mile
widziane doświadczenia w handlu
- 693 221 323
Zlecę - napisanie biznesplanu 662 031 783
Zlecę pogłębienie stawu - poszukuję koparki do pogłębienia stawu 6
arów - 605 258 024
Zlecę tynki cementowe - tynki
na listwach za m2 - 15 zł - 726
286 393
Znajomość czeskiego - Zatrudnimy osobę z biegłą znajomością języka czeskiego, wymagane
wykształcenie techniczne oraz
prawo jazdy, CV i LM prosimy
wysyłać na agropracownia@gmail.
com - 075 713 09 47

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Szukam pracy. Kierowca, szofer,
kurier, trak lub inne, prawo jazdy
kat B.T. dyspozycyjny w pełnym lub niepełnym wym. godz.,
praktyki 25 l za kierownicą - 782
682 132
Szukam pracy - na terenie Jeleniej Góry posprzątam dom, biura
może być sklep - 886 231 687
Młody dyspozycyjny pinie
podejmie pracę - 727 508 717
Prawo jazdy 1-ej kat. Przewóz
osób i towarów, doświadczenie
30 lat. Uprawnienia operatora
koparko-ładowarki. Podejmę
pracę w Szklarskiej Porębie lub
okolicy - 888 758 245

Operator koparko-ładowarki,
kierowca - osobowe i ciężarowe,
z doświadczeniem, poszukuje
dobrze płatnej pracy-najchętniej
przy kolektorach w Szklarskiej
Porębie - 888 758 245
Wykonuję rożne prace: budowlane, hydrauliczne, kanalizacyjne,
domowe, koszenie, wycinanie
drzew, ogrodzenia itp. Posiadam
swój sprzęt i samochód - 888
844 619
Spawacz gazowy doświadczony
ciepłociągi C.O. 30 lat w zawodzie
- 691 559 980
Podejmę pracę w godz. 7-15.
Kobieta 20 lat. Uczciwa, mila,
doświadczenie w sprzedaży.
Z Sobieszowa. Uczę się - 506
080 210
Podejmę pracę na cały etat, od
poniedziałku do piątku, praca
biurowa, w handlu, sprzątanie, w
godz.8-16, wykształcenie średnie
techniczne - 663 368 806
Doświadczony malarz regipsy
gładzie trochę murarka 53 lata
szuka pracy lub jako stróż – pilne
- 661 515 123
Mężczyzna – wiek 46 lat,
umiarkowany stopień niepełnosprawności, prawo jazdy kat. B,
poszukuje pracy – 075 64 266 97
Przyjmę stróżowanie w godzinach nocnych – rencista – 512
153 447
Podejmę pracę w domu. Zgrzewanie woreczków foliowych,
adresowanie kopert, składanie
długopisów, zabawek i inne, które
można wykonywać w domu – 609
494 710
Opiekunka do dzieci powyżej
2 miesiąca. Mam doświadczenie
– jestem odpowiedzialna, pracowita, mam prawo jazdy – 607
650 502
Pracownik socjalny z doświadczenie, wykształcony (10 lat w
pomocy społecznej) szuka pracy
– 075 76 12 393 i 516 067 924
Solidny i dyskretny kierowca
kat. B, C – 25 lat praktyki pilnie
szuka pracy na stałe lub dorywczo – 664 863 800
Kierowca kat. B, C podejmie
każdą pracę – wszystkie typy ciężarowe i dostawcze, św. kwalifikacji, badania psychotechniczne
aktualne – 664 863 800
Opieka całodobowa nad osobami starszymi – Prywatny Dom
Jesienny Liść – doświadczenie i
wykształcenie – 516 067 924
Zaopiekuję się osobą starsza
lub chorą – referencje – 511
783 013
Kierowca B, E – 20 lat praktyki, laweta, kraj i Europa – 607
220 746
Podejmę pracę w domu - adresowanie, klejenie kopert, szycie
firan, pościeli, ścierek, składanie
długopisów, zabawek i inne, które
można wykonywać w domu - 606
651 342
18 lat - Podejmę pracę na wakacje(najlepiej za granicą) lub na stałe,
j. niemiecki - komunikatywny - 501
627 252
21 lat dziewczyna - prawo jazdy
kat B. Kocham jeździć autem. Dyspozycyjna, chętna do pracy - 796
063 999
22 lata odpowiedzialna - poszukuje
stałej pracy od poniedziałku do
soboty w godzinach od 15 do 5 rano.
Posiadam doświadczenie w obsłudze klienta, obecnie uczę się także
w LO zaocznie - 504 532 871
22 lata, kat. B - szukam pracy po 8
godzin od PN. do PT. ewentualnie
soboty - 721 631 548
22 lata, kat. B - w charakterze
kierowcy, jako PH, na budowie.
Odpowiedzialny, uczciwy, pracowity
- 793 032 687
23 lata - na jeden etat po 8 godzin,
kat. B - 721 631 548
25 latek - posiadam prawo jazdy
kat. B Oferuje dyspozycyjność i
uczciwość - 693 576 390
26 lat, kat. B - Kobieta, własny samochód, dobra znajomość obsługi
komputera, duże doświadczenie w
pracy związanej z obsługą klienta,
odpowiedzialna - 793 58 58 86
Absolwent z własnym autem 25 lat, uczciwy, solidny, otwarty na
nowe wyzwania, z własnym samo-

chodem, szukam pracy za uczciwe
pieniądze - 889 543 952
Absolwentka od zaraz - absolwentka LO poszukuje pracy od teraz
do 10 lipca, posiadam książeczkę
sanepidu - 695 299 285
Admin lan, ms, itp - Informatyk z
wyksz. wyższym i doświadczeniem
praktycznym podejmie prace - MS
2003/2008 w tym Klastry, iSCSI,
sieci LAN i inne. Stacje robocze 9x/
XP/VISTA komputeryjg@o2.pl - 606
778 233
Ambitny inżynier - inżynier, znajomość pakietu Office, Windows,
EdgeCam, SolidWorks, prawo
jazdy kat. B, zarządzanie produkcją
i zespołem ludzkim, programowanie
cnc - 663 164 547
Autocad, Catia - Posiadam wyk
wyższe techniczne. Znajomość
AutoCAD, Catia.Rys. techniczny
Zaawansowana znajomość branży
informatycznej - topologii sieci informatycznych. - 665 539 711
Barmanka/kelnerka - w
weekendy jako barmanka/kelnerka
ewentualnie do sprzątania - 669
392 917
Bhp i p.poż. - Poszukuję możliwości
odbycia stażu w zakresie BHP i
P.POŻ. Proszę o kontakt: roblesik@
interia.pl
Biuro sekretariat - pełna obsługa
biura, sekretariatu, kadry - 504
944 119
Brukarz - kierowca - duże
doświadczenie, przy robotach drogowych - 500 315 022
Budowlaniec - ( bez nałogów) z
długoletnim doświadczeniem podejmie pracę. Możliwość dojazdu. - 075
78 14 008
Budowlaniec - od zaraz,
podejmę pracę na budowie lub przy
wykończeniach w obrębie Jeleniej
Góry i okolic. Sumienny i punktualny.
Prawo jazdy kat. B - 668 823 266
Budowlaniec - podejmę pracę
od zaraz na budowie lub przy
wykończeniach - 665 685 608
Budowlańcy - podejmiemy
pracę na budowie od zaraz. Kontakt
po godz. 19 - 665 958 361
Chcę pracować od zaraz - młody
i uczciwy chłopak podejmie pracę
jako piekarz lub inna fizyczna, posiadam uprawnienia na wózek widłowy,
szukam legalnej pracy, mam do
utrzymania żonę i dziecko, proszę
o pilny kontakt - 792 876 442
Chętnie na budowę - młody, jako
doświadczony pomocnik - 075 75
51 294
Dodatkowa - technik żywienia i
gospodarstwa domowego podejmie
pracę na popołudnia i weekendy 695 139 130
Dodatkowa praca - kat. B, C własny samochód. Praca w popołudnia
i weekendy - 691 952 243
Dyspozycyjny - po 40, z wyższym wykształcenie, doświadczenie
w pracy - w tym na st. kierowniczych, umiejętność organizacji
pracy, dyspozycyjny, prawo jazdy.
Forma zatrudnienia dowolna. Tylko
poważne propozycje. - 662 197
021
Dyspozycyjny z kat. B - Jestem
osobą sumienną i uczciwą posiadam
doświadczenie w branży mięsnej jak
również w kierowaniu samochodami
osobowymi Niemcy, Holandia, Belgia, Francja i UK - 728 929 477
Elektronik mechanik - inż.elektronik i mechanik w jednym podejmie
pracę nie koniecznie w zawodzie od
zaraz. kat B, własny samochód, dyspozycyjny 27 lat - 791 267 089
Emerytka - Młoda emerytka
podejmie prace w zakresie sprzątania na terenie Jeleniej Góry - 665
876 739
Gastronomia/hotel - mężczyzna, doświadczenie, wykształcenie
kierunkowe, podejmie pracę lub
wydzierżawi lokal - 695 943 795
Hostessa - Posiadam aktualną
książeczkę sanepidu i doświadczenie w tego typu pracy - 669
895 624
Hostessa - promocje - aktualna
książeczka sanepidu - 669 895
624
Hydraulik - jako monter inst.
san. wod.-kan. gaz co klimatyzacja odzysk, ciepła wentylacja,
promienniki kolektory słoneczne,
pompy ciepła uprawnienia odbiory
chłodnictwo - 509 901 497

Hydraulik - wod.kan klimat.
chłodnictwo, gaz co wszystkie
systemy uprawnienia, odbiory - 509
901 497
Informatyk - Podejmę pracę
w charakterze informatyka lub
podobnym. CV na życzenie wyślę
mailem - 505 618 248
Instruktor fitness - dietetyk
- dietetyk podejmie pracę - 792
852 464
Jako kierowca C + E - posiadam
doświadczenie w ruchu krajowym i
zagranicznym, komplet dokumentów i badan, kartę kierowcy, chętnie
podejmę pracę na wywrotce, ale nie
koniecznie - 781 622 465
Jako magazynier - lub na innym
stanowisku z obsługą wózka widłowego (uprawnienia) - pilne - 698
242 575
Jako pokojowa - bez nałogów,
sumienna, uczciwa, rzetelna - 605
956 049
Jako pokojówka - posiadam
doświadczenie - 781 951 973
Jako przedstawiciel handlowy
- sprzedawca. Posiadam doświadczenie, znajomość kasy fiskalnej,
obsługi komputera, prawo jazdy kat.
B. Jestem osobą uczciwą, dyspozycyjną - 514 764 631
Kat. B - młody, dyspozycyjny,
prawo jazdy kat. B (doświadczenie),
wykształcenie średnie, obsługa
komputera - 793 610 490
Kat. B - nie karany dyspozycyjny,
umiejętność obsługi komputera,
zawód wyuczony technik informatyk posiadam prawo jazdy już 8
lat, jestem osobą uczciwa - 781
448 346
Kat. B + samochód - po szkole jako
kierowca. Posiadam prawo jazdy kat
B oraz własny samochód. e-mail
domynic@o2.pl - 609 849 448
Kat. B, C - jestem dyspozycyjny 600 055 024
Kat. B, C - od południowych godzin
od 16:00 - własny samochód - 697
991 511
Kat. B, C + widlak - posiadam
uprawnienia na wózki widłowe
(gazowe spalinowe, elektryczne)
+ doswiadczenie oraz prawo jazdy
B,C - 518 215 099
Każda praca - student 1 rok.
Prawo jaz. kat. B. Ratownik WOPR.
Podejmę każdą pracę - 514 535
222
Kelner - szukam pracy - 502
265 498
Kelnerka - doświadczona w
branży - 667 655 948
Kierowca - 25 lat, B, C+E - 603
770 032
Kierowca - Młody, dyspozycyjny
podejmę pracę prawo jazdy kat. B
doświadczenie na trasach międzynarodowych. Również inne oferty
mile widziane - 793 610 490
Kierowca - popołudniowa od
godziny 16, kierowca kat. C, własny
samochód - 697 991 511
Kierowca B C - doświadczenie
na stanowisku kierowcy 5 lat, własny
samochód osobowy, dyspozycyjność - 889 827 711
Kierowca B, C, C+E - posiadam
wszystkie potrzebne dokumenty 605 450 812
Kierowca B, C na weekendy jestem studentem i szukam pracy
na weekendy (plus jeden dzień w
tygodniu). Posiadam prawo jazdy
Kat. B i C. - 785 754 420
Kierowca B, C, E - doświadczenie w UE, dyspozycyjność i rzetelność. Działalność gospodarcza,
wykształcenie wyższe, języki obce
- 503 918 363
Kierowca B, C, E - kurs na przewoź rzeczy podejmę pracę w ruchu
krajowym - 603 543 269
Kierowca B, C, E - Kurs na przewóz rzeczy, wieloletnie doświadczenie - 691 237 075
Kierowca B, C, E (UE lub PL)
- wiek 28 lat - dwuletnie doświadczenie w transporcie międzynarodowym (na chłodni po krajach UE)
dyspozycyjny, uczciwy... J.G - 888
604 633
Kierowca C + E - u uczciwego
pracodawcy - nie piję, nie palę i
jestem uczciwy - 691 466 704
Kierowca kat. B - młody, dyspozycyjny, doświadczony i chętny
do pracy w charakterze kierowcy

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA
każdego rodzaju. (zastrzeżonych
numerów nie odbieram, chyba ze
uprzedzony będę smsem) - 725
525 640
KIEROWCA kat. C, B - na okres
wakacyjny - 1.07 - 30.09. Doświadczenie w transporcie - 661 718 812
KIEROWCA z busem - szukam
pracy w charakterze kierowca, kurier
itd.P osiadam auto dostawcze oraz
doświadczenie w branży. Wyższe
wykształcenie, języki obce - 886
114 255
KIEROWCA, rencista - mężczyzna
38 lat, wykształcenie średnie, j.niemiecki, kat. B, doświadczenie na
busach i w handlu, rodzaj zatrudnienia nieistotny, orzeczenie II stopnia
- 504 727 528
KKONSERWAtOR - palacz - jako
konserwator - palacz - 723 787
758
KOBIEtA 29 lat szuka pracy Średnie ekonomiczne, j. niemiecki
podstawowy, prawo jazdy kat. B,
doświadczenie w handlu i gastronomii. Szukam pracy w biurze, sklepie
lub gastronomii, warunki pracy i
płacy do uzgodnienia - 509 77-55-70
; 782 11-63-77
KOBIEtA 25 lat - wykształcenie
wyższe, prawo jazdy kat. B, j. ang.
i niem. dietetyk! Pilnie szukam
pracy! Tylko poważne oferty! - 669
975 821
KuChARz - młody technik żywienia/kucharz szuka pracy na kuchni
lub jakiejkolwiek - 514 317 446
KuChARz wakacje - Podejmę
pracę JAKO kucharz/pomoc
kuchenna najchętniej w pensjonacie
w Karpaczu i z zakwaterowaniem,
oferta aktualna do końca czerwca.
o CV pisać Marcinswiniarski1@
o2.pl - 669 417 059
KuChARz, pizzer - duże doświadczenie w kuchni włoskiej i nie tylko
podejmie prace na terenie Jeleniej
Góry i okolic - 603 313 601
LAKIERNIK pojazdowy - Lat 31
długoletni staż pracy w lakiernictwie,
szukam pracy w Jeleniej Górze i
okolicach - 515 784 108
LICEALIStA na weekendy - jako
kelnerka, na terenie jeleniej góry
tylko sms ! - 513 458 216
MAGAzyNIER + uprawnienia Podejmę pracę na magazynie lub na
produkcji. Uprawnienia na widlaki,
suwnicę, p.j. kat. B. umiejętność
czytania rysunku technicznego.
Posiadam wieloletnie doświadczenie - 725 083 093
MAM auto a ty pomysł - podejmę
się rozwożenia pizzy lub jako kurier
paczek itp. dyspozycyjny - 792
852 093
MARKEtING i zaopatrzenie Mężczyzna z wieloletnim doświadczeniem z zakresu marketingu i
zaopatrzenia, ze świetną znajomością języka niemieckiego, (prawo
jazdy kat. B), podejmie współpracę.
- 603 808 720, 075 76 17 385
MEChANIK - w zakładzie mechanicznym - doświadczenie - 668
492 151
MężCzyzNA 25 lat prawo jazdy B Tunezyjczyk podejmę pracę na terenie Jeleniej Góry - 723 894 002
MężCzyzNA szuka - pilnie - 29 lat
pilnie podejmie jakąkolwiek pracę
mail. krzysiek3465@wp.pl
MIłA ambitna kulturalna - od połowy
czerwca, posiadam prawo jazdy
kat B, wykształcenie: sprzedawca,
książeczka sanepidowska, chętnie
nauczę się nowych rzeczy - 509
314 377
MłODA, ambitna - skończyłam
technikum handlowe i szukam
pracy jako sprzedawca lub kelnerka.
Jestem młodą ambitną, pracowitą
osobą - 663 577 531
REKLAMA

MłODy emeryt - szukam stałej
pracy posiadam prawo jazdy kat.
B,D oraz certyfikat do informacji nie
jawnych - 661 497 056
MłODy z wykształcenie średnim
- Absolwent po technikum handlowym poszukuje pracy na stałe (na
umowę) wykształcenie średnie wiek
19 lat sumienny, uczciwy, pracowity
- 728 868 460
MłODy, j.angielski - 23 latek, dyspozycyjny, ze znajomością języka
angielskiego oraz komputerów, z
prawem jazdy kat.b pilnie podejmie
prace w okolicach Jeleniej Góry 668 417 222
MONtER sieci wod.-kan. - 4 lata
praktyki, zawód stolarz, praktyka
na budowie jako pomocnik - 889
031 189
NA budowę - jako pomocnik - 513
050 909
NA wakacje - 4 pełnoletnie osoby
poszukują pracy na wakacje. Najlepiej nad morzem. Ambitni i odpowiedzialni. Zdecydowanie. - 725
894 938
NAuCzyCIEL - Wykształcenie wyższe ekonom.-tech.,podypl. studium z
matematyki, studium pedagogiczne,
staż pracy w szkolnictwie - do
dyspozycji. Kontakt: praca.jgora@
poczta.fm
NIEPEłNOSPRAWNy - praca młody, energiczny z orzeczeniem o
stopniu niepełnosprawności (grupa
druga) podejmie pracę. Dobra znajomość j. angielskiego oraz dobra
znajomość programu OFFICE - 796
947 921
OD zaraz - podejmę dodatkową
pracę w soboty, najchętniej sprzątanie - 782 805 854
OPERAtOR - Ostrówka+ ładowarka dyspozycyjny na stale - 601
472 183
OPERAtOR dźwigu kierowca Kierowca z kategorią prawa jazdy
ABCE operator dźwigu samochodowego kat I, żurawi wieżowych
kat.I, suwnicy kat I, podnośnika
hydraulicznego szuka pracy w
Jeleniej Górze lub okolicach - 885
300 152
OPIEKA nad osobą starsza - Kobieta
48 l. - ze znajomością j.niem.,prawo
jazdy, doświadczenie - zaopiekuje
się osobą starsza.Najlepiej na
zastępstwa (krótkie pobyty) po 24
maja. - 609 964 287
PEDAGOG szkolny - Podejmę
prace jako pedagog na 1/2 etatu od
września 2009 roku - 605 449 514
PIEKARz - z doświadczeniem - 691
067 932
PILNE - młody i ambitny podejmie
prace od zaraz (doś. w GK i ociepleniu zewnętrznym) podejmę się
także brukarstwa amsterdam546@
wp.pl - 722 044 683
PILNE - Pilnie poszukuję pracy
doświadczenie w płytach GK i ocieplenia zewnętrzne ( podejmę się
także brukarstwa) - 722 044 683
PILNIE - mam 24 lata, jestem
studentką ostatniego roku studiów
magisterskich. Bardzo zależy mi
na pracy, jestem osobą ambitną,
zorganizowaną - 605 886 516
PILNIE podejmę pracę - młoda,
ambitna, wykształcenie wyższe
magisterskie, prawo jazdy kategorii
b, dobra znajomość języka niemieckiego, obsługa komputera, podejmie
pilnie prace na recepcji albo w biurze
- 607 274 028
PILNIE podejmę pracę - młody,
dyspozycyjny, energiczny podejmie
pracę popołudniami i weekendy lub
na pełny etat - 727 508 717
PILNIE poszukuję - pracy jako kierowca kat „B” jestem dyspozycyjny
24h dzwonić proszę o każdej porze
- 601 491 955

PILNIE poszukuję - pracy w charakterze budowlanym - młody 31
lat - 725 610 318
PILNIE poszukuję pracy - chętnie
podejmiemy pracę we dwoje - może
to być praca za granicą. Dziewczyna
19 lat, chłopak 25. pilnie - 782 510
187 lub 781 084 339
PILNIE poszukuję pracy - studentka
zaoczna pilnie szuka pracy od
poniedziałku do piątku na cały etat.
Jestem osobą komunikatywną,
posiadam prawo jazdy kat. B. - 607
203 546
PILNIE szukam - 23 letnia dziewczyna szuka pracy jako opiekunka
do dzieci lub pomoc domowa najlepiej z Lubania lub okolic - 785
479 688
PILNIE szukam - jako sprzątaczka
na cały etat lub pól na terenie Jeleniej Góry - 609 262 875
PILNIE szukam pracę - kat.B, swoje
auto, angielski, rosyjski, ukraiński,
obsługa komputera, godz.pracy
8-16 - każdą pracę - 661 541 330
PILNIE szukam pracy - 25 lat, dyspozycyjny, prawo jazdy kat C, po
gastronomie - 697 884 677
PILNIE szukam pracy - Dyspozycyjność od poniedziałku do piątku,
prawo jazdy kat B, wyższe wykształcenie, obsługa komputera - 509
507 930
PILNIE szukam pracy - na stale lub
na zlecenie, jestem uczciwa, dyspozycyjna, prawo jazdy, książeczka
sanepidu, obsługa kasy fiskalnej
- 601 312 053
PILNIE szukam - jako kasjer - sprzedawca. Młoda 22 lata, doświadczenie w handlu - 603 985 563
PO hotelarzu - młoda pełna energii
dziewczyna podejmie pracę najlepiej w jakimś hotelu, restauracji,
cukierni. Można dzwonić o każdej
porze. - 661 059 831
PO liceum plastycznym - pilnie
podejmę każdą pracę od 20 maja.
O więcej informacji pracodawców
proszę o kontakt pod adresem
magda_wozniak@vp.pl
PO studiach, własne auto - 25 lat telekomunikacja, własny samochód
(doświadczenie), uczciwy, solidny,
ambitny. - 889 543 952
PODEJMę dorywczą pracę - w
Karpaczu, popołudniami od poniedziałku do piątku - 696 889 882
PODEJMę każda pracę - posiadam
uprawnienia na wózki widłowe 723 379 851
PODEJMę każdą pracę - kobieta
22 lata - w godz. od 15 i nocnych,
od pon. do soboty. doświadczenie
w kontaktach z klientami, bdb
znajomość komputera i MS Office,
odpowiedzialna, obecnie uczę się
zaocznie w L.O - 504 532 871
PODEJMę od zaraz - młody i
ambitny poszukuje pracy w J.G
lub okolicy - 722 044 683
PODEJMę pracą od zaraz kobieta, 31 lat, doświadczenie
w sprzedaży ratalnej, pracy biurowej, fakturowaniu, jako kasjersprzedawca, obsługa komputera i
urządzeń biurowych, prawo jazdy
kat. B - 512 411 040
PODEJMę pracę - chętnie
podejmę pracę w czasie wakacji,
kobieta, 34 lata - 609 093 325
PODEJMę pracę - jako pracownik
gospodarczy, stróż, konserwator.
Zaopiekuję się ogrodem-koszenie,
pielęgnacja, cięcie, nawożenie 511 4959 45
PODEJMę pracę - jako przedstawiciel bankowy, inwestycyjny,
elastyczny czas pracy, okolice
Gryfowa Śl - 606 599 907

PODEJMę pracę - mam 17 lat.
Szukam pracy od 20 czerwca do
końca lipca - 508 770 615
PODEJMę pracę - młody, ambitny,
doświadczenie w pracach murarskich oraz wykończeniowych,
regipsy, płytki, elewacje podejmie
pracę - 697 357 196
PODEJMę pracę - na terenie Kowar
lub Karpacza - 507 057 907
PODEJMę pracę - na wakacje w
kuchni oraz na weekendy jestem
uczniem zasadniczej szkoły zawodowej więcej informacji pod telefonem - 721 582 626
PODEJMę pracę - studentka pedagogiki - 721 582 752
PODEJMę pracę - tegoroczna
maturzystka podejmie pracę na
okres dwóch miesięcy od zaraz 781 134 174
PODEJMę pracę - w godz od 8.oo
do 15-16.00 w Jeleniej Górze - 796
595 474
PODEJMę pracę - W połowie
czerwca kończę szkołę policealną
Technik Hotelarstwa, mam 21 lat,
będę studentką zaoczną i potrzebuję pracy np solarium, kawiarnia,
sklep - 663 463 668
PODEJMę pracę - znam się na systemach i sieciach, naprawię każdy
PC. mam parę lat doświadczenia
(skład DTP, Photoshop, illustrator,
indesign, corel, dreamwaver, html,
php, java), lubię się angażować. 724 173 192
PODEJMę pracę biurową - 5-letnie
doświadczenie, w marketingu,
kadrach, księgowości. wykształcenie ekonomiczne. Znajomość programów: Subiekt, Rewizor, Płatnik
- 665 248 386
PODEJMę pracę kat. B, C - nie
koniecznie jako kierowca, posiadam
b,c, jestem dyspozycyjny - 600
055 024
PODEJMę pracę od lipca - mam 21
lat, od października będę studentką
zaoczne. Kończę szkołę policealną
Technik Hotelarstwa. Podejmę
prace w sklepie, solarium, kawiarni.
- 663 463 668
PODEJMę pracę od zaraz - 17-sto
latka podejmie pracę od zaraz do
końca sierpnia. magdaa2@vp.pl
Najlepiej w Gastronomii. - 725
988 487
PODEJMę pracę od zaraz - kobieta
podejmie pracę od zaraz, wykształcenie średnie, dyspozycyjna, odpo-
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wiedzialna, niepaląca, tylko praca
stacjonarna pracos1@op.pl
PODEJMę pracę w weekendy dyspozycyjna, kreatywna, prace
biurowe - inne obsługa komputera
- 691 385 751
PODEJMę stałą pracę - 25 lat,
wykształcenie wyższe, podejmę
pracę stacjonarną biurowa/bankową
na terenie Jeleniej Góry, znajomość
obsługi komputera, urządzeń biurowych, szybko się uczę.agawa44@
op.pl - 663 500 837
PODEJMę w Karpaczu - sprzątanie, pomoc kuchenna itp. - 693
591 162
POKOJóWKA - mam doświadczenie - 781 951 973
POLONIStKA - Podejmę pracę
w szkole podstawowej (4-6), gimnazjum lub w średniej od września
2009. - 512 841 200
POMOC kuchenna, pokojowa kobieta 28 lat po szkole gastronomicznej podejmie pracę jako pomoc
kuchenna lub pokojowa. Chętnie z
zakwaterowaniem - 887 998 401
POMOC kuchenna, pokojowa Kobieta 28 lat podejmie pracę jako
pomoc kuchenna lub pokojowa,
chętnie z zakwaterowaniem - 887
998 401
POMOCNIK - na budowie w Jeleniej
Górze - 725 611 160
POMOCNIK lakiernika - podejmie
pracę na terenie Jeleniej Góry - 792
764 062
POPROWADzę hotel - Duże
doświadczenie, baza danych grup,
firm współpracy, absolutnie dyspozycyjny - 504 547 922
POSzuKuJEMy pracy - dwóch
panów podejmie prace przy ręcznym kopaniu fundamentów oraz
przy innych robotach ziemnych,
załadunki i rozładunki samochodów
także - 608 853 596,515 175 699
PRACA - glazura, gładzie, malowanie, panele - 500 155 687
PRACA - Młody, 18-letni chłopak
podejmie się pracy w czasie wakacji,
najlepiej na budowie, w okolicach
Kowar - 721 270 087
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PRACA - na weekendy i popołudnia.
(Wszelką) student 1 roku - 514
535 222
PRACA - szukam pracy pilnie mogę
od zaraz - mam 28l mężczyzna - 783
027 984
PRACA chałupnicza - Podejmę
pracę chałupniczą - 606 308 191
PRACA dla studentki - 21- letnia
studentka z zawodu technik hotelarstwa podejmie pracę na weekendy
oraz wakacje w Jeleniej Górze - 790
432 302
PRACA dodatkowa - Jestem studentem dziennym i poszukuje
dorywczej pracy. Jestem dostępny
od pon. do czw. od 16 do 21 i
przez całe weekend. Nie interesuje
mnie praca w sklepie na kasie lub
sprzedawanie kosmetyków - 782
020 991
PRACA dodatkowa - Przyjmę
pracę dodatkową Kobieta 21 lat
Ewcia417@op.pl
PRACA na wakacje - 19 lat - chętnie podejmę pracę od Czerwca do
połowy sierpnia. Uczennica Technikum Hotelarskiego, najchętniej w
Karpaczu np. jako kelnerka. - 785
479 665
PRACA na wakacje - młody bez
nałogów - 509 683 818
PRACA od września - Podejmę
pracę na terenie Jeleniej Góry lub
Cieplic, z zawodu jestem techniki
żywienia - 695 139 130
PRACA sezonowa/na stałe - posiadam prawo jazdy ka. tB, jestem
młodą, kreatywną osobą Ukończony
Kurs Wychowania Dzieci i Młodzieży
Gonia.pod@gmail.com - 785 733
645
PRACA w domu - pilnie podejmę
pracę chałupniczą lub inna, którą
można wykonywać przy 3 letnim
dziecku - 695 139 130
PRACA w domu - pilnie podejmę
pracę chałupniczą lub inna, którą
można wykonywać w ciąży - 691
551 760
PRACA w kancelarii - adwokackiej
ewentualnie komorniczej. Mężczyzna 22 lata, absolwent administracji

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
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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
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OG£OSZENIA

PRENUMERATA

(lic.); dyspozycyjność - 609 964
445
PRACA za granicą - poszukuję
pośrednika w pracy za granica przy
osobach starszych - 695 063 602
PRACE dorywcze - popołudniami
i w weekendy; prace w ogrodzie,
koszenie trawy itp. oraz wykonam
drobne remonty - 792 183 841
PRACOWNIK - Szukam pracy na
budowie lub jako kurier, przedstawiciel handlowy. Posiadam wykształcenie średnie pracowałem 2 lata w
firmie budowlanej posiadam prawo
jazdy kat b dyspozycyjny miła aparycja - 502 312 087
PRACOWNIK socjalny - z doświadczeniem i wykształceniem (10 lat
w pomocy społecznej) szuka prac
- 516 067 924
PRAKtyKI - studentka zaoczna
poszukuje praktyk w biurze podróży
w czerwcu bądź lipcu - 695 444
406
PRAWO jazdy kat. B - 26 lat,
uczciwy, komunikatywny i otwarty
na nowe doświadczenia poszykuje
ciekawej stałej pracy za sensowne
pieniądze - 792 696 386
PRzEDStAWICIEL handlowy - szukam pracy - 692 106 271
SEKREtARKA-ASyStENtKA
- Podejmę pracę na stanowisku
sekretarka-asystentka. Wykształcenie wyższe, doświadczenie w
biurze, język angielski. Wiek 26 lat.
- 512 841 200
SKLEPOWA 30 lat - pracuje na co
dzień w sklepie obuwniczym, chętnie podejmę się dodatkowej pracy
w weekendy lub wieczorami - 723
894 002
SOLIDNy z wyższym - inżynier
informatyk, j. angielski profesjonalny, doświadczenie w zespole
międzynarodowym, koordynator,
doświadczenie w logistyce, łatwość
nawiązywania kontaktów, pr. j. A
B C. Podejmę pracę pilnie - 697
520 290
SPAWACz - wykwalifikowany spawacz gazowy z 27 letnim stażem
- 691 559 980
SPAWACz szuka pracy - posiadam
uprawnienia spawacza gazowego i
na suwnice - 691 557 135
SPAWANIE plastiku - Posiadam
uprawnienia TUV - 607 978 287
SPRzEDAWCA - Kobieta 30l.
prawo jazdy, orzeczenie st.lekki ,
mila, zadbana lub inne propozycje
- 506 893 377
SPRzEDAWCA - podejmę pilnie
pracę jako sprzedawca lub opiekunka o dziecka. Mam doświadczenie w handlu i opiece nad dziećmi
- pilnie - 785 599 802
SPRzEDAWCA - przedstawiciel pracujący i doświadczony, szukam

dodatkowego produktu - gamd_xl@
wp.pl
StuDENt podejmie pracę - Jestem
studentem na kierunku: edukacja
techniczno-informatyczna. Podejmę
się pracy na weekendy lub na kilka
godzin po południu. Praca może być
różna - 691 186 872
StuDENt podejmie pracę - Student
Politechniki Wrocławskiej na okres
wakacji - 781 670 570
StuDENtKA - Studentka 2 roku
pedagogiki , kreatywna, podejmie
pracę, preferuje opiekę nad dziećmi
lub osobami starszymi. Weekendy i
popołudnia - 663 719 698
StuDENtKA od zaraz - najlepiej
w gastronomii lub hotelarstwie od
zaraz - 605 159 158
StuDENtKA szuka pracy - prawo
jazdy kat b, studentka, praca na
popołudnia i weekendy - 665 978
759
StuDENtKA szukająca pracy
- młoda, ambitna studentka poszukuje pracy od zaraz - 605 159 158
StuDENtKA UE, zaoczne – 24 lata
- j.niemiecki, obsługa komputera i
kasy fiskalnej - pilnie - 889 490 529
StuDENtKA zaoczna - zaoczna,
absolwentka hotelarza, poszukuje
pracy na stałe lub dodatkowej, byle
nie telemarketing - 512 387 266
SzuKAM - podejmę pracę w handlu
pilnie - 889 108 932
SzuKAM pracy - 22 letni Mężczyzna posiadający prawo jazdy kat.
„B” i „C” Świeżo po wojsku szuka
pracy. - 693 714 963
SzuKAM pracy - 29 lat- kobieta,
wykształcenie średnie ekonomiczne
oraz turystyczne. Prawo jazdy,
obsługa komputera. Doświadczenie
w turystyce, biurze, handlu obsłudze
klienta - 504 082 195
SzuKAM pracy - absolwentka
Liceum szuka pracy jako sprzedawca. Posiadam aktualną książeczkę sanepidu i prawo jazdy kat.
B - 665 913 713
SzuKAM pracy - doświadczenie
w handlu, podstawowa znajomość
obsługi komputera. Może być również sprzątanie domu, biura lub inna
praca (nie Oriflame i Avon) - 503
312 357
SzuKAM pracy - dziewczyna 27 lat
szuka pracę, na pomoc do kuchni
lub na zmywak - 791 981 026
SzuKAM pracy - jako pomocnik 725 137 416
SzuKAM pracy - mam 21 lat. Obecnie jestem na 2 roku Zarządzania
na studiach zaocznych. Posługuję
się językiem angielskim oraz znam
podstawy niemieckiego - 785 538
062

SzuKAM pracy - mam 28 lat posiadam uprawnienia na wózki widłowe
- 723 379 851
SzuKAM pracy - mężczyzna 23
lata, niepalący, wykształcenie wyższe - licencjat. Szukam pracy aby
dorobić - 506 461 584
SzuKAM pracy - Młody, komunikatywny mężczyzna szuka pracy.
Posiadam książeczkę Sanepid-u
- 726 375 618
SzuKAM pracy - najlepiej sprzątanie popołudniu - 785 121 065
SzuKAM pracy - uczeń - po szkole
od godz:15. Jestem osobą pełnoletnią. Posiadam prawo jazdy kat.B.
Mogę wykonywać każdą pracę,w
Jeleniej i okolicach. Proszę dzwonić
po godz.15 - 792 178 320
SzuKAM pracy - znajomość j.angielskiego, pracy na komputerze,
Wykształcenie średnie -Technik
budowlany zorganizowany, punktualny, szybki w nauce, zdolny do
pracy, życzliwy, sumienny max.
schuler18@op.pl - 510 229 049
SzuKAM pracy dodatkowej - drobne
naprawy itp złota raczka, remonty i
inne - 782 558 989
SzuKAM pracy od zaraz - Barmanka, kelnerka, solarium, kasyno.
Podejmę się każdej pracy - 697
560 620
SzuKAM pracy pilnie - na budowie
itp.- 601 168 640
SzuKAM pracy w JG - Studentka
na rocznej dziekance szuka pracy
na pełny etat, 3/4 lub 1/2 w Jeleniej Górze. Interesuje mnie dziedzina: kelnerki, ekspedientka, mile
widziane inne propozycje - 722
072 566
tALENt – Ślusarz - Mechanik,
obsługa komputera biegle Subiekt
Buchaltet doś.w handlu detalicznym
obsługa kas fiskalnych , mechanik
samochodowy ciężarówki operator
koparko ładowarki Wózka widłowego - 692 124 507
tEChNIK budownictwa - podejmę
pracę na budowie lub przy wykończeniach - 665 685 608
tEChNIK masażysta - w okolicach
Jeleniej Góry Lubania Zgorzelca
jako masażysta. - 691 586 943
tEGOROCzNA maturzystka - w
Jeleniej Górze lub w Niemcy - mam
19 lat, prawo jazdy kat.B od roku,
praca sezonowa lub na stałe gonia.
pod@gmail.com - 785 733 645
tEGOROCzNy maturzysta - Ukończyłem Technikum Kierunek-Tech.
Usług. Gastronomicznych. Poszukuję pracy jako kelner, pomoc
kuchenna od 1 czerwca. Mam podstawowe doświadczenie w kuchni
i kelnerowaniu. Karpacz Kowary
- 721 031 805
tIPSERKA szuka pracy - Posiadam
następujące certyfikaty: żel: Pro-

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!

gress Strefa Szkoleń, CHRISTRIO,
żel kolor: IBD akryl: SUPERNAIL,
NSI - bezwonny, Progress Strefa
Szkoleń akryl kolor: SUPERNAIL 693 889 770
W ochronie - lub przypilnuję posesji
- mam 34 lata, gwarantuję pełen
profesjonalizm - doświadczenie 781 957 491
WAKACJE - szukam pracy na
wakacje. 19 lat, ks. sanepidu - 515
843 442
WEEKENDy - Podejmę dodatkową
pracę w weekendy - 691 385 751
WEEKENDy, popołudnia - podejmie
pracę, kobieta 21 lat, z zawodu technik żywienia - 695 139 130
WózEK widłowy - podejmę pracę
na stanowisku: kierowca wózka
widłowego-pilne - 698 242 575
WózKI widłowe - posiadam uprawnienia na wszelkiego rodzaju wózki
widłowe i poszukuję pracy jako
magazynier, operator wózków
widlaków. Sebastian lat 31 - 515
784 108
WyżSzE wykształcenie mgr.inw młoda, ambitna, podejmę pracę w
Cieplicach - 691 049 519
z książeczką zdrowia - od połowy
czerwca, młody, chętny, kreatywny.
Posiadam aktualna książeczkę
sanpidowską - 782 185 697
zA granicą - mężczyzna 32 lata
wykształcenie rolnicze, j. niemiecki,
prawo jazdy kat.B, podejmie pracę
sezonową lub stałą w rolnictwie lub
ogrodnictwie. - 885 303 715
zA granicą - studentka, szukam
pracy za granicą na okres wakacji
od lipca do końca września. Każda
propozycja mile widziana - 605
551 231
zARADNy chłopak 18 lat - w dziedzinie opieki nad dziećmi, mam
doświadczenie w kuchni, płatność
zależy od ilości godzin i oczywiście,
co miałbym zrobić. Mogę podjąć się
pomalowania pomieszczeń - 783
052 433
zAROBEK na studia - Jestem tegorocznym maturzystom i chciałbym
dorobić trochę na studia. Chciałbym
zacząć od czerwca. Proszę o kontakt na mariuszkreczyk@wp.pl
zDECyDOWANy – 33 latek podejmie pracę jako murarz. Kilkunastoletnie doświadczenie w kraju
i za granicą (Anglia Holandia).
Pracowałem także jako płytkarz.
Możliwa delegacja. Nie mam prawa
jazdy - 609 973 543
złOtA rączka - Podejmę pracę
od zaraz dyspozycyjny, kreatywny,
na produkcji np. tokarz, budowlane
itp. - 603 921 690

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
MIESzKANIE 64m2 w nowym
bloku z cegły, 3 pokoje z ogródkiem, blisko centrum w tym
działka w okolicy - 502 415 200
SPRzEDAM lub wydzierżawię
budynek gospodarczy na każdą
działalność - budynek wolnostojący, ogrodzony w Piechowicach
- 696 594 665
DOM na wsi 14km od centrum,
bez pośredników - 230 tys. - 602
528 380
MIESzKANIE 64 m2 w nowym
bloku z cegły, na parterze z
ogródkiem, do zamieszkania,
blisko centrum Jeleniej Góry,
bez pośredników, 218 tys. - 502
415 200
MIESzKANIE ul: 1 Maja 40 m2, II
piętro, Co. WC - tanio - cena do
negocjacji - pośrednikom dziękujemy - 075 64 473 18
NOWy dom do własnego wykończenia w Jeleniej Górze - ładna
działka pod laskiem, wszystkie
media - 514 316 781

Sprzedam lub
wydzierżawię budynek
gospodarczy na każdą
działalność - budynek
wolnostojący, ogrodzony w Piechowicach
696 594 665
NORWIDA 3 pokojowe mieszkanie 57 m2 - bardzo słoneczne - 602
643 670
MIESzKANIE 51 m2, I piętro, blisko centrum, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka - bez pośredników - cena
180 tys. zł. - 606 493 620
MIESzKANIE dwupoziomowe w
Jeżowie Sudeckim powierzchnia
97,3 m2 z ogrodem - 695 500
617Bez pośredników sprzedam
lub wynajmę mieszkanie 100m2 w
centrum miasta – 075 64 31 522
DOM prze głównej ulicy w Cieplicach - 075 75 59 376
DzIAłKA w Cieplicach z domkiem
gospodarczym – działka 1000 m2 –
075 75 59 376
BARDzO ładna działka budowlana
w Jeżowie Sudeckim o powierzchni
885m2, prąd, woda, gaz, dogodne
położenie, doskonały dojazd, niska
cena – 691 791 994
BuDyNEK mieszkalny z częścią
usługową o powierzchni 350 m2
na Osiedlu Czarne – wolnostojący,
powierzchnia działki 830 m2 – cena
do negocjacji – 691 791 994

tANIO mieszkanie 2 pokojowe na
Zabobrzu I o powierzchni 36,7 m2,
trzecie piętro, niski, czynsz, cena do
negocjacji – 669 620 071
DzIAłKA budowlana o powierzchni
1800 m2 z warunkami zabudowy na
dwa budynki mieszkanie-usługowe
położona w Miłkowie - rozsądna
cena – 669 620 071
NIERuChOMOŚć w Bolesławcu
– cena 2 mln brutto – Plac 62 ary,
130 m2 zabudowy, biuro, myjnia
sam. ręczna, parking strzeżony,
ogrodzony, bdb. Lokalizacja – 100
m od centrum – 510 279 420
SPRzEDAM lub zamienię 54 m2
na kawalerkę do 25 m2 – Zabobrze
1 lub 2 – własnościowe – 501 038
525
SPRzEDAM lub wynajmę od zaraz
mieszkanie 2 pokojowe, kuchnia,
łazienka, balkon – 43 m2 – Zabobrze
– 723 143 567
DOM w Jeleniej Górze – Cieplicach
przy ulicy Pułaskiego – 075 75
59 376
193177. Atrakcyjna działka - budowlana, pięknie położona, 3300 m2,
z możliwością podziału, media w
pobliżu, poza zwartą zabudową,
70zł/m2. Jeżów Sudecki - 667
219 752
193182. Mieszkanie 4 pokoje - 78
m2, trzecie piętro w trzypiętrowym
bloku. Zabobrze III. 270 000 zł. do
negocjacji. NŻ - 667 219 752
193186. Mieszkanie willowe - 83 m2,
2 pokoje, wysoki parter w czterorodzinnej kamienicy, z ogródkiem, w
spokojnej części Cieplic. 270 000 zł
do negocjacji. NŻ - 667 219 752
193187. Wyspiańskiego M3 - na III
piętrze, 61 m2 w doskonałej lokalizacji. Nieruchomości Partner - 604
508 308
193227. Połowa bliźniaka - w dobrej
lokalizacji oraz atrakcyjnej cenie.
Nieruchomości Partner - 604 869
172
193251. Działka budowlana - położona na oś. Czarne pow.3460
m2 wszystkie media przy granicy
działki. Nieruchomości Partner - 604
869 172
193255. Radomierz - nowy dom
na dużej działce. Nieruchomości
Partner - 604 869 172
193293. Ul. Szkolna, I piętro - mieszkanie idealne na gabinet lekarski
powierzchnia 60 m2 - Nieruchomości Partner - 604 508 308
193340. Dom 175000 zł - dom
wolno stojący o powierzchni 100 m2
położony w okolicach Świeradowa
Zdroju. Działka 1700 m2. Nieruchomości Pindyk - 075 75 235 05;
601 209 198
193343. Komfortowy dom - nowy typ kanadyjski o pow. użytkowej 150
m2 w bliskiej okolicy Jeleniej Góry
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działka 2000 m2. Cena 899000 zł
Nieruchomości Pindyk - 075 75 235
05; 607 270 989
193345. Mieszkanie dla konesera 4 pokojowe o powierzchni 100 m2,
położone na I piętrze w centrum
Jeleniej Góry. Cena 499000 zł Nieruchomości Pindyk - 075 75 23 505
193347. 3 pokojowe Zabobrze mieszkanie o powierzchni 77 m2.
położone na parterze na Zabobrzu.
Cena 257000 zł Nieruchomości Pindyk - 075 75 23 505; 601 209 198
193349. Apartament w centrum Mieszkanie luksusowe w pełni umeblowane i wyposażone w centrum
Jeleniej Góry - 604 508 308
193350. Dom 280 000 zł - wolno
stojący o pow. całkowitej 170 m2
położony w okolicy Lwówka Śląskiego. cena 270 000 zł Nieruchomości Pindyk - 075 75 23 505; 601
209 198
193353. Dom 120 000 zł - wolno
stojący o powierzchni całkowitej
120 m2 położony w okolicy Mirska.
działka 4900 m2 Nieruchomości Pindyk - 075 75 23 505; 601 209 198
193354. Kawalerka 83000 zł - 39
m2, położona na pierwszym piętrze
w okolicy Karpacza. Nieruchomości Pindyk - 075 75 23 505; 601
209 198
193739. Piechowice -trzypokojowe - mieszkanie w bloku z cegły,
powierzchni 67 m2 cena 210 tys.
Nieruchomości Partner - 604 508
308
193742. Łysa Góra - Grunty rolnobudowlane objęte dotacjami na
Łysej Górze w Dziwiszowie, 3,7 ha
w cenie 15 zł/m2, nPartner - 790
359 599
193743. Dom wiejski Wojcieszyce do remontu kapitalnego - nPartner
- 790 359 599
193744. Działka Osiedle Czarne
- budowlana, 1237 m2, wszystkie
media, Osiedle Czarne, nPartner 790 359 599
193749. Działka Siedlęcin - budowlana widoki na Karkonosze,1139
m2, woda, prąd, siła, 72 tys. zł,
nPartner - 790 359 599

OKAzyJNIE sprzedam
lub wynajmę
powierzchnię biurową
o pow. 2000 m2,
magazynowo-produkcyjną od 1000 m2 do
10000 m2, Jelenia Góra
- Kowary
601 221 559,
502 548 771
193752. Działka Zachełmie - Działka
budowlana z pięknymi widokami na
Kotlinę Jeleniogórską i zamek Chojnik, prąd, woda, droga utwardzona,
3000 m2, nPartner - 790 359 599
193757. Dom i 0,7 ha - Wiejski
w bardzo dobrej kondycji, blisko Szklarskiej Poręby, wysokie
pomieszczenia, nowy dach, doskonała cena, idealny na agroturystykę.
Nieruchomości Żebrowscy - 501
736 644
193761. Nowe deweloperskie mieszkania w nowej kamienicy
przy ul. Krótkiej w ścisłym centrum,
jedno- dwupoziomowe, 44-83 m2,
w cenie 4 000 zł/m2, nPartner - 790
359 599
193766. Nowy dom 590 tys. Nowy dom w zabudowie bliźniaczej,
wykończony z bardzo dobrych
materiałów. 5 pokoi, działka 500m,
garaż. Okolice Jeleniej Góry Nieruchomości Partner - 604 508 308
193772. Tani dom w JG - oferujemy dom w zabudowie bliźniaczej
niedaleko centrum. Cena tylko 320
tys. zł Nieruchomości Partner - 604
869 172
193957. Działki budowlane - atrakcyjne w malowniczym Dziwiszowie z
widokiem na panoramę Karkonoszy.
Lokalizacja oraz wielkość działki do
uzgodnienia - 075 71 37 166
194268. Mieszkanie 65 000 zł - w
Radomierzu, 40 m2, na parterze.
NŻ - 667 219 752
194270. Działki 30 zł/m2 - w Janowicach Wielkich. 3000 m2, pięknie
położone, w studium przeznaczone
pod zabudowę. NŻ - 667 219 752

194273. Mieszkanie w centrum Jeleniej Góry, ul. 1-go Maja. 60 m2, 2
pokoje, do remontu, trzecie piętro w
kamienicy. 180 000 zł. do negocjacji.
NŻ - 667 219 752
194274. Dom na wsi - do remontu,
180 m2 pow. 933 m2 działki, 4 km
od Jeleniej Gory. 200 000 zł. do
negocjacji. - 667 219 752
194298. Mieszkanie w centrum - 63
m2, 2 pokoje, na pierwszym piętrze,
nadaje się na biuro. 240 000 zł. do
negocjacji. NŻ - 667 219 752
194303. Domek po remoncie - 130
m2 powierzchni użytkowej, 1300
m2 działki, 100 m2 pomieszczenia
gospodarczego. 360 000 zł do negocjacji. NŻ - 667 219 752
194396. Działka budowlana Mysłakowice - o powierzchni 1434 m2,
media: prąd, woda, gaz, kanalizacja,
cena 85 zł./m2 (do negocjacji). Ogłoszenie prywatne - 722 177 777
194514. Bezpieczny parter - Cóż
więcej potrzeba? Parter z ogródkiem
w kamienicy. 2 pokoje, duża kuchnia,
piwnica, strych. Ogródek Propozycja
dla seniorów i nie tylko - Partner
Nieruchomości - 502 068 168
194523. Dla konesera - Mieszkanie
101 m2 odrestaurowane w centrum
w secesyjnej kamienicy-komfortowe. Nieruchomości Żebrowscy.
- 509 156 552
194526. Samodzielne mieszkanie - 4
km od Karpacza 80 m2 z ogródkiem
w trakcie remontu. Tylko 120.000
zł. - do negocjacji. Nieruchomości
Żebrowscy - 509 156 552
194562. Dom wiejski 0,7 ha - w
malowniczej miejscowości nieopodal Jeleniej Góry w kierunku
Szklarskiej Poręby. Po częściowym,
solidnym remoncie, nowy dach i
instalacje. 325 tys NIERUCHOMOŚCI - 501 736 644
194620. Okazja bliźniak 255 tys. W Piechowicach, Piastowie. Stan
surowy otwarty, możliwość dokończenia budowy. Podpiwniczony,
ładne widoki. Doskonała cena
polecam Nieruchomości Żebrowscy
- 501 736 644
194638. 3 pokoje, II piętro - mieszkanie 63 m2, na Zabobrzu Nieruchomości Pindyk - 075 75 23 505;
607 270 989
194642. Komfortowe w Cieplicach
- 3 pokoje 65 m2. I piętro Nieruchomości Pindyk - 075 75 23 505; 607
270 989
194644. 2 pokoje, I piętro - mieszkanie 36 m2, 145 tys zł. Nieruchomości Pindyk - 075 75 23 505; 607
270 989
194646. Dom okolice Małej Poczty
- powierzchnia całkowita 250 m2, 7
pokoi, działka 450 m2, garaż Nieruchomości Pindyk - 075 75 23 505;
607 2709 89
194647. Komarno działka rolna - z
zakazem zabudowy o pow. 3,38 ha
z pięknym widokiem, cena 101.000
zł. Nieruchomości Pindyk - 075 75
23 505; 607 2709 89
194651. Szklarska Poręba 2 pokojowe - mieszkanie w centrum o
pow. 42 m2, I piętro cena 160.000
zł Nieruchomości Pindyk - 075 75 23
505; 607 2709 89
194654. Zabobrze 3 pokojowe - 59
m2, I piętro cena 185.000 zł. Nieruchomości Pindyk - 075 75 23 505;
607 2709 89
194657. Dom 138 tys. zł - Jelenia
Góra okolice, Nieruchomości Pindyk
- 075 75 23 505; 607 2709 89
194659. Mniszków 69 tys. zł działka budowlana o pow. 2000 m2
Nieruchomości Pindyk - 075 75 23
505; 607 270 989
194677. Tanie! Blisko centrum wygodne dwupokojowe mieszkanie
- tylko 3350 zł za m2. Po kapitalnym
remoncie, niskie koszty eksploatacji.
Okazja - Nieruchomości Stępień 508 240 830
194684. Ładne działki budowlane
- Sprzedam działki budowlane z
pięknym widokiem- okolice Jeleniej
Góry, Karpacza. Ceny od 45zł /m2,
różne powierzchnie. Nieruchomości
Stępień - 508 240 830
194845. Nowe mieszkania - Od
dewelopera dwu i trzypokojowe
od 53 m2 do 89 bez prowizji - Abn
Stępień Roksanes Żukowski - 508
240 831
2 pokojowe - częściowo umeblowane 37 m2 - 601 181 270

2 pokojowe 30 m2 - po remoncie
pierwsze piętro ul Różyckiego Właściciel - 516 722 333
2 pokojowe Zabobrze I - 39 m2 po
remoncie, wysoki parter. Jeldom
Nieruchomości - 600 434 800
2 pokojowe Zabobrze III - mieszkanie o powierzchni 37 m2, duży
balkon. III piętro, Jeldom Nieruchomości - 600 434 800
40 m2 ul. Moniuszki - dwupokojowe,
bardzo ciepłe mieszkanie, niski
czynsz - 662 112 344
4512 m2 działki - w Górzyncu pod
budowę domków jednorodzinnych.
Media za siatką, dojazd droga asfaltowa - 667 264 181
54 m2 Kiepury - bardzo ładne po
remoncie, trzecie piętro - 662 112
344
60 m2 - Mała Poczta - mieszkanie
2 pokojowe, I piętro. Jeldom Nieruchomości - 600 434 800
78 m2 Zabobrze III - mieszkanie z
garażem na Zabobrzu III. Jeldom
Nieruchomości - 600 434 800
AtRAKCyJNE 2 pokojowe - mieszkanie za niska cenę po remoncie
- 508 240 828
AtRAKCyJNE mieszkanie - 51
m2 po kapitalnym remoncie przy
ul w polskiego obok sadu, może
być pod kancelarię. Wysoki parter,
okratowane - 783 873 862
AtRAKCyJNE mieszkanie - okolice
Morcinka, 2 pokojowe o powierzchni
48,7 m2 na pierwszym piętrze
nowego budynku, podłogi kafle w
sypialni panele, duży balkon, wysoki
standard, umiarkowany czynsz. 669 620 071
BARDzO ładne - mieszkanie willowe bezpośrednie wyjście do
ogrodu rozsądna cena - 500 122
447
BARDzO ładne mieszkanie - 3
pokojowe o pow. 65,28 m2 na
IV-piętrze, Zabobrze II, po generalnym remoncie, podłogi panele, na
ścianach gładzie, okna nowe PCV,
wymienione wszystkie instalacje. 669 620 071
BARtKA Zwycięzcy - Mieszkanie 2
pokojowe, 56 m2, I piętro, komfortowe, po remoncie kapitalnym, stan
idealny! 215 tys. CeLDOM, Cezary
Chalecki - 601 758 845
BLISKO centrum - mieszkanie 3
pokojowe, 67 m2, I piętro, budynek
z cegły, stan do zamieszkania,
atrakcyjna cena: 190 tys. CeLDOM,
Daniel Lenik - 661 114 212
CIEPLICE - Komfortowe mieszkanie
3 pokojowe, 87 m2, I piętro, ogród,
po remoncie. 305 tys. CeLDOM,
Daniel Lenik - 661 114 212
DO adaptacji stodoła - Na cele
mieszkalne z działką 600 m2. Nieruchomości Żebrowscy. - 509 156
552
DOM 15 km od centrum - sprzedam
piekny dom z 1939 r. po kapitalnym
remoncie, działka 0,71 ha. OKAZJA! Jeldom Nieruchomości - 600
434 800
DOM bliźniak - duża ładna działka
dom do remontu rozsądna cena 500 122 447
DOM do remontu - w Jeżowie
Sudeckim z ogrodem ok. 1000 m2.
Cena do uzgodnienia. Nieruchomości Żebrowscy - 505 074 854
DOM do zamieszkania - od zaraz,
duża działka 15 km od Jeleniej Góry
cena 330 tys. - 500 122 447
DOM energooszczędny - z pięknymi
widokami - 514 600 108
DOM i 4.6 h. ziemi - Jelenia - Maciejowa - 698 265 036
DOM i 4.6h.ziemi - w Jeleniej - 698
265 036
DOM na wsi - przedwojenny zadbany
dom okolice Gryfowa Śląskiego z
częścią gospodarczą o powierzchni
150 m2, działka ogrodzona 1300
m2, centrum wsi, widok na Izery,
stawy i pola - 691 791 071
DOM w Jeżowie Sudeckim - w zabudowie bliźniaczej - 662 112 344
DOM w Wojcieszycach - 162 m2.
Garaż 56 widok na Karkonosze.
Cena 850000 działka 1400 - 503
034 607
DOM w zabudowie - bliźniaczej
- stan surowy otwarty w Piechowicach. Nieruchomości Żebrowscy
- 505 058 665

DOM w zabudowie - bliźniaczej w
cenie 460 tys. sprzedam Nieruchomości Euro-Dom. - 500 242 903
DOM w zabudowie bliźniaczej - w
Jeżowie Sudeckim, stan deweloperski, pow. 146 m2 plus garaż, działka
700 m2 - 662 112 344
DOMy w zabudowie - bliźniaczej, z
bardzo dobrą lokalizacją w trakcie
budowy - 505 058 665
DużE ładne mieszkanie - po
remoncie o powierzchni 83 m2 na
Zabobrzu III, 3 piętro, pokoje parkiet, ściany gładzie, WC - osobno,
łazienka kabina prysznicowa, atrakcyjna cena. - 669 620 071
DWA pokoje - mieszkanie na I piętrze
na Zabobrzu II, o powierzchni 52,1
m2, standard b. dobry, odświeżone,
nowy gazowy junkers, łazienka z
WC kafle, podłogi panele, czynsz
niewysoki, duży balkon. - 669 620
071
DWA pokoje Kiepury - mieszkanie
po kapitalnym remoncie o pow.
54,39 m2 na 3 piętrze, panele w
pokoju i przedpokoju, łazienka z
WC, niski czynsz, cena do negocjacji - 669 620 071
DWuPOKOJOWE mieszkanie
- położone na trzecim piętrze Zabobrze I, atrakcyjna cena!!! - 662
112 344
DWuPOKOJOWE Zabobrze I - ul.
Różyckiego 38 m2, ul. Moniuszki 41
m2 - 662 112 344
DzIAłKA - bardzo ładna widokowa
powierzchni 1528 m2 aktualny plan
zagospodarowania przestrzennego,
prąd, gaz - 662 112 344
DzIAłKA - o powierzchni 1500 m2 z
widokami na góry - 662 112 344
DzIAłKA budowlana - bardzo ładna
działka położona 10 min. drogi od
Jeleniej Góry, bardzo ładne widoki
na góry, 1500 m2 - 662 112 344
DzIAłKA budowlana - w Mysłakowicach 79 tys. zł. - 514 600 108
DzIAłKA budowlana Mysłakowice
- o powierzchni 1434 m2, media:
prąd, woda, gaz, kanalizacja, cena
85zł/m2 (do negocjacji). Ogłoszenie
prywatne!!! - 722 177 777
DzIAłKA budowlana, 60.000 zł. Działka budowlana, 60.000 zł. - 723
143 566
DzIAłKA w Jeżowie Sudeckim powierzchnia 1800 m2 wszystkie
media. Cena 144000 zł. JCN - 504
891 144
DzIAłKę budowlana - w Ścięgnach, 1200 m2, 210 tys. zł, cicha
lokalizacja, piękny widok na panoramę Karkonoszy. Polecam - 508
240 825
DzIAłKI budowlane - Atrakcyjne
działki budowlane w Dziwiszowie,
cena już od 60 zł za metr. Piękny
widok oraz wygodna lokalizacja 075 71 37 166
DzIAłKI budowlane - w Jeżowie
Sudeckim od strony Zabobrza - 662
009 700
DzIAłKI w Komarnie - dwie - 1510
m2 każda. TANIO! Jeldom Nieruchomości - 600 434 800
DzIWISzóW - Mieszkanie 2 pokojowe, 49 m2, duży balkon z widokiem na las, spokojna okolica,
atrakcyjna cena: 147 tys. CeLDOM,
Cezary Chalecki - 601 758 845
GARAż murowany - w centrum J.G.
ul. Zamenhofa - 510 124 844
GOSPODARStWO rolne - o
powierzchnia 2.38 dom i bud. gosp.
do remontu w Wierzchosławicach
koło Bolkowa nr.104 cena 90 tys. 507 408 393
GRuNty - Z dobrą lokalizacją.
3ha, 8ha okolice Jeleniej Góry - 505
058 665
KARPACz centrum - Mieszkanie 3
pokojowe, parter, przy stoku „Kolorowa”, po remoncie kapitalnym. 245
tys. CeLDOM, Daniel Lenik - 661
114 212
KAWALERKA po kapitalnym
remoncie - w centrum cena ok. 145
tys. - 600 312 931
KIEPuRy - mieszkanie 4 pokojowe,
78 m2, balkon od południa, garaż
w cenie, rozkładowe, słoneczne,
zadbane. 240 tys. CeLDOM, Katarzyna Leszczak - 601 622 219
KIEPuRy blok z cegły - mieszkanie
3 pokojowe, 67 m2, I piętro, po
remoncie, balkon od południa, 2
piwnice. 225 tys. CeLDOM, Daniel
Lenik. - 661 114 212

KOMfORtOWE 3 pokojowe - 100
m2 w stylu secesyjnym, ogrzewanie
gazowe, I piętro, w centrum Jeleniej
Góry. Przeznaczenie: mieszkalne,
na kancelarię, na biuro. Nieruchomości Euro-Dom - 601 540 292
KOWARy - kawalerka 29 m2 w
centrum Kowar, I piętro, balkon,
rozkładowe, słoneczne. 115 tys.
CeLDOM, Cezary Chalecki - 601
758 845
KOWARy Mieszkanie 2 pokojowe Rzemieślnicza 19, 3 piętro, 51 m2,
2 pokoje, kuchnia, łazienka, z WC
przedpokój, piwnica, z widokiem na
Śnieżkę - 663 500 618
LOKAL handlowy - w centrum Cieplic 32 m2 - 501 181 972
LOKAL handlowy - w Cieplicach 32
m2 - 508 534 079
łADNE działki - budowlane, od
1295 m2 do 1800 m2, dobry dojazd
drogą asfaltową, media, z widokiem
na góry. Jeżów Sudecki. 80 zł/m2 do
negocjacji. NŻ - 667 219 752
łADNE mieszkanie - dwupokojowe
o powierzchni 37 m2 na II piętrze,
Zabobrze I, łazienka z wc, wanna,
okna nowe PCV, niski czynsz, kafle
w przedpokoju, kuchni i łazience,
cena do negocjacji. - 669 620 071
łADNy dom w Kopańcu - pilna
sprzedaż atrakcyjna cena - 500
122 447
MIESzKANIE - 7 km od Karpacza samodzielne mieszkanie z
ogrodem i dużym potencjałem w
trakcie remontu. Tylko 120.000 zł.
Nieruchomości Żebrowscy. - 509
156 552
MIESzKANIE - na Zabobrzu 65
m2 - 514 600 102
MIESzKANIE - secesyjne - komfortowe w centrum Jeleniej Góry
dla konesera o powierzchni 101
m2 , na I piętrze ,odrestaurowane
z oryginalnymi piecami i stolarką
drzwiową.Nieruchomości Żebrowscy - 505 074 854
MIESzKANIE 1 piętro 51 m2 - ul
Malczewskiego - 500 122 447
MIESzKANIE 2 pokoje - 67 m2, w
centrum Jeleniej Góry. Cena 158000
zł. JCN - 504 891 144
MIESzKANIE 2 pokoje - na Zabobrzu - 662 112 344
MIESzKANIE 2 pokojowe - 56 m2,
1 piętro po kapitalnym remoncie w
okolicy Akademii Ekonomicznej 500 122 446

Bardzo ładne 2 pokojowe mieszkanie
- nowa zabudowa kuchenna. Okolice
Małej Poczty
Nieruchomości Karkonoskie tel. 501357-406 ; tel.biuro 0801-011-963

Mieszkanie z widokiem na Szrenicę !
Szklarska Poręba – 3 pokoje
Nieruchomości Karkonoskie 501-357406 ; tel. Biuro 0801-011-963
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MIESzKANIE 2 pokojowe - na
drugim piętrze w bloku z cegły o
powierzchni 36,9 m2, okna nowe,
słoneczne, łazienka z WC, duży
balkon od południa, blisko centrum,
bardzo atrakcyjna lokalizacja. - 669
620 071
MIESzKANIE 2 pokojowe - na
pierwszym piętrze o pow. 39 m2 na
Zabobrzu I w bloku 4-piętrowym,
rozkładowe, ciepłe, balkon, niski
czynsz, cena do negocjacji - 669
620 071
MIESzKANIE 2 pokojowe - o
powierzchni 37 m2. Zabobrze II 660 774 601
MIESzKANIE 3 pokojowe - po
remoncie z balkonem, 2 piętro okolice Małej Poczty - 511 674 670
MIESzKANIE 4 pokojowe - wysoki
standard 100 m2 w Maciejowej Jelenia Góra - 512 610 273
MIESzKANIE 54 m2 - Łomnica,
Świerczewskiego 85/4, garaż, ogródek, strych, I-sze piętro, środkowe,
do remontu, czynsz 70 zl, własnościowe, wspólnota, 78 tys. - 503
144 138
MIESzKANIE 64 m2, I piętro - 3
pokoje na Zabobrzu III, Kiepury.
Dzwonić po godz. 18-tej - 661
832 165
MIESzKANIE dwu pokojowe - może
być pod działalność gospodarczą na
parterze okolice Malej Poczty - 660
673 588
MIESzKANIE komfortowe - 2 pokojowe, 54 m2, cena 165 tys. w Kowarach - 075 75 25 045
MIESzKANIE na Karłowicza - o
powierzchni 47,4 m2 na 2-piętrze,
rozkładowe, środkowe, blok 4 piętrowy, okna nowe PCV, czynsz
umiarkowany, balkon - loggia zabudowana, cena do negocjacji - 669620-071
MIESzKANIE na Zabobrzu - po
remoncie, 2 pokoje, 47 m2, 163000
zł. - 603 502 452
MIESzKANIE ok. Morcinka - 3
pokojowe o powierzchni 57,36 m2,
III piętro budynku wielorodzinnego,
ogrzewanie z sieci, środkowe,
łazienka z wc, kuchnia osobno, balkon, doskonała lokalizacja, czynsz
umiarkowany, cena do negocjacji.
- 669 620 071
MIESzKANIE ok. Morcinka - mieszkanie 3 pokojowe na I-piętrze w
bloku 4-piętrowym ocieplonym,
podłogi panele, balkon od południa,
niski czynsz - 669 620 071

Małe mieszkanko 2 pokojowe ul. Ptasia.
Super lokalizacja !
Nieruchomości Karkonoskie tel. 502-045638 ; tel. Biuro 0801-011-963

Karpacz – mieszkania na wynajem –
widok na góry !
Nieruchomości Karkonoskie tel. 502045-638 ; tel. Biuro 0801-011-963

2 pokojowe mieszkanie w suterenie –
Centrum Jeleniej Góry
Cena 105.000,- zł
Nieruchomości Karkonoskie tel. 601-556494 ; tel.biuro 0801-011-963

Mieszkanie po remoncie, z balkonem ul. Różyckiego – 2 pokoje
Cena 109.000,- zł
Nieruchomości Karkonoskie 501-357-406 ; tel. Biuro 0801-011-963
Mieszkanie 2 pokojowe ul. Podwale . Atrakcyjna cena 95.000,- Nieruchomości
Karkonoskie tel. 506-154-079 ; tel. Biuro 0801-011-963

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Mieszkanie po remoncie - 3
pokojowe o powierzchni 62 m2 na
pierwszym pietrze, Zabobrze III,
nowe okna, podłogi panele, kuchnia
meble na wymiar, szafy Komandor,
b. wysoki standard. cena do negocjacji. - 669 620 071
Mieszkanie ul Różyckiego - 2
pokojowe 30 m2 po remoncie
pierwsze piętro Właściciel - 516
722 333
Mieszkanie w Sobieszowie duże z garażem i ogrodem - 500
122 446
M ies z kanie w i l l o w e - o
powierzchni 72 m2 z ogrodem.
Okazyjna cena - 500 242 903
Mieszkanie willowe - w Jeleniej
Górze 3 pokojowe z ogrodem w
cenie 240 tys. sprzedam Nieruchomości Euro-Dom. - 500 242 903
Mieszkanie willowe - z ogrodem
- 500 122 447

Mieszkanie z ogrodem - 3 pokojowe o powierzchni 64 m2, na
parterze 200 tys. Euro-dom - 660
774 601
Miłków - Mieszkanie do remontu
kapitalnego z ogrodem, 90/400 m2,
piękna okolica. 120 tys. CeLDOM,
Daniel Lenik - 661 114 212
Noskowskiego - Mieszkanie 3
pokojowe, 65 m2, II piętro, balkon,
rozkładowe, słoneczne. 197tys.
CeLDOM, Cezary Chalecki - 601
758 845
Nowy dom - powierzchnia 200 m2,
działka 1030 m2, bardzo ładna okolica, blisko centrum - Jelenia Górabez pośredników - 502 197 387
Nowy dom - w Jeleniej Górze
niedaleko centrum sprzedam bez
pośredników - 785 535 629
Nowy dom - w Mysłakowicach 129
m2. Działka 905 m2. Odebrany. Bez
pośredników - 662 158 513

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
Mieszkanie do niewielkiego remontu, o powierzchni 60 m2, dwupokojowe,usytuowane
na trzecim piętrze w kamienicy, przy ul. 1-go
maja, w centrum Jeleniej Góry. Składa się z
dużego 30 m2 pokoju gościnnego, drugiego
mniejszego, kuchni, łazienki i przedpokoju.
Ogrzewanie z sieci,opłaty miesięczne wynoszą około 480 zł z ogrzewaniem. 180 000 zł.
Serdecznie polecam.
Kędziorek Anna tel: 667 219 752
Bardzo ładne, trzypokojowe mieszkanie, o
powierzchni 68 m2, położone na pierwszym
pietrze w pięcio rodzinnej kamienicy, w
gminie Stara Kamienica. Mieszkanie po
kapitalnym remoncie, z dwoma tarasami i
osobnym wejściem. Ogrzewanie centralne,
rozprowadzone, z pieca na węgiel, znajdującego się w przedpokoju. Do mieszkania
należy komórka na strychu, pomieszczenie
gosp. pod tarasem i drugie, niegdyś pełniące funkcje garażu. Mieszkanie, w bardzo
dobrym stanie, ładnie utrzymane. 135 000
zł. Serdecznie polecam
Kędziorek Anna 667 219 752. NŻ.

Do wynajęcia dwa lokale w centrum
po gruntownym remoncie 50 i 42 m
na biuro, gabinety i usługi. Od zaraz.
Atrakcyjna cena.
Iwona Bosacka 784 942 492

Do sprzedania kawalerka 40 m po
gruntownym remoncie w centrum Jeleniej Góry.
Polecam Anna Roziel 509 156 552

Pietro - 3 pokoje - dwurodzinnego ,
pięknego przedwojennego domu we
Wleniu, na dużej działce. Piękny ogród,
miejsce na garaż, spokojna okolica z
trasami spacerowymi oraz z doskonałym dojazdem do Jeleniej Góry.
N.Żebrowscy - 602 732 135 Bogdan
Sondej.

Dom ok 8 km od Jeleniej Góry. Solidny ,
przedwojenny. Usytuowany przy ważnej
drodze. Doskonały do zamieszkania jak i
do prowadzenia różnorodnej działalności ,
włącznie z restauracją, możliwie sklepem,
hurtownią czy warsztatem. Wygodna,
duża działka, doskonała cena.
Remigiusz Rychlewski 501736644

REKLAMA

Obiekty po masarn - w Świerzawie. Cena do rozmów - 514
600 108
Okazja 2500 za 1m - 3 pokojowe
74 m2 ogrzewanie gazowe centrum
Jeleniej Górze - 500 122 446
Okazja! - Trzypokojowe mieszkanie ul. Noskowskiego, czwarte piętro, atrakcyjna cena - 662 112 344
Okazja! Nowe mieszkanie - bezczynszowe w Jeleniej Górze. 33 m2,
cena 106.000. Bez pośredników i
prowizji. Doskonała oferta na własne
mieszkanie - 605 885 085
Pastelowe w kamienicy - mieszkanie 2 pokojowe w centrum po
kapitalnym remoncie o powierzchni
54 m2 do zamieszkania od zaraz,
niski czynsz, pierwsze piętro - 669
620 071
Piechowice trzypokojowe - Ładne
mieszkanie w bloku z cegły w Piechowicach. Powierzchnia 67 m2, III
piętro, duży balkon. Nieruchomości
Partner - 604 508 308
Piękne mieszkanie tanio - bardzo
ładne, słoneczne mieszkanie w okolicy ul. Ptasiej i Grota-Roweckiego. 2
pokoje, 37m2. Ogrzewanie z sieci,
niski czynsz. Nieruchomości Stępień
- 508 240 830
Piękny nowy dom - w Staniszowie
praktycznie do zamieszkania - 665
037 498
Pilnie 37m 2 Zabobrze I - po
remoncie, bez pośredników, cena
130 tys. - 502 198 210
Pilnie sprzedamy 2 pokojowe przy ul. Różyckiego, 37 m2, drugie
piętro, 140 tys. Nieruchomości - 508
240 823
Pilnie sprzedamy mieszkanie - w
Komarnie, 85 m2 za 85 tys. Nieruchomości - 508 240 823
Połowa domu - Wojcieszów 50
m2 w trakcie remontu z ogrodem i
miejscem na garaż. Tylko 90.000zł.
Nieruchomości Żebrowscy. - 509
156 552
Sosnówka - Mieszkanie 2 pokojowe, 45 m2, po remoncie kapitalnym, bez czynszowe. 125tys.
CeLDOM, Daniel Lenik - 661 114
212
Strych do adaptacji - na mieszkanie lub inne cele pow.105 m2 cena
do negocjacji - 696 719 479
Stylowe mieszkanie - Centru
Jeleniej Góry 101 m2 po kapitalnym
remoncie z oryginalnymi piecami i
stolarką drzwiową. Dla konesera.
Nieruchomości Żebrowscy - 509
156 552
Szklarska Poręba - mieszkanie
3 pokojowe w centrum, z balkonu
widok na góry, rozkładowe, nowe
okna i podłogi. 237 tys. CeLDOM,
Daniel Lenik - 661 114 212
Szklarska Poręba, 47 m2 dwa pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, wc, pomieszczenia
przynależne, ogrzewanie własne
gazowe, po kapitalnym remoncie 517 353 026
Ścisłe centrum - mieszkanie 2
pokojowe, 46 m2, po remoncie,
ogrodzona i dozorowana kamienica.
240 tys. CeLDOM, Daniel Lenik 661 114 212
Ścisłe centrum - mieszkanie o
powierzchni 63 m2. I piętro. nadaje
się na działalność : kancelarie
prawne, biura rachunkowe itp. - 600
434 800
Tanio - dwa pokoje - mieszkanie o
powierzchni 36,7 m2 na Zabobrzu I,
trzecie piętro, słoneczne, środkowe,
nowe okna, dobry standard, niski
czynsz, cena do negocjacji - 669
620 071
Tanio dwa pokoje - mieszkanie
2 pokojowe na Zabobrzu I o pow.
36,7 m2, trzecie piętro, słoneczne,
dobry standard, niski czynsz, cena
do negocjacji - 669 620 071

Tanio trzy pokoje - mieszkanie na
I-piętrze o pow. 67,2 m2 w kamienicy po remoncie, blisko centrum,
kuchnia ze spiżarką, nowe instalacje
i okna, bardzo niski czynsz - 669
620 071
Wyczółkowskiego - mieszkanie 3 pokojowe, 63 m2, na parterze
zadbanej kamienicy, stan dobry. 197
tys. CeLDOM, Daniel Lenik - 661
114 212
Wyspiańskiego - mieszkanie
2 pokojowe, 45 m2, I piętro, po
remoncie, kuchnia z AGD w cenie.
150 tys. CeLDOM, Daniel Lenik 661 114 212
Zabobrze I - do remontu - do
remontu powierzchnia 37 m2 - 600
406 805
Zabobrze I - powierzchnia 37
m2 - 600 406 805
Zabobrze II - mieszkanie - o
powierzchni 51 m2, 2 piętro - 600
406 805
Zabobrze II - o powierzchni 51
m2, parter - 600 406 805
Zabobrze III - mieszkanie 3 pokojowe, 62 m2, I piętro, po remoncie
kapitalnym, Balkon z widokiem na
góry. 242 tys. CeLDOM, Cezary
Chalecki - 601 758 845

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
Kupię dwupokojowe, małe z
balkonem bez pośredników na
Zabobrzu do 100 tys. gotówka 661 305 160
Kupię dwupokojowe w okolicy
Jeleniej Góry z ogródkiem do 100
tys. Bez pośredników - suche,
C.O. gaz, bez parteru i poddasza
do zamieszkania - 661 305 160
197517. Trzypokojowe - luksusowe
i nowoczesne mieszkanie w atrakcyjnej lokalizacji, szukam dla klientki,
nPartner - 790 359 599
Dla klienta z gotówką 2 lub 3 pokojowe - z ogródkiem - 500 122 446
Działkę budowlaną - w Mysłakowicach - bez pośredników - 666
876 650
Kupię dom koło - Jeleniej Góry, do
150 m2 - 514 600 108
Kupię działkę - do 1000 m/2 pod
budownictwo jednorodzinne w spokojnej okolicy w znacznej odległości
od zabudowań w rejonie Kotliny
Jeleniogórskiej - 691 791 994
Kupimy 2 pokojowe - poszukujemy dla zdecydowanego Klienta
mieszkania 2 pokojowego do kwoty
140000 zł. Nieruchomości Pindyk 075 752 35 05; 607 270 989
Mieszkanie I piętro - kupimy
mieszkanie o powierzchni około
50 m2 na I-piętrze na Zabobrzu
lub w centrum Jeleniej Góry, płatne
gotówką - 669 620 071

Wynajmę nowe mieszkania jedno oraz dwu
pokojowe w Kowarach
w centrum z widokiem
na panoramę Sudetów,
obiekt zamknięty 510 673 523 informacje
po godzinie 17
Mieszkanie min.2 pokojowe - w
gminie Stara Kamienica. Może być
do remontu - 609 416 633
Pilnie dla zdecydowanego - klienta
poszukujemy małego domu lub
mieszkania. Nieruchomości Żebrowscy - 505 074 854
Pilnie szukam mieszkania - dla
zdecydowanego klienta, płatność
gotówką. Jelenia Góra lub okolice,
różne powierzchnie i stan tech-

niczny. Proszę o kontakt, pilne! Nieruchomości Stępień - 508 240 830
Zdecydowanie kupię - mieszkanie w Cieplicach - 500 122 447

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
Pokoje do wynajęcia w domku
jednorodzinnym w Dziwiszowie –
075 76 12 393 i 516 067 924
Pomieszkanie 20 m2 na Okrzei
nadające się na punkt usługowy
lub sklep – 609 172 300
Pokój, garaż w domku jednorodzinnym – 075 75 215 95 i 695
605 043
Piętro domku z ogródkiem w
willowej części Cieplic – 075 64
31 522
Wydzierżawię stanowisko
fryzjerce - 669 017 071
Kawalerka - centrum, nowe
budownictwo 30 m2 - umeblowana z lodówką, C.O. z sieci miejskiej - 798 523 541 po 19-tej
Lokal 40 m2 w Kowarach na
handel, usługi, biura - super
lokalizacja - 075 61 333 11 lub
509 782 696
Mieszkanie 1 pokojowe w Karpaczu - 0049/17625822785 lub
888 942 944
Kawalerka 26 m2 - 603 660
613
Kawalerka 35 m2 Jelenia Góra
- 695 474 221 - ulunia1@vp.pl
Lokal w centrum Jeleniej Góry
- 608 313 931
1 osoby do pokoju - normalnej
współlokatorki, jesteśmy normalnymi ludźmi i oczekujemy tego od
innych - 782 587 176
2 pokoje - w 3-cim pokoju mieszka
moja mama, osobne wejście od
korytarza z dostępem do kuchni i
łazienki 10m od,, Kolegium Karkonoskiego, cena do uzgodnienia - 503
445 383
2 pokoje dwuosobowe - dwa pokoje:
oba duże, przestronne, jasne za 450
zł /2os. drugi za 500 zł/2os.. Droższy
jest to apartament z własną łazienką,
lasostep do kuchni, miła okolica,
blisko do Rzemiosł-Cieplice - 782
586 558
2 pokoje Kiepury luksus - luksfery
w łazience, czarna kabina,pokój
z wypoczynkiem 3+2+1, barek +
hokery, w sypialni łóżko 160x200,
duży balkon, pełne agd + LCD 42.
1200 zł w tym czynsz + liczniki + kaucja do obejrzenia - 504 121 575
2 pokoje ul. Sudecka - 34 m2, I
piętro, winda - Park Sudecki - opłaty
za najem 1000 zł+ok.400 zł(e.
elektr.,CO. woda zimna i ciepła wg. liczników) wolne od zaraz - 606
393 911
2 pokojowe - 56 m2 w pełni umeblowane na Zabobrzu ul. Kiepury
do wynajęcia od zaraz. Cena za
wynajem 1000 zł w tym czynsz.
Wymagana kaucja - 602 785 152
2 pokojowe - mieszkanie na Grota
Roweckiego - 500 122 470
2 pokojowe - na 1 pietrze z balkonem, ul. Daszyńskiego, Jelenia
Góra, centralne ogrzewanie z sieci,
woda ciepła z sieci, TV-sat, umeblowane, 45 m2, bez pośredników
- 692 061 900
2 pokojowe - Od lipca wolne ładne
studenckie, na Zabobrzu 47 metrów,
Ip., balkon, AGD, Internet. Idealne
na wakacje - 603 852 277
2 pokojowe - umeblowane, w pełni
wyposażone, nieruchomości - 662
009 400
2 pokojowe centrum od 1 lipca - 65
m2 dwa pokoje opłata najmu 1000 zł
+ liczniki (woda, gaz, prąd) + kaucja
1000 zł możliwość wynajęcia od 1
lipca 2009 rok - 790 780 642
2 pokojowe na wakacje - wynajmę
mieszkanie 2 pokojowe na okres

lipiec, sierpień wrzesień, częściowo
umeblowane, atrakcyjne - 796
064 028
2 pokojowe ul. Bankowa - Jelenia
Góra, 2 pokoje umeblowane, 65
m2, III p. Cena najmu 1200 zł (w
tym ogrzewanie) + opłaty za media
wg liczników. Kaucja - 503 451 149
3 + 4 mały pokój centrum - dla
rodziny - 83 m2, czteropokojowe
na ul. Długa. Pralka - lodówka jest,
ogrzewanie centralne wliczone w
czynsz mieszkania. Cena 1370
plus liczniki (woda, gaz, prąd) - 692
817 817
3 pokoje Kiepury - 1100 zł plus
liczniki - 600 406 402
3 pokojowe - na Zabobrzu III. Do
wynajęcia od 1 czerwca do końca
września. 3 pokoje, przedpokój, wc,
łazienka, kuchnia, przedpokój, balkon. Umeblowane. 800 zł + liczniki
- 503 128 159 517 308 556
3 pokojowe w Karpaczu - nieumeblowane - 514 600 108
4 pokojowe 132 m2 - centrum JG
- Armii Krajowej, II piętro (ostatnie),
umeblowane, również odpowiedzialni studenci (do 7 osób), 1700
+ liczniki, kaucja 1800 zł. - 502
101 191
Apartament 3 pokojowy - stylowy w okolicach ulicy Morcinka. 57
m2, 1300 zł + liczniki. Polecam - 508
240 825
Apartament w Cieplicach - w
pełni umeblowany komfortowy apartament w samym centrum Cieplic - w
zabytkowej kamienicy. 2 sypialnie,
kuchnia z salonem, łazienka z WC.
- 602 422 376
Apartamenty dla firm - 2 apartamenty po 58 m2 w nowo wybudowanym domu /pięto/, osobne
wejście - Cieplice. Cena za 1 apartament- 1.500 zł.+ energia elek. - 602
800 090
Centrum - mieszkanie 2 pokojowe po remoncie. Cena 900 zł.
Nieruchomości Żebrowscy - 509
156 552
Centrum - Mieszkanie 53 m2.
Cena 900 zł. Nieruchomości
Żebrowscy - 509 156 552
Centrum m-2 - w kamienicy 53
m2 po remoncie. Nieruchomości
Żebrowscy - 509 156 552
Część pawilonu - W Jeleniej Górze
- zaplecze pawilonu ok.50 m2 z
placem nieogrodzonym ok. 100
m2. Możliwość uruchomienia małej
gastronomii lub małego magazynu wymaga niedużych nakładów - 692
124 507
Dla 4 studentów - Samodzielne
mieszkanie dla 4 studentów, 2 duże
pokoje + kuchnia, łazienka, najlepiej
dwie pary - wolne od 1 lipca.300 zł./
os. - 796 064 028
Dla firmy - 10 km od Jeleniej Góry
w cichej lokalizacji cały dom z ogrodem. Nieruchomości Żebrowscy
- 509 156 552
Do wynajęcia - tanie mieszkanie.
Dostępne od zaraz! Okazja - 514
600 107
Dom z bali - Sobieszów 170 m2 z
ogrodem w cichej zielonej dzielnicy.
Nieruchomości Żebrowscy - 509
156 552
Duża kawalerka w k-czu - umeblowana o powierzchni 38 m2,
w zacisznym miejscu Karpacza,
z małym ogródkiem i miejscem
do parkowania autka. Wysokość
wynagrodzenia do ustalenia - 075
761 89 73
Dwupokojowe - mam do wynajęcia - 600 030 275
Dwupokojowe - umeblowane,
1100 zł - od zaraz - 514 600 105
Dwupoziomowe mieszkanie - 96
m2 ul. Kochanowskiego, 3 sypialnie,
salon z aneksem, dwie łazienki,
balkon, nowa kamienica. 1200/m-c
- 662 055 120
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Gabinet kosmetyczny - z wyposażeniem w atrakcyjnej lokalizacji z
niskim czynszem - 502 212 317
Garaż - murowany na Zabobrzu
- 608 837 646
Garaż z kanałem - Jeżów Sudecki
- 668 492 151
Hala - w Jeleniej Górze - 514
600 108
Hala magazynowo - Mam do
wynajęcia halę produkcyjno-magazynową 700 m2 ok. 12 km od
Jeleniej Góry - 601 611 980
Jelenia Góra dom - duży przestronny dom z ogrodem 4 km od
centrum W całości lub częściowo
5 pokoi czynsz za rok z góry - 692
124 507
Karpacz - Na osiedlu willowym
3 pokoje z kuchnią i łazienką oraz
miejscem na samochód. Nieruchomości Żebrowscy - 509 156 552
Karpacz - niedrogo - blisko centrum, po remoncie 40 m2 wynajmę
umeblowane dla rodziny nawet na
dłuższy czas! Bliższe informacje:gewelina1@go2.pl - 601 170 624
Karpacz - wolne mieszkanie - dla
rodziny od zaraz po remoncie - 601
170 624
Kawalerka - 600 zł. z czynszem.
Częściowo umeblowana na Zabobrzu - 514 600 102
Kawalerka - na ul. Solnej mieszkanie częściowo wyposażone, 2
pokoje 1100 zł w tym czynsz woda i
ogrzewanie - 514 600 102

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
Lokal - handlowo-usługowy do
wynajęcia 40 m2, media na Zabobrzu - 506 092 349
Lokal - na terenie Kowar. Bardzo
blisko centrum. Atrakcyjna cena 669 392 917
Lokal - ulica Sudecka - 47 lub 20
metrów - 608 628 670
Lokal - użytkowy przy ul. 1-go
Maja od miesiąca czerwca - 603
642 313

Do wynajęcia pomieszczenia
na biura, pracownie,hurtownie,
magazyny, warsztaty, garaże.

Tel: 0-601-750-147

Kawalerka - położoną blisko
Lwówka Śląskiego, w Rakowicach
Wielkich, koło szkoły - 603 461
923
Kawalerka centrum - 2 pokojową o wysokim standardzie, nową,
nowe meble wyposażenie, centrum
Jeleniej Góry, ogródek, parking tel.
po godz.11-tej - 691 266 299
Kawalerka Cieplice - centrum 692 336 793
Kawalerka w centrum - na lokal
usługowy w centrum Jeleniej Góry:
róg ulicy Pocztowej i Okrzei, 36 m2.
Więcej informacji pod wskazanymi
numerami telefonów - 601 750
153/601 611 963
Kawalerka Zabobrze - tanio 793 607 481
Kawalerka-wysoki standard w pełni umeblowana, bardzo ładnie
urządzona cały sprzęt nowy, balkon,
łazienka nowa - 668 016 394
Komfortowy dom - dla Firmy
w Jeleniej Górze w bardzo dobrej
lokalizacji . Od już. Nieruchomości
Żebrowscy - 505 074 854
Lokal - 50 m2 II piętro, w kamieniczce przy ul. Długiej w Jeleniej
Górze, do celów mieszkalnych lub
na działalność np. biuro lub gabinet. Cena do uzgodnienia - 601
718 968
Lokal - 53 m2 w centrum - 501
259 736
Lokal - Cieplice parter 120 m2 do
adaptacji od zaraz - 508 209 649
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Lokal 120 m2 - elegancki na salon
fryzjersko-kosmetyczny, częściowo
wyposażony przy głównej ulicy w
Jeżowie - 693 100 000
Lokal 54 m2 - handlowo-usługowy
w centrum Jeleniej Góry, od czerwca
- 505 504 804
Lokal biurowy - na Wojska Polskiego 42 m2 po kapitalnym remoncie idealny pod biuro lub gabinet.
Nieruchomości Żebrowscy - 509
156 552
Lokal na biuro - mam do wynajęcia - 514 600 108
Lokal usługowy - Jelenia Góra, Ul.
Wolności 2, 35 m2 idealnie nadający
się na gabinet lub kancelarię, biuro
Kontakt w godz.12,oo-16,oo. - 075
75 26 536,606 245 013
Lokal użytkowy - 25m2 plus własne pomieszczenie sanitarne, 350
zł + liczniki, interesująca lokalizacja.
Polecam - 508 240 825
Lokal użytkowy - na 1-go Maja o
powierzchni 38 m2 - 507 184 177
Lokale d - na biura, pracownie,
rekreacja, edukacja, cicha produkcja
lub inne - 601 750 147
Lokale na biura - w Jeleniej Górze
i Cieplicach - 514 600 108
Magazyn - o powierzchni 200
m2 - 888 371 746
Magazyn - powierzchnię magazynowo - handlową ok 500 m2
z możliwością podziału Jeżów
Sudecki. Ogrodzony duży asfaltowy
parking - 504 082 195
Magazyn/hurtownia - 360 m2
w tym 240 m2 hala magazynowa +

120 m2 pomieszczenia biurowo-socjalne. Linia telefoniczna, instalacja
alarmowa - 888 371 746
Mały dom - 7 km od Jeleniej Góry
90 m2 z małym ogródkiem. Cena
1300 zł. Nieruchomości Żebrowscy
- 509 156 552
Mały domek - 100 m2 z malutkim
ogródkiem blisko J.G. - 600 030
275
Mam do wynajęcia - mieszkanie dwu
pokojowe, blisko centrum w Jeleniej
Górze, 800 zł, kaucja, media - 075
752 63 51,502 161 453
Mam do wynajęcia - pokój lub dwa
z dostępem kuchni, łazienki - 669
569 669
Mieszkanie - 2 pokoje - kuchnia,
łazienka, umeblowane, wyposażone, słoneczne, duży balkon na I
piętrze (Zabobrze III ul. Małcużyńskiego). Cena - 1000zł + media.
Kaucja – 2000 zł. - 608 134 616
Mieszkanie - 30 m2 w domu dwurodzinnym w Cieplicach częściowo
umeblowane - 885 248 235
Mieszkanie - Karpacz Osiedle
Skalne 3-pokojowe z miejscem na
samochód. Nieruchomości Żebrowscy. - 509 156 552
Mieszkanie - Na Zabobrzu 48
m2 po kapitalnym remoncie. Cena
750zł. Nieruchomości Żebrowscy. 509 156 552
Mieszkanie - Osiedle willowe 60
m2 po kapitalnym remoncie, umeblowane z ogrodem i miejscem na
samochód. Cena 1000 zł. Nieruchomości Żebrowscy. - 509 156 552
Mieszkanie - Poszukuje współlokatorów do 4 pokojowego mieszkania w Cieplicach. Mieszkanie
znajduje się w pobliżu Politech. i
Norwida. Niskie koszty wynajmu +
rachunki. Możliwość wysłania zdjęć
na maila - 691 019 976
Mieszkanie - w Jeleniej Górze 601 880 444
Mieszkanie - Zabobrze 47 m2 na
II piętrze, umeblowane. Nieruchomości Żebrowscy - 509 156 552
Mieszkanie - Zabobrze 48 m2 na
II piętrze. Cena 700zł. Nieruchomości Żebrowscy - 509 156 552
Mieszkanie 2 pokojowe - Jelenia
Góra - w domku jednorodzinnym, z
ogrodem. Mieszkanie po remoncie
kapitalnym, wyposażone, z internetem. Położone między AE i hotelem
Merkury - 662 219 682
Mieszkanie 2 pokojowe - Na
Zabobrzu II, I piętro, od lipca, umeblowane, 1000 zł + liczniki, bez
pośredników - 792 84 78 61

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
Mieszkanie 2 pokojowe k.Mercury - pół domu jednorodzinnego
powierzchni 55 m2 z ogrodem
(120m2) - mieszkanie słoneczne,
pod lasem, parterowe, stan idealny,
wyposażone, z Internetem - koszt
1200 PLN + gaz, prąd, woda, Internet - 698 636 197
Mieszkanie 2 w Kowarach Wynajmę mieszkanie dwupokojowe,
umeblowane od 1.06.2009 - 607
110 724
Mieszkanie 3 pokojowe Cieplice
- w centrum - 601 79 49 37
Mieszkanie 3 pokojowe Karpacz nie umeblowane - 514 600 108
Mieszkanie Kowary - dwupokojowe „Wichrowa Równia” - 609
521 448
Mieszkanie na Zabobrzu - 2
pokoje, wynajmę od czerwca - 607
667 207
Mieszkanie po remoncie - 50 m2,
po remoncie, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka toaleta... Mieszkanie bardzo ładne i zadbane. Cena bardzo
atrakcyjna. Polecam GG 6323765
- 502 906 807
Mieszkanie trzy pokojowe - centrum Jeleniej Góry Czynsz + liczniki
około 350 zł. Ogrzewanie gazowe.
Umeblowane Kaucja + rok z góry
700 + liczniki - 692 124 507
Mieszkanie w centrum - przytulne, umeblowane 3 pokojowe - 075
75 263 36
Mieszkanie w Cieplicach - 2
pokoje, salon z aneksem kuchennym, łazienka z WC. Podwyższony
standard na długi czas lub na doby
- 514 600 101

Mieszkanie w domu 3 rodzinnym
- 2 pokoje, kuchnia z aneksem,
łazienka z WC, korytarzyk, nowe,
po remoncie, odrębne wejście,
ogrzewanie gazowe, osiedle Czarne
- 507 704 066
Mieszkanie w Szklarskiej - pokój,
kuchnia, łazienka, kuchnia i łazienka
wyposażone, po kapitalnym remoncie, w domku jednorodzinnym,
oddzielne wejściem, bez opłat - 501
577 044
Mieszkanie Zabobrze III - przytulne, dwupokojowe z aneksem
kuchennym, częściowo umeblowane. Wynajmę od lipca 700 zł
plus media( energia, woda, gaz)
możliwość korzystania z Internetu.
Bez pośredników - 782 223 000
Mieszkanko 2 pokojowe - po
kapitalnym remoncie, częściowo
wyposażone, blisko centrum. Koszt
najmu 850 zł + media - 605 589
181
Na warsztat lub inne - Dwie hale +
biuro, kanał, c.o., centrum JG, tanio
wynajmę - 793 939 302
Od zaraz - dwa pokoje, kuchnia,
łazienka, super lokalizacja - 664 785
768 lub 602 736 431
Oś. Czarne - Dom w zabudowie
bliźniaczej, 124/688 m2, 5 pokoi,
taras, zagospodarowany ogród. 445
tys. CeLDOM, Katarzyna Leszczak
- 601 622 219
Pawilon w Jeleniej Górze - czynsz
za rok z góry Pawilon handlowy 692 124 507
Piętro willi - w Sobieszowie 4
pokojowe z dwoma balkonami z
ogrodem i miejscem na samochód.

Nieruchomości Żebrowscy - 509
156 552
Pizzeria w Jeleniej Górze - w
wyposażeniem na Zabobrzu - 514
600 108
Poddasze - w domku jednorodzinnym - 781 95 75 35
Poddasze - w domku jednorodzinnym - 871 95 75 35
Pokoje - tanio w centrum miasta
- 515 408 689
Pokój - dla osoby płci żeńskiej (na
Zabobrzu) - 605 659 245
Pokój - w centrum Jeleniej Góry.
Opłaty 350 zł + media. - 606 152
229
Pokój - w świetnym miejscu i z
fajnymi współlokatorami, do centrum
bliziutko:) cena 400 zł bez rachunków (w tym wliczona woda, prąd,
gaz i Internet) - 600 740 925
Pokój 1 osobowy w JG - w willi
k/MZK, umeblowany, kuchnia +
łazienka na 4 lokatorów, oddzielne
wejście. Czynsz 290 zł + niewielkie
opłaty. - 505 082 790
Pokój dla 2 osób - od zaraz w
mieszkaniu 3 pokojowym. 260 zł /
os. + liczniki, w cenie Internet +
kablówka, mieszkanie świeżo po
remoncie - 605 159 158
Pokój dla jednej osoby - w centrum - 602 538 838
Pokój w centrum Jeleniej Góry w mieszkaniu 3 pokojowym, nowy
- umeblowany, parking, ogródek,
pozostałe pokoje wynajęte, tel.
po godz.11-tej 691 266 299 - 691
266 299

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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RADIO TAXI MERCEDES

HOTEL

Jelenia Góra 75 36 864

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

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

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

RAMY
Seraﬁn

196 26

Halny

do OBRAZÓW

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

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

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

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

POKóJ w centrum JG - Duży 2-3
osobowy pokój z balkonem w mieszkaniu studenckim wynajmę od zaraz
- 604 170 458
POKóJ w Cieplicach - duży pokój (35
m2) w pełni umeblowany z dostępem
do kuchni i łazienki - tanio - 691
985 234
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NABÓR WIOSNA 2009
(nauka od lutego)
LICEA I SZKOŁY POLICEALNE
DLA DOROSŁYCH
TYLKO BEZPŁATNE SZKOŁY
NIE MA ŻADNYCH UKRYTYCH
OPŁAT

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

POłOWA domu - oferta idealna
dla firm. 4000 zł/miesięcznie - 514
600 103
POMIESzCzENIE - 20 m2 na Okrzei
- 609 172 300
POMIESzCzENIE na biuro - ok. 50
m2 - 500 015 754

uBEzPIECzENIA
KREDyty
PRzyJMOWANIE Aut W ROzLICzENIu
58-500 Jelenia Góra
ul. zgorzelecka 9

tel. 075 64 38 733
kom. 0509 963 753 0501 053 312

www.peter.autogielda.pl

AUTO KOMIS

ﬁrma handlowa

ROBERT

ul. Wolności 59

Jelenia Góra

AU T O H A N D E L

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

domu dwurodzinnym. Mieszkanie na
ul. Wolności, do wynajęcia od połowy
czerwca. Cena wynajmu 1800 zł.+
liczniki w cenie wynajmu ogrzewanie
- 601 285 290
WOJCIESzóW - Stary dom po
remoncie kapitalnym, 180/2999m2,
6 pokoi, ciepłe, ładnie zagospodarowane wnętrza. 515 tys. CeLDOM,
Katarzyna Leszczak - 601 622 219
WyNAJEM pokoi - dla osób pracujących lub uczących się, Dziwiszów - 3
km od Jeleniej Góry - 516 067 924
WyNAJMę lokal na Zabobrzu - 25
m2, 350 zł plus liczniki. Zapraszam
- 508 240 825
zABOBRzE III - mieszkanie 3
pokojowe na 3 piętrze, duży balkon,
spokojna okolica, blisko centrum
handlowe, przystanek autobusowy,
poczta; 1000 zł + liczniki oraz kaucja
- 665 151 948

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
3 pokojowe - mieszkanie na dłużej.
W rozsądnej cenie, płatne z góry za
rok. Może być nie umeblowane - 695
562 786
2 pokoje - wynajmę mieszkanie 3
pokojowe w Jeleniej Górze w jednym pokoju mieszka moje mama
- osobny pokój wejście od korytarza
z dostępem do kuchni i łazienki 10
m od Kolegium Karkonoskiego - 503
445 383
2 pokojowe - od zaraz - mieszkanie
koniecznie umeblowane - 790 227
001
3 pokojowe - na Zabobrzu, umeblowana kuchnia - 691 593 131
3 pokojowe - w centrum Cieplic - 601
77 37 07
3 pokojowe Cieplice - 3 pokojowe
Cieplice - 601 7737 07
3 pokojowe na dłużej - od sierpnia.
Może być nieumeblowane. Przy rozsądnej cenie zapłacę za rok z góry.
Pośrednikom dziękuję - 695 562 786/
075 75 421 18
3 pokojowe Zabobrze I, II - w rozsądnej cenie, może być bez mebli i
sprzętu AGD - 600 768 544

Skład Opału, Materiałów
Budowlanych i Nawozów
Stanisław Tyrala Spółka Jawna
Oferujemy w ciągłej sprzedaży opał do pieców tradycyjnych i kotłów grzewczych nowej generacji.

biuro@sombin.pl,
www.sombin.pl
SEKRETARIAT
ul. M. Konopnickiej 23 I P.
Jelenia Góra, TEL/FAX 075 752 56 45,
www.cosinus.pl

POMIESzCzENIE na warsztat - z
kanałem, niewielka hala, plus plac Jelenia Góra - 075 71 39 862
PóL domu – 7 km do centrum okolice Jeleniej Góry, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, własne ogrodzone
podwórko z miejscem na odpoczynek, grilla, po gruntownym remoncie,
umeblowane, zadbane, o dobrym
standardzie - 605 063 176
SzuKAMy mieszkania - trzy studentki UE poszukują mieszkania
3-pokojowego, blisko centrum, do
900 zł. Proszę o kontakt - 661 562
752
tANIE pokoje - 1 osobowe - 694
258 713
tANIO kawalerka centrum - na ulicy
1-go Maja. Ogrzewanie gazowe.
Mieszkanko ładne i dogodna lokalizacja 650 zł wynajem (w tym czynsz) +
opłaty we własnym zakresie - dzwonić po 18 - 504 504 992
uMEBLOWANA kawalerka Wynajmę umeblowaną kawalerkę
na Zabobrzu I, 650 zł. + liczniki. - 661
571 053
uMEBLOWANE 36 m2 - duża kawalerka, Zabobrze III, od zaraz, 770 /
m-c do wynajęcia - 695 943 795
W Cieplicach 3 pokojowe - mieszkanie 100 m2,(3 pokoje) na parterze w

POLECAMY
węgiel
koks
ekogroszek (pieklorz, retopal)
ekogroszek workowany (40kg/szt)
miał węglowy
olej opałowy (ekoterm plus)
piaski
żwiry
cement
wapno

ZADZWOŃ
Jelenia Góra, ul. Łomnicka
Jelenia Góra – Cieplice, ul. Dworcowa
Wień, ul. Lipowa

075 752 40 91
075 755 15 27
075 713 64 35

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

18 maja 2009 r.

OG£OSZENIA
3 pokojowe Zabobrze I, II - w rozsądnej cenie, może być nieumeblowane, do wprowadzenia od
27.06.2009r. - 600 768 544
Apteka - lokal na aptekę w Jeleniej
Górze lub okolicy - 514 600 102
Bardzo pilne - mieszkanie w
Jeleniej Górze do kwoty 400 zł
bardzo potrzebuje jak najszybciej 508 799 310
Bez pośredników - mieszkanie tanio najlepiej centrum lub Zabobrze
I lub II - 695 980 516
Dla zdecydowanego klienta poszukujemy mieszkania dwu lub
trzypokojowego w Jeleniej Górze lub
okolicy. Nieruchomości Żebrowscy 505 074 854
Do 600 zł - miła i uczciwa rodzinka
z wieloma atutami pilnie poszukują
mieszkanka 2 pokojowego w okolicy
Jeleniej Góry do 600 zł na dłuższy
okres - bezproblemowi - 665 248
514
Działka ogrodowa - na Osiedlu
Pomorskim - duża murowana altana
ok.200 m3 nieuprawiana przez
dłuższy czas - 692 124 507
Garaż - w centrum Jeleniej Góry,
blisko ul. Pocztowej, Okrzei - 604
186 987
Karpacz i okolice - Poszukuję niedrogiego mieszkania lub kawalerki w
okolicy Karpacza - 516 108 998
Kawalerka - dla zdecydowanego klienta nawet 20 km od Jeleniej Góry, umeblowane w cichym
miejscu. Nieruchomości Żebrowscy
- 509 156 552
Kawalerka - Dla zdecydowanego klienta umeblowana w centrum lub okolicach Jeleniej Góry.
Nieruchomości Żebrowscy - 509
156 552
Kawalerka - 24 m2 za Zabobrzu
- tanio - 796 220 317
Kowary - szukam powierzchni
- pod sklep internetowy, ok. 60
metrów, może być w mieszkaniu,
cześć domku jednorodzinnego - 601
876 558
Lokal - handlowy 30-50 m2, na
parterze z witryną i wejściem od
ulicy - 667 705 771
Lokal na Zabobrzu do 40 m2 Wynajmę lokal najchętniej w okolicy
ryneczku, Jubilata, Moniuszki - na
parterze ok. 40 m2 - 509 500 215
Lokal użytkowy - z zapleczem
sanitarnym spełniającym normy
Sanepidu. Do 1000 zł + liczniki.
Zabobrze, centrum lub Cieplice i
najlepiej do wynajęcia od zaraz.
Czekam na propozycje - 508 240
825
Lokal użytkowy - w Cieplicach.
Parter z witryną najlepiej. Do 1000
zł + liczniki. Niekoniecznie umeblowany - 508 240 825
Lokal użytkowy - czynsz do 1000
zł + liczniki, około 25 m2, dostęp do
bieżącej wody w lokalu, zezwolenie
na zwierzęta. Najlepiej Centrum lub
Zabobrze - 508 240 825
Lubomierz - wynajmę lub sprzedam mieszkanie 58 m2 - 508 209
649
Magazyn + plac - wynajmę
pomieszczenia magazynowe i/lub
miejsce na placu. Centralna lokalizacja - 500 015 754
Mężczyzna - poszukuje drugiej
osoby do wspólnego wynajmu
mieszkania - 602 227 536
Mieszkanie - dla zdecydowanego klienta w centrum 1-2 pokojowe, umeblowane. Nieruchomości
Żebrowscy - 509 156 552
Mieszkanie dla 3 osób - pracująca
para z 4-letnim dzieckiem szuka
mieszkania na Zabobrzu lub niedaleko centrum. Mieszkanie może być
nieumeblowane lub częściowo umeblowane, najchętniej 3 pokojowe, na
co najmniej rok. - 697 027 305
Mieszkanie do remontu - pokój,
kuchnia, łazienka. Wymaga kapitalnego remontu na czas nieokreślony
w Jeleniej Górze 500 zł nie duże
opłaty w prywatnym domu - 692
124 507
Mieszkanie dwupokojowe - umeblowane od 1.06.2009 - 607 110
724
Na dłużej - rodzina wynajmie mieszkanie na dłuższy okres od lipca lub
sierpnia, czynsz do 500 zł + liczniki.
Mysłakowice, Kowary, Kostrzyca,
Bukowiec - 661 829 438

Na dłużej - niepalący mężczyzna w
średnim wieku, poszukuje mieszkania - 602 227 536
Od zaraz - kawalerka lub 2 pokojowe, umeblowane - 793 939 792
Para chce wynająć - młoda para
chce wynająć mieszkanie 32-36 m
za cenę 500 złoty bez rachunków 510 163 090
Para wynajmie - kawalerkę lub
małe, tanie mieszkanie. Studenci,
pracujący i mobilni. Jelenia Góra ew.
Cieplice - 796 606 238
Pilne - szukam taniego mieszkania
do wynajęcia - może być do remontu
w Jeleniej Górze - 889 362 481
Pilne - poszukuje taniego mieszkania do wynajęcia, może być do
remontu w Jeleniej Górze - 880
416 966
Pilnie - szukam mieszkania - 785
524 473
Pilnie do masażu - Podnajmę
część gabinetu kosmetycznego,
fryzjerskiego na część dla masażystki - 663 641 363
Pilnie szukam mieszkania - dla
zdecydowanego klienta, Jelenia
Góra lub okolice, czynsz najmu do
1000 zł. Nieruchomości Stępień 508 240 830
Pokój w Piechowicach - mam 21
lat, chcę wynająć pokój lub kawalerkę w Piechowicach lub okolicy
- 792 852 093
Poszukuję - mieszkania do
wynajęcia, za rozsądną cenę, najlepiej blisko centrum - 602 778 514
Poszukuję - do wynajęcia lokalu
z dopuszczeniem gastronomicznym
- 783 032 698
Poszukuję do wynajęcia - kawalerki lub samodzielnego pokoju.
Pracujący w średnim wieku, nie
pali, duża kultura osobista - 602
778 514
Poszukujemy mieszkań - 1, 2
oraz 3 pokojowych na Ursynowie,
Kabatach, Imielinie oraz Natolinie.
Al. KEN 52 Warszawa - 022 403
44 33
Studentka szuka pokoju - 1 lub
2 - osobowego; niedaleko Uniwersytetu Ekonomicznego; niedrogo;
do zamieszkania od października
2009 - 669 152 969
Szukam domu - rodzina 4 osobowa szuka od lipca tanie lub w
zamian za opiekę nad domem +
rachunki najlepiej nie w centrum 661 059 804
Szukam lokalu lub stoiska - ok.40
m2, najlepiej w sklepie spożywczym.
Jelenia Góra lub okolica lub osobnego lokalu - 509 211 282
Szukam mieszkania - niedrogiego
do wynajęcia od września, ewentualnie wcześniej, jeśli oferta będzie
atrakcyjna; najchętniej 2 pokoje (na
jak najdłuższy okres czasu) nie musi
być umeblowane - 667 023 018
Szukamy - małego lub pół domku
koniecznie z ogródkiem, nieumeblowane! Najlepiej Karpacz i najbliższa
okolica - 510 408 447
W okolicach centrum - pokój lub
mieszkanie, na dłużej. Pracujący,
nie palę - 602 227 536
Współlokatora - poszukuję
osoby do wynajęcia mieszkania.
Jestem mężczyzną pracującym,
w średnim wieku, nie palę - 602
227 536
Wspólnie - wynajmijmy mieszkanie. Taniej i raźniej - 602 227 536
Wynajmę - mieszkanie za 500
złoty bez rachunków - 32 m2 - 510
163 090
Wynajmę - mieszkanie tanio 2
pokoje, kuchnia, łazienka - 505
447 978
Zabobrze I – nieumeblowane 3
pokojowe - 601 181 365

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
Mieszkanie kwaterunkowe 40
m2 pokój, kuchnia, łazienka na
Zabobrze, może być zadłużone
lub do remontu – 075 75 226 86
Karpacz - 1 piętro, mieszkanie
2 pokojowe 41 m2 - kuchnia,
łazienka zamienię na równorzędnie w Jeleniej Górze - 663 570 651
i 663 518 272
197168. Grunt 9,4 ha - z dopłatą
na mieszkanie, grunt przy czeskiej
granicy - 880 491 908

W Jeleniej Górze kwaterunkowe 2
pokojowe z ogródkiem na większe
- 508 538 559
35 m2, 1 pokojowe na większe 2-gie piętro Zabobrze. Budynek 3
piętrowy, winda. Idealne dla starszej
osoby. Zamienię na większe w Jeleniej Górze lub bliskiej okolicy - 664
598 560
50 m2 w Cieplicach - zamienię
własnościowe 50 m2 II piętro w
Cieplicach na większe z dopłatą 699 174 959
Dom - okolice Warszawy, do
zamieszkania, działka 800m. na
dom w Jeleniej Górze lub bliskich
okolicach - 602 227 536
Kawalerka na 2 pokoje - komfortową kawalerkę 30 m2 na wysokim
parterze na dwa pokoje z balkonem
(do 45 m2) najlepiej na pierwszym
piętrze Proszę dzwonić po 19 - 075
64 287 07
Mieszkanie - kwaterunkowe
40 m2 na Zabobrze - może być
do remontu, zadłużone - 075 75
226 86
Mieszkanie 64 m2 - szukam pół
bliźniaka na zamianę za mieszkanie
64 m2 w Jeleniej Górze albo kupię o
podobnej wartości pół domku może
być do małych poprawek - 600 501
194 lub 513 981 527
Mieszkanie na większe - kwaterunkowe 56m dwa pokoje pierwsze
piętro, balkon nowe budownictwo,
na większe przynajmniej 3 pokoje
- 512 248 485
Mieszkanie, 40 m2, - 2 pokojowe,
własnościowe na Zabobrzu I, po
kapitalnym remoncie, 3 piętro, słoneczne na mieszkanie o podobnym
metrażu, 2 pokojowe, do 2 piętra, z
ogrodem w Jeleniej lub okolicy- 075
64 219 74
Na większe - małą kawalerkę 25
m2, piec kaflowy, niski czynsz, na
parterze na większe. Może być do
remontu lub za niedużą dopłatą 500 490 882
Na Wrocław - mieszkanie w Jeleniej
Górze 2 pokoje 46 m2 pierwsze piętro na Zabobrzu zamienię z dopłatą
na Wrocław - obrzeża miasta - 500
122 447
Sieradz - zamienię 4 pokoje (73
m2) w nowych blokach 2 piętro,
duży balkon na podobne w Jeleniej
Górze - 043 82 65 013
Własnościowe 3 pokojowe ( 63
m2 ) na mniejsze - 665 371 229 (od
19.00-22.00)
1/2 domu - blisko JG na małe mieszkanie - 601 739 842
2 mieszkania na 1 - Zamienię
mieszkanie dwukondygnacyjne na
parterze kawalerka z wc, prysznicem, kuchnią na piętrze - 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, co, garaż - 602
716 134
Na dom - duże komfortowe dwupoziomowe mieszkanie własnościowe
w Piechowicach na nieduży domek
w okolicy Jeleniej Góry, może być
do niewielkiego remontu - 605
449 514
Na większe - komunalne 34,5
m2- pokój, kuchnia, łazienka, balkon, ogrzewanie C.O. na większe
komunalne - 507 424 840
Na Wrocław - kwaterunkowe 81 m2
centrum Jeleniej na dużo mniejsze
lub kawalerkę we Wrocławiu - 693
295 851
Centrum J.G. - Komunalne, 55 m
/2 pokoje, piece, kuchnia, łazienka
z WC/- na mniejsze ok. 35 - 40 m z
C.O. - 601 196 867
3 pokojowe mieszkanie na 2 mniejsze - 793 490 727
Mieszkanie - 40 m2 w centrum
Jeleniej Góry - 514 827 084
Na mniejsze - kwaterunkowe 43 m2,
2 piętro, 2 pokojowe, łazienka, piece,
Jelenia Góra. Zamienię na mniejsze
w Jeleniej Górze, 1 pokojowe z
łazienką, parter lub 1 piętro.Mile
widziane c. o. - 507 310 563
Na mniejsze - komunalne do
remontu na mniejsze - 783 502
322
Na mniejsze - mieszkanie kwaterunkowe 90 m2, 3 pokoje, II piętro,
piece, do remontu w centrum Jeleniej Góry - 500 491 328
Na większe - mieszkanie (pokój z
kuchnią) po remoncie na większe
do remontu - 691 409 255

TOWARZYSKIE
Panie, panowie – zapraszam do
wspólnego poznania. życie we
dwoje może być miłe na pozostałe
lata towarzyskie itp. Od 50 -70 lat
9:30 -11:00 i 19:00-22:00 – JOLA –
075 76 75 530
Atrakcyjna 40 latka - szuka
sponsora oferty tylko poważne - 788
400 189
Atrakcyjna para - szuka zadbanej, atrakcyjnej, dyskretnej przyjaciółki w celu wspólnych spotkań
- 512 311 660
Atrakcyjny pan dla pań - 30
lat do towarzystwa i nie tylko, pełna
dyskrecja - 663 128 075
Jestem przed czterdziestką - i
szukam kobiety zadbanej na dobre
i złe. Wiek i dzieci mi nie przeszkadzają - 886 033 725
Miły 48 lat pozna - małżeństwo
z Panią Bi lub Panią Bi. J.Góra
rozmowa z Panią. Zapewniam i
oczekuje dyskrecji - 607 495 461
Mikołaj zasponsoruję - wiek,
wygląd bez znaczenia, proszę o
poważne oferty - 505 390 884
Pan dla panów - Pan dla panów 726 243 661
Piszczcie Warto mam 28 lat - brunet – która pani chce spróbować z
młodym ogierem? Sex i pieszczoty
od 50 do 100 - 783 027 984
Przyjmę koleżankę - do współpracy z możliwością zamieszkania
mile warunki - 884 147 295
Zrobię wszystko dla Pani - w
wieku do 40 lat. Ja, młody, zadbany,
kulturalny. Dyskrecja 100 %. Tylko
Jelenia Góra i u Ciebie. Bez sponsoringu - 509 697 579

USŁUGI
BUDOWLANE
Hydraulika, C.O, woda, gaz odbiory – 609 172 300
Brukarstwo - układanie kostki
granitowej i betonowej (podjazdy,
ścieżki, duże powierzchnie) - 075
75 14 321, 608 658 351, 668 165
266
Malowanie, gładzie, panele,
regipsy, sprzątanie, mycie okien
- 697 861 028
Remonty mieszkań- tanio i
solidnie - 698 056 197
Dachy - remonty wszelkich
typów - 663 161 072
Mieszkania - remonty - łazienki,
regipsy, zabudowy, malowanie,
podłogi i wiele innych - solidnie
i szybko - 880 992 649
ECE - firma budowy domów.
Stany surowe, developerskie, pod
klucz, z nadzorem technicznym
lub bez - 794 264 278
Stolarstwo - schody, zabudowy, drzwi, różne - 500 408 841
Usługi betoniarskie - szybko,
tanio, dokładnie - fundamenty,
stropy różnych typów, wszelkie
prace żelbetonowe - 794 264 278
Dachy - montaż więźb dachowych, dachy kompletne obróbki
blacharskie, remonty dachów
- 794 264 278
Prace ziemne i ogólnobudowlane, brukarstwo i przyłącza wodno-kanalizacyjne - 793 240 653
Do wynajęcia koparko-ładowarka
z wywrotką - tanio i solidnie - 793
240 653
„Renomax” - ogólnobudowlane
usługi, remonty domów, mieszkań,
docieplenia, elewacje - 606 508
723
Adaptacje poddaszy, układanie
płytek - Malowanie, szpachlowanie, szybko, tanio i solidnie - 793
345 615
Łazienki kompleksowo - remonty
- solidnie - 506 623 977
Łazienki kompleksowo płytki glazura, panele, malowanie itp.
remonty mieszkań - 667 859 975
Bezpyłowe gładzie gipsowe
- Bezpyłowe gładzie gipsowe na
mokro, malowanie oraz tynki gipsowe - 662 485 024
Brukarstwo, prace ziemne
- Brukarstwo, prace ziemne - 793
240 653
Budowa domów - stany zerowe,
ocieplenia, dachy - 669 266 661

Budowa i remonty stawów - oraz
niwelacja terenów - 609 104 056
Ciesielstwo-Dekarstwo pokrycia wszelkich typów, montaż
okien dachowych, rynny i obróbki
blacharskie - 663 161 072
Dachy krycie, konserwacja - ocieplanie, remonty - 601 861 085
Dachy „Arkadiusz” - pokrycia
wszelkiego rodzaju. Instalacje
odgromowe. Montaż okien dachowych itp... - 609 654 791
Dachy – dachówka papa - gonty
bitumiczne, blacha - montaż,
naprawa, konserwacja - 601 861
085
Dekarstwo - blacharstwo wykonujemy docieplenia dachowe,
wstawiamy okna, remontujemy
stare dachy, stawiamy więźby i nowe
pokrycia dachowe od A do Z - 693
788 140
Elewacje remonty - Elewacje
remonty - 608 425 553
Glazura gładzie malowanie
- panele oraz inne prace, tanio i
solidnie - 608 425 553
Kamień, łupek, piaskowiec drzewo. Wykonam rożne prace i
remonty wewnątrz i na zewnątrz
domu. Czysto i dokładnie - 501
398 739
Koparka/Wywrotka 10t. Wszelkie usługi związane z robotami
ziemnymi, rozbiórki budowlane, oraz
dowóz ziemi, zwietrzeliny itp. na
potrzeby klienta - 607 540 408
K oparko ł adowarka /
Wywrotki 15t. - Kompleksowe
roboty ziemne, rozbiórki, transport
ziemi, zwietrzeliny, niwelacja terenu,
krawężniki itp. - 501 313 877

Kostka brukowa, drenaże,
regipsy i inne wykończenia budowlane - szybko,
tanio i solidnie 787 210 943
Montaż pieców C.O.,
kuchenek gazowych,
przeróbki gazowe oraz
wszelkie prace hydrauliczne - 501 666 098 lub
508 647 464
Remonty kompleksowo
- profesjonalnie, tanio,
solidnie - 698 056 197
Kostka brukowa i wykończenia budowlane
- szybko, tanio i solidnie
- 787 210 943
Koparkoładowarka - z
wywrotką do wynajęcia - 793 240
653
Malowanie natryskowe agregatem - i ręczne małych i dużych
powierzchni Firma Pro-Tech oferuje
usługę malowania - możliwe czysto,
możliwie szybko i nie drogo - 884
287 704
Minikoparka, małe wykopy przyłącza wodne, kanalizacja, gaz.
Sprawnie, fachowo, odbiory - 608
134 616
Murowanie, tynki tradycyjne
- szlachetne, docieplenia - 609
258 085
Oczka wodne, murki - ścieżki, inne
roboty z kamienia - 608 814 589
Oczyszczalnie szamba - przyłącza wodne, kanalizacyjne, sprawnie,
fachowo za rozsądną cenę - 785
535 629
Ogólnobudowlane - glazura,
panele, hydraulika oraz inne usługi
z zakresu budownictwa - 502 068
070
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Ogólnobudowlane usługi
- remonty domów, mieszkań, docieplenia, elewacje, montaż okien - 606
508 723
Ogrody, murki, ściany - elewacje
w piaskowcu, kamieniu, łupku,
remonty, wykończenia wykonam 501 398 739
Panele - solidnie - szybko i niedrogo. Możliwa negocjacja ceny
- 509 376 726
Panele podłogowe, ścienne montaż - szybko, tanio i solidnie
- 792 859 985
Prace ogólnobudowlane - solidnie
i szybko - 691 049 345
Różne prace ziemne - koparka
gąsienicową 2.5 t wozidło 3 t koparko
ładowarka - 500 454 936
Remonty kompleksowo - Ocieplanie budynków oraz wszelkie prace
remontowe. Pomagamy w zakupie
materiału. Atrakcyjne ceny. Szybko i
solidnie Maciej - 607 190 004
Remonty mieszkań - łazienek od
A do Z szybkie terminy, gwarancja 2
lata, faktury wat - 661 118 739
Remonty mieszkań, biur - Kompleksowe remonty mieszkań, biur,
domów. Tynki, malowanie, panele,
glazura, regipsy. Instalacje. Fachowo
i na czas. Rachunki. Konkurencyjne
ceny - 723 048 638
Remonty od A-Z - malowanie,
tapetowanie, glazura, tynki, podłogi,
drzwi, okna, kompleksowo łazienki
i mieszkania. Solidne wykonanie 661 813 056
Remonty odnawianie mieszkań
- płytki kuchnia, łazienka, panele,
malowanie, tapety, gładzie, montaż
drzwi okien itp. kompleksowo solidnie, dobre ceny - 695 646 524
Renomax ogólnobudowlane usługi
- remonty domów, mieszkań, docieplenia, elewacje - 606 508 723
Tynki gipsowe maszynowe Wykonujemy profesjonalne tynki
gipsowe oraz bezpyłowe gładzie
- 662 485 024
Tynki Maszynowe, gipsowe cementowe, wapienne - szybko i
solidnie krótkie terminy - 793 540
487
Tynki, gładzie, regipsy - glazura,
sufity podwieszane, demontaż i
montaż drzwi, okien itp. Solidnie! 506 623 977
Usługi ogólnobudowlane - Oferujemy usługi budowlano remontowe.
Szybko tanio i solidnie - 508 451
743
Usługi stolarskie - drzwi, podłogi,
balkony, altanki - 600 182 048
W piaskowcu, łupku, kamieniu wykonam ściany, elewacje, schody,
murki, ogrodowe grile, studnie i wiele
innych - 501 398 739
Wykończę ściany, murki - elewacje, schody, ogrody w kamieniu,
łupku, piaskowcu, drzewie, wykonam remont domu, mieszkania - 501
398 739
Wykonam prace budowlane w zakresie: dachy, docieplenia,
regipsy, wykańczanie wnętrz i ogrodzenia (aranżacja i doradztwo) - 693
039 453
Wykonam prace w łupku - kamieniu w drzewie, remont domku,
mieszkania - 501 398 739
Wykonuję drobne remonty malowania, zbijanie tynków, prace
porządkowe, tanio i solidnie - 514
710 357
Złota rączka, remonty - przycinanie krzewów ozdobnych i wiele
innych prac czysto i dokładnie - 501
398 739
197112. Kompleksowe usługi zduńskie - Renowacja i przebudowa
zabytkowych pieców kaflowych.
Bud.trzonów kuchennych i pieców kaflowych, kominków, gryli,
wędzarni, pieców chlebowych na
posesjach, obud. wkładów piecowych - 793 240 007,666 738 298
195031. Koparka tanio sprawnie roboty ziemne, wykopy, przyłącza
wodne kanalizacyjne, szamba,

Wypożyczanie sprzętu i narzędzi budowlanych rusztowania warszawskie, malarskie, szalunki
stropowe, podpory, trójnogi, głowice, systemy
stropowe Doka, agregaty prądotwórcze, młoty
wyburzeniowe, elektronarzędzia, wibratory
do betonu - 075 76 78 968

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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oczyszczalnie ekologiczne, profesjonalnie - 785 535 629
197268. Koparkoładowarka wykopy
- prace ziemne, nowa sprawna
maszyna, równe koła - 785 535
629
195758. Koparkoladowarka - tanio sprawnie wykopy przyłącza wodne
kanalizacyjne ekologiczne oczyszczalnie ścieków szamba nowa
silna maszyna równe koła - 785
535 629
195188. Ocieplenia domów - Oferujemy Państwu ocieplenia budynków
w atrakcyjnych cenach. Pomagamy
w zakupie materiału (taniej niż w
hurtowniach). Zajmujemy się również remontami mieszkań i domów
- 607 190 004
196500. Oczyszczalnie szamba
- przyłącza wodne i kanalizacyjne
- 785 535 629
195929. Remonty - solidnie - prace
remontowo-wykończeniowe mieszkań i nie tylko - regipsy, gładzie,
tynki, malowanie, panele, montaż
drzwi, sufity podwieszane. Solidnie
i dokładanie! Wolne terminy na
czerwiec! - 796 801 777
195189. Remonty - tanio - Wszelkiego rodzaje remonty domów i
mieszkań. Kafelki, wylewki, tynki,
regipsy, malowanie itd. Tanio i solidnie Kuba - 609 335 334
197269. Remonty kompleksowo
- fachowo sprawnie możesz zobaczyć naszą dotychczasową pracę,
nie mamy się, czego wstydzić - 785
535 629
195184. Remonty kompleksowo
- Ocieplanie budynków oraz wszelkie prace remontowe. Pomagamy
w zakupie materiału. Atrakcyjne
ceny. Szybko i solidnie Maciej - 607
190 004
195729. Remonty kompleksowo kuchnie, łazienki, panele, regipsy,
malowanie oraz wszelkie prace
remontowe. Pomagamy w zakupie
materiału. Atrakcyjne ceny. Szybko i
solidnie Maciej - 609 335 334
195728. Remonty tanio, solidnie Wszelkiego rodzaje remonty domów
i mieszkań. Kafelki, wylewki, tynki,
regipsy, malowanie itd. Tanio i solidnie Kuba - 607 190 004
195759. Remonty wykończenia
tanio - kafelki regipsy panele kompleksowo sprawnie i profesjonalnie
- 785 535 629
195187. Usługi budowlane- tanio Oferujemy Państwu szeroki zakres
usług remontowo budowlanych
min.: malowanie, - glazura - panele,
podłogi - tynki, regipsy, ocieplenia.
itp Kuba - 609 335 334
195012. Usługi zduńskie - Renowacja i przebudowa zabytkowych
pieców kaflowych. bud. nowych
trzonów kuchennych i pieców kaf.
budowa kominków, gryli, wędzarni i
pieców chlebowych, budowa kominków z pieców kaflowych - 793 240
007, 666 738 298
195032. Wykończenia, remonty
- kompleksowo nie musisz się
stresować potrafimy to robić - 785
535 629

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
195964. Agencja Fotograficzna
JPG - Fotografia Ślubna, Okolicznościowa i Reklamowa. Profesjonalnie
i kompleksowo. e-mail: jadwiga.
glowinska@o2.pl - 508 260 110
Profesjonalna fotografia
ślubna - Profesjonalna fotografia
ślubna - 609 763 912

USŁUGI
EDUKACJA
Hiszpański nauka korepetycje obcokrajowiec - 502 656 140
Korepetycje z fizyki i matematyki - dla gimnazjalistów udzielane
przez studentkę politechniki. Dojazd
do ucznia, 20 zł za godzinę - 791
749 094
Korepetycje z Matematyki
- udzieli student, z zakresu SP,
gimnazjum i szkoły średniej. 20 zł/h
- 608 618 941

USŁUGI
MUZYCZNE
DJ na wesela - zabawy super muza
- 605 131 005

DJ Prezenter - z długim stażem
poprowadzi każdą imprezę Dance
- 724 297 578
Duet Magda i Bogdan - Oprawa
muzyczna imprez, zabaw, dancingów, wesel itp. - 603 196 708
Zespół muzyczny - muzyka na
żywo, saksofon, akordeon 1200
zł - 609 272 704

Koszenie trawy wraz z wywózką
- 693 252 691
197566. Biuro usług księgowych
- KO-ALA - pełen zakres usług księgowych i finansowych: rozliczenia z
ZUS, US, płace, księgi handlowe,
KPiR, PITY i wiele innych - W. Polskiego 54 obok sądu, budynek NOT
- alakow@onet.eu - 601 837 677

różne. Zadzwoń, a postaram się
pomoc. Zapraszam - 501 398 739
Renowacja drzwi - zewnętrznych
i wewnętrznych drewnianych - 721
321 115
Rusztowanie do wynajęcia - 50
m2 odbiór własny 30 zł doba - 661
118 739

Ogrody - zakładanie i
pielęgnacja. Trawniki
siane i z rolki, mury, kostka
brukowa, oczka wodne,
faktury VAT
888 680 193,
mail:
ppgrzelak@gmail.com

Wykonywanie komlepsowe ogrodów i pielęgnacja terenów zielonych, cięcia sanitarne
drzew, ogrody różnego
rodzaju bruki naturalne i
betonowe - 609 955 494

Rusztowanie klinowe 220 m
- atrakcyjna cena, możliwość montażu i transportu, polecam - 888
269 797
Skuteczna nauka jazdy - prawo
jazdy kat. B - 507 034 633
Sprowadzę każde auto - na
zamówienie - 601 150 585
Strony internetowe - projektowanie, przebudowa stron internetowych. Skuteczna reklama w
Internecie Faktury VAT - 609 805
185
Twoja Kancelaria - Opoka - Jelenia Góra Lokalizacja vis’vis PZU!
Wyjazdy do klienta - 075 76 76
256
Weryfikacja dokumentacji
szkodowej! - Kancelaria Odszkodowawcza – bezpłatna weryfikacja
dokumentacji szkodowej! - 075 76
76 256

Chwilówka do 600 zł Jelenia Góra i okolice - 785
135 590
Podciśnieniowe czyszczenie mechaniczne szczotkowanie dywanów, tapicerek samochodowych
- wysoka jakość usług,
profesjonalny sprzęt,
atrakcyjne ceny - 609 172
300 - 075 75 242 66
Zespół weselny LATINO - 3
osobowy skład, zawodowi muzycy,
dobra muzyka, wodzirej, ostatnie
terminy na 2009 - 507 413 396
Zespól Prestiż - wesele, karaoke.
Demo na naszej stronie internetowej
Organizujemy profesjonalne karaoke e-mail: kontakt@zespolprestiz.
pl - 517 900 425

USŁUGI
OPIEKA
Opieka - zwierzęta - Wyjeżdżasz?
Nie masz, co zrobić ze swoim
zwierzątkiem? To dobrze trafiłeś zaopiekuje się nim profesjonalnie
i zapewnię mu bezpieczeństwo
- 691 049 043
Zaopiekuję się dzieckiem - u
siebie w domu od rana do godz.
15. Mam doświadczenie z dziećmi
w każdym wieku. - 796 555 934

USŁUGI
RÓŻNE
Książki Przychodów i Rozchodów (KPiR) - od 100 zł netto
- cena uzależniona od ilości
dokumentów, prowadzenie Księgi
Handlowej (KH) - od 500 zł netto
- cena uzależniona od ilości pracowników i dokumentów, ryczałt
ewidencjonowany - od 100 zł
netto - 601 837 677
Naprawa pralek i sprzętu AGD
Dariusz Simoniuk ul: Karłowicza
25 - zakład czynny PN-PT 10-17
SB 10-13 -075 64 21 598. 603
835 483
Karcher - podciśnieniowe pranie dywanów, tapicerki meblowej,
faktury VAT - 075 76 72 773
Pracowałeś w Holandii
chcesz zwrotu podatku nawet
5 lat wstecz, uzyskać rodzinne,
dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego - zadzwoń - 695 133
584
Karcher - profesjonalne czyszczenie, mechaniczne szczotkowanie dywanów, rolet, tapicerki
samochodowej, wystawiam
rachunki - 609 600 807, 075 642
03 15
Szafy rozsuwane - meblozabudowy, garderoby kuchenne i inne
- 075 75 350 92, 603 328 832
Elektropomiary, rezystancja
- izolacji, skuteczność, zerowania,
łazienki - tanio - 507 736 710
Psychiatra specjalista Jacek
Madejek gabinet Groszowa 1/13 wizyty domowe - 600 752 830
Dyskretne pokoje - 661 059
918
Usługi hydrauliczne - solidnie,
dokładnie, pogotowie wodnokanalizacyjne C.O. - Jelenia Góra
- 794 264 278

Kancelaria Odszkodowawcza oferuje profesjonalną pomoc prawną
- 075 76 76 256
Areacja trawników - przycinanie
żywopłotów, kompleksowa pielęgnacja ogrodów - 608 814 589
AW Ogrody - urządzanie i pielęgnacja ogrodów, zakładanie trawników,
koszenie, murowanie z kamienia
- 504 172 577
Elektryk - instalacje elektryczne

Detektyw
www.biurodetektywistyczne.pl

512 043 153
- awarie, pomiary, odbiory, tanio 500 602 762
Hydraulika technika grzewcza - montaż c.o.wod-kan, gaz,
załatwiamy pozwolenia i odbiory
HYDROKLIM Rafał Klimczak Jelenia Góra - 696 484 516
Kocioł C.O 25kw - ze sterowaniem i nadmuchem. Gwarancja.
Możliwość montażu - 660 443 730
Koszenie trawy - Koszenie trawy
- 508 067 225
Koszenie trawy, chaszczy Wycinka krzaków itp. Ścinka drzew,
cięcie drewna na opał. Solidnie - 516
666 638
Kredyt dla każdego - 100 % przyznawalności, bez BIK-u, polecam
- 783 299 989
Meble, szafy wnękowe - pawlacze
- na wymiar, tanio - 500 452 760
Naprawa komputera - usługi
informatyczne - 507 311 491
Naprawa komputerów - i usługi
informatyczne - 669 496 404
Odkurzacze centralne - Beam
Electrolux. Montaż i instalacja.
Atrakcyjna cena - FV! Oferta dla
klientów na cale woj. dolnośląskie
- 512 841 204
Odszkodowania - Odszkodowania - 075 76 76 256
Opoka - Kancelaria Odszkodowawcza czynna od poniedziałku do
piątku 8 – 16, w środy 8 – 18. - 075
76 76 256
Opoka - Kancelaria Odszkodowawcza, ul. Sobieskiego 56/58
58-500 Jelenia Góra - 075 76 76
256
Pielęgnacja ogrodów - Projektowanie, wykonywanie i pielęgnacja
ogrodów - 606 918 651
Pogotowie anten Mont-Sat Jeleniogórski serwis antenowy z
14 letnim doświadczeniem, sprzedaż montaż, serwis. satelitarne,
naziemne, zbiorcze. Wolności 52
(Mała Poczta) - 075 64 28 588 lub
602 810 896
Pogotowie antenowe CS-MONT
- montaż zestawów TV-SAT wszystkich platform oraz ant. naziemne,
modernizacje, naprawa Podwale
27 - 792 859 985
Pogotowie komputerowe Naprawa, modernizacja komputerów, notebooków w domu lub firmie
Klienta. Usuwanie wirusów. Jelenia
Góra i okolice - 609 805 185
Pomiary elektryczne - + interpretacja wyników. Szybko, tanio, solidnie
Zapraszamy - 503 128 159
Pomoc prawna - Kancelaria
Odszkodowawcza świadczy pomoc
prawną osobom poszkodowanym w
wypadkach, do 10 lat wstecz! - 075
76 76 256
Przytnę krzewy - wykonam
remont mieszkania, domku, naprawy

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Bus 6 osobowy – przewozy, kraj
– 609 172 300
Przewozy osób do (z): Wiedeń,
Brno - wynajem busów 8, 18, 23
osobowych - 601 789 750
Autoholowanie Sprinter 7
osobowy + 1750 ładowności,
laweta - transport towarowy tanio, szybko, profesjonalnie i
całodobowo - 501 234 403
Autolaweta dyspozycyjność
24h - Możliwość przewozu busów i
jeepów - 601 150 585
Bus duża plandeka - 8 euro palet
szukam zleceń - kraj i cala Europa
zapraszam firmy do współpracy 505 189 340
Lotniska Przewozy - Praga –
Berlin – Wrocław - Katowice - 505
092 579
MPT Przewozy Regionalne, obsługa lotnisk Praga, Wrocław,
Berlin F-ra VAT 75 71 740 25, 607
763 204 e-mail maklarite@vp.pl 607 763 204
Przeprowadzki - Sprinter kontener d.4,05 sz.2,00 w 2,40 kraj i
zagranica - 601 871 725
Przeprowadzki - transport Bus Maxi. Kraj, zagranica. Mercedes
Sprinter 25m3, Iveco Daily 17m3,
ład.1,5 tony,4,60 dł. pow. ładunkowej. Ekipa do załadunku. Tanio i
solidnie - 509 211 282
Przeprowadzki transport - tanio
i profesjonalnie firmy, mieszkania
kraj i ue - warto - 500 452 760
Przewóz osób - Niemcy, Belgia,
Holandia wyjazdy wtorek, piątek 607 100 857
Przewozy do Niemiec - Przewozy
do Niemiec - 693 331 170
Przewozy na lotniska - Przewozy
na lotniska ( Mercedes E ) Wrocław
– Katowice – Drezno - Berlin - 601
871 725

Ośrodek Terapii
Zintegrowanej
Gabinet psychiatryczny
606 921 436
Gabinet psychoterapeutyczny 602 638 645
Jelenia Góra
ul. Grottgera 7
(II piętro budynku Poradni Przeciwgruźliczej i
Chorób Płuc)
Tani transport - krajowy i zagraniczny. Ładowność 1.5t. Szybko,
tanio i solidnie - 792 791 299
Transport Bus Renault Master
- wszędzie i zawsze. 1,50/km - 508
067 225
Transport ciężarowy - z hds 7
ton - 507 576 765

Transport przeprowadzki busy, pickupy, osobowe, f-ra VAT
- 502 799 999
Usługi transportowe - Usługi
Transportowe Sprinter max blaszak,
Sprinter kontener dłu.4.00 szer.2.00
wys.2.40 Przeprowadzki . - 601
871 725
Usługi Transportowe - IVECO i
KAMAZ do 15. ton - 608 649 813
Wypożyczalnia aut - Wypożyczalnia Sprinter-MAX, przeprowadzki Sprinter- kontener (4x2x2,4)
kraj i zagranica dowozy na lotniska
Mercedes E (Wrocław-Katowice,
Drezno-Berlin) - 601 87 17 25
Zawiozę na adres - max. 4 osoby
plus bagaż - 601 150 585

USŁUGI
ZDROWIE I URODA
Hauser Kosmetik Studio - kolczykowanie, oczyszczanie, henna,
modelowanie brwi, tipsy, pedicure,
depilacja - również brazylijska, makijaże Ul. Wolności 2 - 517 171 414
Masaże olejkami Dr Hauschka
- doświadczona fizjoterapeutka.
Relaksujące, sportowe, odchudzające - 663 641 363
Paznokcie żelowe po 40 zł posiadam certyfikat, Zabobrze III
- 782 791 316
Piercing Studio Hauser - licencjonowane studio kolczykowania
ciała. Bezboleśnie, szybko, każdy
zakres. Ul. Wolności 2. Obok sklepu
zoo - 517 171 414
Solarium - nowe lampy! - Solarium Ergoline - nowe, podwójnie
brązujące lampy! Zapraszamy
PN.-PT. 11-19, SB. 11-14 ,,STUDIO
URODY,, ul. Kiepury 59 wizawi
ZUS-u. - 602 225 822
Tipsy - kursy żel, akryl, jedwab,
porcelana, zdobienia. Najtaniej,
najlepiej + certyfikat. Prowadzi V-ce
mistrzyni Polski. 1 metoda 350 zł. Ul.
Wolności 2 - 517 171 414
Tipsy - przedłużanie, zdobienie
paznokci metoda: żelowa od 60 zł.
Manicure, pedicure. Body Piercing
( kolczykowanie ciała) Kosmetyka
twarzy - 500 052 695
Tipsy - kurs 1 zł! - super intensywny
2 dniowy metodą żelową. Kupujesz
tylko zestaw do nauki i pracy z lampa
za jedyne 499 zł. Ul. Wolności 2.
Zapraszam - 517 171 414
Tipsy żelowe po 40 zł - posiadam
certyfikat, Zabobrze III - 782 791
316

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Firma przyjmie zlecenia na poremontowe pobudowlane usługi
sprzątające i inne - 075 76 123 93 i
516 067 924
Sprzątanie, prasowanie, mycie
okien - 697 861 028
Profesjonalne sprzątanie
mieszkań - domów, posesji, a także
piwnic, strychów, szopek, możliwość
wywozu śmieci, gruzu itp. gwarantujemy uczciwość - 788 200 832
Sprzątanie mieszkań, domów
- gotowanie obiadów, robienie
zakupów, gwarantuję uczciwość i
solidność - 603 816 863
Sprzątanie posesji - wycinka
drzew - 793 240 653

ODDAM/PRZYJMĘ
Oddam - w dobre ręce szczeniaka 2,5 miesięczny, szczepiony
kundelek, czarno-biały - 075 64
230 82
Oddam – gruz i ziemię do wyrównania terenu. Załadunek bezpłatny
- 601 750 147
Oddam – wypoczynek - sofa 2
osobowa do spania, 2 fotele i szafa
- 601 465 268
Przyjmę – komputer, dziękuję 785 801 527
Przyjmę – monitor + głośniczki i
gry - Dziękuję - 668 077 306

ZGUBIONO
Legitymacja studencka - Między
1 a 5 maja zgubiłam legitymację studencką PWSZ w Legnicy o nr 19922
w okolicach ul. Wyspiańskiego i
Morcinka. Znalazcę bardzo proszę

o odesłanie jej na adres znajdujący
się w niej - 661 845 696
Pęk kluczy - zgubiono na Zabobrzu,
okolice Bacewicz - dla znalazcy
nagroda - 691 197 676
Zaginął pies Akita Inu - W sobotę
9 maja na ulicy Wyspiańskiego w
Jeleniej Górze zaginął piesek rasy
Akita Inu bardzo znacznej czarno
- białej maści . Na znalazcę czeka
nagroda! - 075 64 60 670
Zaginął pies! - 9 maja z mojej
posesji zaginął pies! 4 miesięczny
duży mieszaniec, czarnobiały, długie
czarne uszy, białe skarpetki, biały
koniec ogona. Jeżeli ktoś widział
pieska proszę o kontakt - 889 960
937
Zgubiono dokumenty - portfel
z dokumentami dowód osobisty,
prawo jazdy, dowód rejestracyjny
na nazwisko ZAKRZEWSKI - 601
833 376
Zgubiono telefon - w okolicach
Zabobrza 1(Rossman, SP nr 8)
czarna Nokia - znalazcę proszę o
kontakt - 695 322 429

ZNALEZIONO
Husky - szaro-biały w okolicy
Wrocławskiej, piesek jest młody
posiada obrożę. Proszę o kontakt
piesek tęskni za właścicielem - 606
405 023
Info - zagubiony laptop - proszę o
kontakt osobę, która we Wrocławiu
na przystanku bus Krycha zgubiła
laptopa - 608 126 876
Klucze - 9 maja w Sobieszowie
na podlasku znaleziono klucze,
do odbioru w sklepie „Stop” - 075
75 536 62
Klucze i bilet m-czny - znaleziono 2 komplety kluczy oraz bilet
miesięczny na nazwisko Ryszard
Komański - 697 131 022

RÓŻNE
SPRZEDAM
Głęboki fotel z wysokim oparciem, kolor jasnobrązowy w
delikatny ciemniejszy deseń,
pluszowy, stan b.dobry. Cieplice,
Os. XX-lecia 696 840 237
Meble antyczne do renowacji,
meble po renowacji – okazja,
tanio – 506 487 498
Deski sosnowe stare – szerokość 20-40 cm, długość 4mb,
grubość 10-40mm – deski mają
100 lat – 506 487 498
Gramofon Fonika 9S-461 cena
70 zł – 664 654 301
Antyki – skup i sprzedaż, renowacja, meble stylowe na wymiar
– 506 487 498
Sprzedaż hurtowa odzieży używanej - dobrej jakości - niemiecka,
niesort 2,70 kg - 606 128 693
Akordeon do basów w bardzo
dobrym stanie - 500 030 627
Najtaniej garaże blaszane,
bramy garażowe - transport i
montaż gratis - 075 643 90 25 i
501 234 403

RÓŻNE
KUPIĘ
Kupię działkę ogrodowa w Jeleniej Górze. Może być z altanką, ale
niekoniecznie 608 853 596
Antyki, meble, szkło, porcelanę,
zegary, obrazy, grafikę, broń,
odznaczenia, książki i inne rzeczy
- 609 443 235

MOTORYZACJA
KUPIĘ
195878. Skup aut. Dobre ceny - auta
do 6000 zł, mogą być do lekkich
napraw lakierniczych ub mechanicznych. Proszę o sms z opisem auta i
jego ceną - 608 382 458
Całe, powypadkowe - skup
gotówka od ręki posiadam własny
transport - 604 899 303
Każde auto - w rozsądnej cenie 669 022 821
Kupię Fiata Punto - Brava, Forda
Ka lub zarejestrowany w cenie do
5000 zł - 603 182 814
Powypadkowe, całe - skup
- Kupię auta całe, powypadkowe
i uszkodzone. Również angliki.
Odbieram własnym transportem 510 522 968

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

18 maja 2009 r.

OG£OSZENIA
Skup aut za gotówkę - z lat 1993 2008 całe i powypadkowe osobowe
i dostawcze - 664 200 250
Skup aut. Dobre ceny - do 6000
zł. w okazyjnej cenie, mogą być do
lekkich napraw lakierniczych lub
mechanicznych - 608 382 458

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Citroen BX zarejestrowany,
ubezpieczony, centralny zamek,
szyberdach, elektryczne szyby, cena
1.600 zł. do negocjacji. Pilne - 793
725 871
Vw Vento 93 rok 1.8b. 4 elektryczne
szyby + lusterka i szyberdach, podgrzewane fotele. Alu 15 z rantem.
Wersja Limited Edition, 5300 zł. 514 585 525
Oddam Fiata 126p na złom. Uszkodzony wahacz - 697 299 554
Mazda 626 turbo disel - 94 rok,
bordowy metalik - 516 336 158
Quad Kawasaki KVF 750, napęd
4x4 zal. elektrycznie, rok 2006 najmocniejszy quad, stan ok., kupiony
w salonie, jeden właściciel, okazja
- 697 870 559
Sprzedam lub zamienię na mniejszy Citroen Berlingo 1.9 TD, 5 os.
Przebieg 67 tys., kolor czerwony
metalik pierwszy właściciel, 721
928 681
Opony Dayton D-100 185/70R13
na felgach stalowych poloneza 4
szt. Stan bardzo dobry – cena 200
zł – 500 599 112
Golf 2 – 1991, 1.6 benzyna, 2
drzwiowy, srebrny metalik, hak, szyberdach, 1300 zł – 075 64 21 773
Ford Ka – 1998, pojemność
1300, ważny przegląd, fioletowy,
cena 6000 zł – do negocjacji – 509
698 341
Opel Kadet na części lub w całości
700 zł do negocjacji, silnik sprawny
– 508 536 379
Przyczepy campingowe 2, 3, 4
osobowe – 603 472 776
Fiat Panda 95 - 1000 zł - 516
816 986
Ford Escort - 1.6 benzyna 16V,
1993 rok produkcji, czerwony, 4
drzwiowy, stan bardzo dobry, cena
2200 zł - 501 177 801
Golf III - 1992-1997 - silnik, skrzynia biegów (5) wszystkie części do
modelu 5 drzwiowego, karoseria
do modelu 3 drzwiowego - 601
940 871
Polo 1997, silnik, skrzynia biegów, wszystkie części do modelu 3
drzwiowego, karoseria do rozbiórki
- 601 940 871
Opony nowe i używane od 13-20
- super ceny, montaż i wyważenie
gratis - 075 78 93 651
Prostowanie i sprzedaż felg
aluminiowych i stalowych - Pasiecznik - 075 78 93 651Audi 80 B4 2,0l
benzyna + LPG - ABS, wspomaganie kierownicy, klimatronik, centralny
zamek + alarm z pilota, elektryczne
szyby, elektrycznie i podgrzewane
lusterka, system procon - ten, dzielona tylna kanapa, komputer pokładowy, alufelgi, komp. kół zimowych,
hamulce tarczowe przód, tył - 669
012 647 +316 53 583 926
126p elegant - 1997 rok Jelenia
Góra - 505 561 798
4 koła - do Poloneza 13x175x70.
Bieżnik 2x4,5 mm, 2x6 mm. Cena za
całość 140 zł. - 609 514 436
Agregat - 720W 12Volt na gwarancja do września, mało używany
- 695 475 628
Astra - pojemność 1.4, rok 93,
oszczędna, 5.5l na 100 km. centralny
zamek, wspomaganie kierownicy cd
mp3. Nie zgnita, do wym. tylko lewy
próg, reszta zdrowa! Zadbana! Silnik
+ zawieszenie igła! Cena do uzgodnienia - 791 963 115
Astra 1.4 - rok 93, pojemność 1.4.
Centralny zamek, wspomaganie
kierownicy, CD Mp3, zadbana niewybita. Oszczędna 5.5l na 100km.
Ważne opłaty! Cena po obejrzeniu
auta do dogadania - 693 805 173
Audi A4 B5 quattro - 2.6, 150 KM,
skóra, alufelgi 16”, po wymianie płynów i akumulatora, OC do listopada,
granatowy metalik. Cena 13500 zł
do negocjacji - 609 559 971
Auta – Bmw x3 2005 nawigacja
96000 km, Hunday turacan zielony
metalik 78000 km 2006 rok. crdi gls,

Audi A4 combi kolor czarny 12/2006
rok. 103000 km, auta z pełnym
wyposażeniem. - 501 476 457
Bmw - compact rok 96, 2 poduszki,
elektryczne szyby, elektryczne
lusterka, wspomaganie, kolor czarny
metalik, pojemność 1.6 sprzęt car
audio, pilne cena do uzgodnienia 667 974 647
Bmw 7 - benzyna 1995 rok - 504
547 922
Bmw compact - rok 94/95 przebieg
162 tys. zielony metalik, elektryka
lusterka, szyberdach, radio/CD, alu
16, nie wymaga wkładu finansowego Cena 7700 zł (do negocjacji)
- 600 076 945
Buggy - pojemność silnika 1500
ccm, napęd na tył hamulce na 4
koła, orurowany, niedawno zbudowany, cena 1200 do negocjacji - 516
722 318
CB sibi radio - zdecydowanie jestem
z okolic Jeleniej możliwy dojazd 889 17 74 36
Cinquecento Sporting - 1.1 żółty,
elektryczne szyby, centralny zamek
2400 zł - 609 246 405
Citroen Xantiaii 2,0+LPG 16V+LPG (sekwencyjny), produkcji
1998, 185 t.km, klimatyzacja, ABS,
centralny zamek elektryczne (4 x
szyby szyberdach, lusterka, siedz.
kier.), r-mag oryg. ster w kierownicy,
4 x airbag, 2 kpl. opon, nowe tarcze
hamulcowe - 601 071 200
Citroen Xsara Picasso - 2006
rok - 15 tys.km, oryginalny przebieg,
stan idealny, srebrny, zarejestrowany. ubezpieczony, 36,500 PLN
- 660 443 730
Corsa B 2900 zł. - z roku 1994,
zarejestrowana w Polsce, 3 drzwi,
czerwony cena 2900 zł. - 608 382
458
Corsa B, alu, 3500 zł. - rok 1994,
silnik 1.2 benzyna, alufelgi + komplet
kół zimowych, elektryczne szyby,
zarejestrowany Polsce 3550 zł - 608
382 458
Części Corsa B - różne części z
demontażu - 510 242 940
Daewoo Lanos 98 rok - auto
posiada instalację gazową, klimatyzację, wspomaganie kierownicy,
radio, alufelgi, stan technicy auta
dobry. Cena 5000 zł. - 509 622
884
Daihatsu Charade - 91 rok,
pojemność 1000 cm3, stan dobry,
ważny przegląd i OC, za okazyjna
cenę 1300 zł - 502 656 807
Escort 1,4 - 91 rok - opłaty do
IX.09, 5 drzwi, centralny zamek, szyberdach, stalowy - 783 032 842
Escort za 2150 zł. - 96 rok- 1.8
diesel do poprawek, zarejestrowany,
opłacony - 510 242 940
Escort za 450 zł. - 91 rok 1.6,
kombi, LPG, uszkodzony silnik, brak
przeglądu i OC - 603 265 722
Fajne Buggy - zrobiony niedawno
pojemność 1500ccm napęd na tył,
krótki, zwinny, hamulce na 4 koła
orurowany, sprawny, cena 1200 do
negocjacji - 516 722 318
Fiat 125p - kolor piaskowy, drugi
właściciel, samochód na chodzie.
1989. Cena 500 zł. - 506 164 478
Fiat 126p - rocznik 1992, 652 ccm,
garażowany, zadbany, kolor biały, 075 75 259 50
Fiat 126p - rocznik 1997, kolor
pomarańczowy, do opłacenia ubezpieczenie auta oraz przegląd. Cena
400 zł. jeszcze do uzgodnienia - 782
510 187 lub 781 084 339
Fiat 126p el - ostatni wypust, stan
bardzo dobry, blokada na skrzynię
biegów, kolor czerwony, cena 1200
zł. do negocjacji - 667 253 102
Fiat Brava 1.9 TD - bezwypadkowy, zielony metalic, klimatyzacja,
4 szyby sterowane elektrycznie,
centralny zamek, alufelgi, elektryczne lusterka, welurowa tapicerka 1997/98 rok - stan idealny,
cena 9800 do uzgodnienia - 603
182 815
Fiat Bravo 1.9 TD - cena 7.500 z
bardzo małym przebiegiem z Włoch
2 latka w Polsce - 509 489 787
Fiat Cinquecento - czerwony kolor,
rok produkcji 1996. Jelenia Góra 604 527 994
Fiata Uno - 1.0 Fire rocznik 1998,
stan dobry. Przegląd ważny do
marca 2010 r. komplet zimowych
opon + radio MP3. Cena 1.800 zł
do negocjacji - 661 987 184

Fiesta - 1990 rok, niebieski, stan
dobry, zadbany, użytkowany przez
niepalącą kobietę, 4/5 drzwi, benzyna, pojemność 1.1;5 biegów,nie
wymaga wkładu fin.,ważny przegląd
i OC, cena do uzgodnienia - 502
302 349
Fiesta 1.3 gaz - z roku 1993,
wspomaganie kierownicy, instalacja
gazowa, Radio MP3 JVC, zarejestrowany opłacony, cena 2100 zł
- 608 382 458
Fiesta 5-drzwiowa - rocznik 94,
kolor czerwony OC + przegląd
techniczny do końca listopada
2009. Auto po remoncie, sprawne
i ekonomiczne. Cena 1200 zł. bez
negocjacji - 665 954 150
Fiesta 88 1.6 diesel - sprawna
z opłatami, wylądowała w rowie
dach uszkodzony, jeździ brak szyby
czołowej, tanio w całości - 501
577 044
Ford Eskort, rok produkcji 1992,
składak, zarejestrowany za niewielkie pieniądze cena 500 zł - 500
279 708
Ford Escort - kombi - 1.8 diesel 1993 rok, centralny zamek,
kolor grafitowy, szyberdach, ważny
przegląd, stan db. 1700 zł. - 790
819 626
Ford Escort kombi - 1992 rok,
1400ccm benzyna 1500 zł. - 783
640 119
Ford Escort kombi - rok produkcji
1991, cena 1500 zł. - 757 412 265
Ford Escort kombi ghia - 1,8 TD,
rok produkcji 1995, szyberdach,
elektryczne lusterka i szyby, klimatyzacja, centralny zamek z pilotem,
immobilizer, alarm, poduszki, opony
zimowe. Cena 6.500 - 663 332
415
Ford Fiesta - 90 rok, niebieski, stan
dobry, zadbany, zero rdzy, użytkowany przez niepalącą kobietę, 4/5
drzwi, benzyna, pojemność 1.1; 5
biegów, nie wymaga wkładu fin.,
ubezpieczenia, ważny przegląd,
cena1800 zł. do negocjacji - 502
302 349
Ford Fiesta - w dobrym stanie
tanio z ubezpieczeniem i ważnym
przeglądem cena 600 zł. - 695
081 289
Ford Fiesta 1,3 - benzyna, trzy
drzwiowy rok 1995, ubezpieczony
ważny przegląd do niewielkich
poprawek blacharskich, cena do
negocjacji. - 509 940 053
Ford Fiesta 1995 rok - 1.1 benzyna, 3 drzwiowa, 5 biegowa,
poduszki powietrzne, zarejestrowana, cena: 1350 - 885 320 287
Ford Ka - 1996/97 w dobrym
stanie cena 5000 zł - 502 250
135
Ford Mondeo - 1.6 benzyna.
Rok produkcji 1994. Szyberdach, wspomaganie kierownicy,
elektryczne szyby, 2 poduszki
powietrzne. stan dobry. Cena
3700 zł - 695 251 692
Ford Mondeo - Ghia 2.5 V6
kombi, rok produkcji 97, pełne
wyposażenie, alufelgi, hak, stan
b. dobry. Cena 8000 zł do negocjacji - 605 056 093
Ford Mondeo 1994 rok - 1,6
benzyna, rok produkcji 1994, stan
dobry, wspomaganie kierownicy,
elektryczne szyby. szyberdach, 2
poduszki pow. cena 3700 zł. - 695
251 692
Ford Mondeo 2.016 v ghia 1996, moc 137KM, pojemność,
skok 1988 cm3, benzyna, ciemny
zielony metalik, elektryczne szyby
lusterka, klimatyzacja, centralny
zamek, 2 poduszki - 600 385
165
Ford Mondeo 2000 zł. - 95 rok,
2.0 16v, sedan, 2 poduszki, wspomaganie, ABS - 609 243 506
Ford Orion - rok 1993, kolor
niebieski, wspomaganie, elektryczne lusterka, 1.6 dohc, stan
bdb. garażowany, cena 2500, do
negocjacji - 505 447 978
Ford Scorpio - scorpio 3 litry,
automat, stan dobry, sprzedam
w całości lub na części, sprawny,
jeżdżący, cena 900 zł. do negocjacji - 601 682 147
Ford Transit - 2,5 diesel, rok
produkcji 1989, 9 osobowy, stan
dobry, immobilizer - centralny
zamek. Cena 5.000 zł. - 602
767 159

Golf 2 - 130cm, benzyna, biały,
rok 1983, 3 drzwiowy, bez korozji,
zadbany w ciągłej eksploatacji,
brak przeglądu, OC do 11 2009
650zł - 723 203 474
Golf 3 + LPG 320 - 92 rok, 1,8
instalacja gazowa, 3 drzwiowy,
wspomaganie kierownicy, ważny
przeglad i OC - 727 227 917
Golf 3 1,9 D 1994 - stan dobry
5400 zł. - 606 822 694
Golf 3 1.9 TDI kombi 1998 elektryczne szyby, elektryczne
lusterka, ABS, centralny zamek,
wspomaganie kierownicy, elektryczny szyberdach, zielony
metal, ważne OC i przegląd, cena
9800 PLN, - 604 786 525
Golf 4 TDI 90km - czarny,
pełna elektryka, brak klimatyzacji
226000 tys. przebiegu, błotnik do
poprawy prawy, cena 14500 do
negocjacji - 793 422 998
Honda Civic - sedan, bordowy
metalik, pojemność 1500 cm, 16v
rok produkcji 1992, stan dobry,
cena 2500 zł, ważne przegląd i
OC - pilne - 725 353 840
Honda Civic 1.5 - elektryczne
szyby, lusterka, szyberdach, 2
airbagi, alufelgi 15”, centralny
zamek 2 piloty, auto jest obniżone
i ma przyciemniane szyby - 601
983 162
Hyundai Accent - pojemność 1,3
rocznik 97 benzyna ekonomiczne,
na alufelgach 14, szerokość 185,
kolor żółty, cena to kwestia dogadania się - 721 320 946
Hyundai Accent 1.3 - na 14’
alufelgach, szyberdach, do tego
dokładam komplet opon zimowych z felgami stalowymi + radio
CD/MP3+ wzmacniacz + tuba
możliwość sprzedaży bez alufelg, cena do negocjacji - 721
320 946
Hyundai Lantra 94 - ładna,
sprawna i jeżdżąca. Posiada
elektryczne szyby, szyberdach,
centralny zamek, po wymianie
rozrządu i klocków, części zawieszenia, przegląd ważny do 2010
- 692 723 836
Iveco - Ciągnik siodłowy Kabina
do Lekkiego Romontu Oring tulei
cylindra do wymiany 6000 zł. 692 124 507
Iveco Daily 2005 rok - 2.3 hpi,
11 5tys.km, średnio długi, max
wysoki, stan idealny, cena 33000
zł. - 888 604 633
Kadet + LPG 1100 zł - 94, składak, łezka, 1200 cm, bez rdzy,
ważne OC. Cena 1100 zł. - 727
227 917
Maluch - FIAT 126p, rok produkcji 1998, przebieg 73000,
drugi właściciel, garażowany, blokada skrzyni biegów, dodatkowe
2 koła zimowe (nowe opony) - 695
960 028
Matiz - rocznik 2000 - 603 891
408
Mazda 323 - coupe, 1995, 1.5
benzyna, 180000 km. sprowadzony, pierwsza rejestracja w
kraju 12.08 r., przegląd i OC do
grudnia 2009 - 669 023 393
Mazda 323 za 450 zł. - na chodzie opłacona, zarejestrowana,
rok 1988 - 510 242 940
Mazda 323f - 90 rok, 1.5 z
gazem, alufelgi, skórzana-sportowa kierownica, wspomaganie,
centralny. do remontu podwozia.
1500 do negocjacji - 725 525
640
Megane - sedan classic, pojemność 1.6, rok 97, pełna dokumentacja ac - 790 455 577
Mercedes - Benz Vito 99 rok 2.2cdi opłacony, zarejestrowany,
alarm, centralny zamek, wspomaganie - 602 698 100
Mercedes 124 - 3 litry, benzyna
+ gaz, ważny przegląd i oc, alufelgi, szyberdach, po wymianie
płynów. Cena 6000 zł - 663 285
353
Mercedes 124 d - okazja - dużo
nowych części atrakcyjna cena - 600
983 355
Mercedes 124 diesel - stan
bardzo dobry 1992 rok - 10500 zł.
lub zamiana na Audi A6 diesel - 601
472 183
Mercedes 124 e klasa - 94 rok,
3.0 D, automat, klimatyzacja, alufelgi
17”, przebieg ok. 300 tys. km. 7600
zł - 691 385 819

Mercedes 124 e-klase - zielony
metalik składak 95 rok, automat 2L.
diesel jasna tapicerka, drewniane
dodatki podłokietnik central + pilot,
elektryka alufelgi 16’’szeroka listwa
b.ładny 6.600 zł. - 662 440 049
Mercedes 180 c klasse - 1996r.
2,2 diesel, elektryczne szyby, wspomaganie kier. centralny zamek,
5-biegowa, poduszki powietrzne,
radio CD, stan dobry, zarejestrowany, cena: 8,500 zł - 885 320 287
Mercedes 190d - 1991 rok, biały
w dobrym stanie technicznym - 8000
zł - 601 820 580
Micra 96 rok, 3950 zł - wspomaganie kierownicy, immobilizer, radio
MP3 Sony, poduszka powietrzna,
ABS, zarejestrowany w Polsce - 608
382 458
Mini cros - dla dziecka w wieku 6
do 10 lat. cena około 450 zł - 668
906 306
Mitsubishi Colt 92-93 - pojemność
1.6 118KM przebieg 208.000km
-FULL elektryka -kolor czerwony
-nowe opony i felgi -lekki tuning średnie spalanie 8l - silnik igła - 796
470 417
Mondeo ghia gaz sek. - kombi 1,8
16v 94 rok - benzyna, gaz sekwencyjny wersja GHIA .FULL opcja bez
skóry. Uszkodzony silnik - tanio - 605
326 885
Mondeo kombi z gazem - 94
rok, eklektyczne szyby i lusterka,
klimatyzacja, grzane fotele, radio z
mp3. Nowy przegląd. Cena 5.100
zl - 783 032 842
Mondeo za 1700 zł - 20,16v
sedan, opłacony, stan ogólny bdb,,
do niewielkich poprawek mechanicznych. Cena 1700 zł - 609 243
506
Monolit - z kata astra f 1,6 16v 668 025 036
Motor - JAVA TS350 rok produkcji
1992, z pełną dokumentacją, nie
zarejestrowany na chodzie, cena do
uzgodnienia - 510 599 172
Motor młodzieżowy - KROS250
czterosuw z kaskiem i gogle nowe
na chodzie rok produkcji 2008, cena
1500 zł. - 510 599 172
Naczepa - Pakton 12,6 Firana
na poduszkach stan firan kiepski
1 poduszka do wymiany - 692
124 507
Nissan Micra 95 rok - zadbana,
3 drzwiowa, pojemność 1.0, do
lekkich poprawek lakierniczych,
kolor niebieski metalik cena 2600
zł - 663 023 982
Nissan Primiera - 1992 rok 1.6 16V
benzyna, 4-drzwiowa, 5-biegowa,
welur, wspomaganie kierownicy,
centralny zamek, zarejestrowany,
cena: 1450 zł. - 885 320 287
Okazja - Bmw 1988 rok opłacona, stan bardzo dobry2200 zł lub
zamiana na skuter - 601 472 183
Omega B v6 sedan + LPG 1996,188 tys, B. bogata wersja
CD, alarm, immobiliser, RO, alu,
kontrola trakcji, klimatronic 2 strefy,
elektryczne fotele itp. Cena 8800
do negocjacji, zarejestrowany - 669
735 527
Opel - Combo - rej. na ciężarowy,
ekonomiczny, zadbany z hakiem sprzedam lub zamienię na auto z
gazem - 601 437 091
Opel - rok produkcji 1997, instalacja gazowa, blokada skrzyni biegów,
hak holowniczy, garażowany, drugi
właściciel. Stan dobry - 075 75
15 146
Opel Astra - 1997 serwisowany
1-właściciel, zarejestrowany do
10.03.2010, cena 7500 - 075 71
72 606
Opel Astra - okazja - z 92 rok, 5
drzwiowa, bogato wyposażona,
kolor czerwony, stan dobry, auto jest
ekologiczne, cena do uzgodnienia
po obejrzeniu auta - 661 692 641
Opel Astra 1.6 kombi - 95/96,16v,
biel, lekko zielone szyby, hak, rok w
kraju, nowe opony i opłaty, zadbany,
ładnie się prezentuje, cena 4300 zł,
do małej negocjacji - 607 539 279
Opel Kadet - 1,6 diesel, rok 1995,
stan dobry, cena 800 zł - 694 478
444
Opel Omega 200 zł - w całości lub
na części za cenę 200 zł silnik 2,0i
sprawny, skrzynia biegów również.
Zapraszam - 889 453 384
Opel Vectra a 1,6 -1995 rok ABS, poduszki pow. x2,centralny
zamek, auto alarm, zarejestro-
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wany, ubezpieczony, zielony metalik, w ciągłej eksploatacji, cena do
uzgodnienia - 600 705 012
Opel vectra B - 2,5l V6 190000
tys. niebieski metalik, klimatyzacja, dwie poduszki, komputer,
centralny zamek, alufelgi 17,
atrakcyjny wygląd - 781 789 960
Panda z gazem - 93 rok, czarny,
750 cm, ważny przegląd i OC,
stan dobry bez rdzy. Cena 1400
zł - 727 227 917
Passat 2,5 tdi 2004/2005 - końcówka 2004 rok kupiony w salonie
w Niemczech, serwisowany, bezwypadkowy stan idealny opcja
full chrom więcej informacji pod
nr telefonu - 601 750 153
Passat sedan 1.8t - 1998 - ABS
autoalarm, climatronic, komputer, wspomaganie 4 x airbag,
elektryczne szyby + lusterka,
immobilizer, RM, centralny zamek,
regulowana kierownica, elektrycznie podgrzewane fotele + lusterka,
2x podłokietniki auto zadbane,
szanowane-garażowane - super
- 604 922 815
Peugeot 106 - 1,1 benzyna, rok
produkcji 1992, niebieski metalik,
alarm, centralny zamek na pilota,
elektryczne szyby, opony zimowe
z felgami. Cena 3.400 - 663 332
415
Peugeot 205 diesel - 93,1.5
diesel, granatowy, 5 drzwi, stan
dobry - karoseria ocynk, 2 kpl.
kół, radio CD MP3, ekonomiczne
5-6l/100km, cena 2200 (do negocjacji) - 503 690 425
Peugeot 309 - zarejestrowany,
benzyna i LPG, rok produkcji 94,
sprawny technicznie, cena 520
zł - 609 279 479
Peugeot 405 z gazem - 1991
silnik 1.6 z LPG na chodzie ważne
OC i przegląd, biały, cena 1000zl
- 790 880 189
Peugeot 406 - tanio - 1997 rok.
1,8 benzyna + gaz, elektryczne
szyby, poduszki powietrzne, welurowa tapicerka, wspomaganie
kierownicy, klimatyzacja, zarejestrowany, 6 tys. zł - 885 320 287
Polonez Caro 1995 rok - gaz
- stan dobry, centralny zamek,
alarm, bezwypadkowy. Opony
zimowe z felgami. Cena 1300
zł. - 64 25 588
Polonez Caro GTI - rok produkcji 1997, 1,4, 100KM silnik Rovera,
zielony, 1800 zł do negocjacji - 601
565 467
Polonez Truck za 799 zł - 98
rok, brak przeglądu i OC - 603
265 722
Quad Artic cat 400 - Rok 2006
-elektryczne rozłączany napęd
4x4 -blokada dyferencjału automatyczna skrzynia biegów
Cena;16.500 zł - 507 213 640
Renault 19 chamade - rok produkcji 93 pojemność 1.7, benzyna
+LPG.Auto wymaga remontu.
Cena 1300 do negocjacji. - 514
764 631
Renault 19 za 1700 zł. - w bardzo dobrym stanie silnik 1,7b, rok
90, auto posiada centralny zamek,
elektryczne szyby, lusterka, hak,
aktualne opłaty, oc 6 mies. przegląd 11.05.2010 - 792 997 061
Renault Clio 1.2 – benzyna,
energy 91 rok grafitowy metalik,
ważne OC i przegląd, w ciągłej
eksploatacji, 5 drzwi, szyberdach,
immobilizer, RO, nie wymaga
wkładu finansowego, CENA 3.333
zł dzwonić po 15 - 667 330 130
Renault Laguna 96 kombi przebieg 156000, nowy rozrząd,
katalizator, komplet ogumienia
cena 9500 - 502 415 233
Renault Megane rt 1996 elektryczne szyby, wspomaganie
kierownicy, 2 x airbag, elektryczne
lusterka, centralny zamek alarm,
opony zimowe, bagażnik dachowy
wymienione zawieszenie i rozrząd,
cena 5400 zł. Auto na jeleniogórskich tablicach - 506 144 908
Renault Scenic 1.9 TDI - rok
1999, 182 tys, 4 PP, ABS, klimatyzacja, dwa elektryczne szyberdachy, elektryka, centralny zamek,
alufelgi, hak, i inne dodatki, radio
sterowane w kierownicy, welur,
zarejestrowany cena 15.900 - 605
996 335
Renault Twingo - rok 1996,
ściągany dach, immobilizer, przebieg 115 tys. Użytkowany przez

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

18 maja 2009 r.

REKLAMA
tANIO kadet + LPG 1100 zł - 94,
składak, łezka, 1200 cm, bez
rdzy, ważne OC - 727 227 917
tRANSIt 2.5 diesel - tanio! 94 rok, 2,5 diesel, krótki niski,
niebieski, oszklony do polowy,
6 osobowy, zarejestrowany jako
ciężarowy, bez rdzy, ważne OC,
stan bdb, nie wymaga wkładu
finansowego. Cena 3900 zł 727 227 917
tRzy auta na jedno - Ford Fiesta 95, pony 96, polo 92 zamienię na jedno - 507 930 010
uNO 1,0 tanio - 4-drzwiowe,
czarne w pełni sprawne 1500
PLN - 880 098 319
VAN 5299 zł - zdecydowanie
sprzedam mojego rodzinnego 7
osobowego vana, autko zarejestrowane, w ciągłej eksploatacji,
do poprawek mechaniczno blacharskich - 793 901 588
VOLVO kombi z gazem - Volvo
740, Miesiąc po przeglądzie,
stan dobry, elektryczne szyby,
alu oryginalne volvo, hak, szyber, podgrzewane fotele. Szyby
pokryte nanotechnologią! Nowy
wydech i sprzęgło. Tylko 3500
zł! - 792 650 902
VW Golf 1,9 TDI - 1994 rok,
5 drzwi, alufelgi, centralny
zamek, alarm, szyberdach, hak,
radio + zmieniarka, do remontu
blacharki, cena 4,500 zł - 691
277 211
VW Golf 2 - 5 drzwiowego,
sprawnego, ważny przegląd i
OC do 2010 roku, cena 1500 proszę o sms, oddzwonię - 665
733 378
VW Golf 3, 1.4 + LPG - 1995,
5-drzwi, żółty, 259 tys., 1,5 roku
LPG 2 x airbag, elektryczny
szyber, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, elektrycznie regulowane świateł,
zderzak w kolor, radio z CD,
alu VW, komplet kół zim - 796
155 725, 501 441 875
VW Golf 4 - sprowadzony, 99
rok 1.9TDI 90ps pełna elektryka, spryskiwacze reflektorów, 5-drzwiowy, kolor srebrny
metalik - 660 112 046
VW Golf II - 1.3 z gazem 89/90r.
na części lub do remontu(najchętniej w całości). Atrakcyjny
wygląd(po tuningu optycznym,
zadbane blachy) - problemy
z silnikiem. Ważne OC oraz
przegląd - 785 479 688
VW Golf II 91 rok - 1.6 benzyna,
5-drzwiowy, 5-biegowy, obrotomierz, zarejestrowany, opłacony, stan dobry, cena:1250
zł - 722 125 155
VW Golf III - 1992 rok, 1,4
benzyna + gaz, 3-drzwiowy,
5 - b i e g o w y, z a r e j e s t r o w a n y,
cena: 2,600 zł - 885 320 287
VW Golf IV 13500 - 1998,
125000 km, 1,4 benzyna, ekonomiczny, stan b.dobry - 880
491 908

VW Polo - 1.3 1995 rok, przebieg 92.000 km. cena 4.800 zł
pilnie - 781 878 407
VW Polo 1989 rok - pojemność 1,3 benzyna, czerwony.
Przebieg 188 tys. przegląd do
07.09. - 691 936 900
VW Polo Coupe - 92 rok,
p o j e m n o ś ć 1 . 0 , o b n i ż o n y,
sportowy wydech i lusterka,
centralny zamek + pilot.org.
szyberdach, po wymianie ukł.
hamulcowego, ważny przegląd
i OC do 11.2009, stan b.dobry
cena 2200 do negocjacji. - 785
524 465
VW Polo okazja - rocznik 95,
trzydrzwiowy, wspomaganie,
alufelgi, hak. Cena 3500 PLN
- 889 273 816
VW Polo okazja - rok 95, trzyd r z w i o w y, z i e l o n y m e t a l i k ,
wspomaganie, hak, alufelgi.
Cena 3500 PLN - 889 273 816
VW Sharan vr6 - 1996 rok. 2,8
b e n z y n a . 6 - o s o b o w y, w s p o maganie, centralny zamek,
5-biegowy, klimatronik, zarejestrowany, do lekkich poprawek,
cena: 7,900 zł - 885 320 287
VW T4 Multivan - 97 rok 7 o s o b o w y, k l i m a t y z a c j a , 2
poduszki, ABS wspomaganie,
pełna elektryka, cena 16.900
do małej negocjacji, kontakt
GG 2641894 lub kom. - 695
980 516
VW vento 93 rok 1.8 benzyna
- 4 elektryczne szyby lusterka
i szyberdach, 2 x airbag, podgrzewane fotele, alu 15 z rantem - 514 585 525
WSK 125 cross - zostało zmienione przednie , tylne amortyzatory i koło z przodu od jawy
350 ts silnik po remoncie więcej
informacji pot numerem i GG
4176628 - 782 791 302
WV Lupo 1.2 TDI 3l - rok 2000
srebrny, stan dobry, cena 12
tys - 603 941 051
WyWROtKA do 3,5 t - stan
bardzo dobry - 075 76 739 71
xANtIA - Citroen z 94 roku
przebieg 152 tys. pojemność
1.6i. Samochód zadbany, nowy
kluczyk do stacyjki, ważny
przegląd i OC hydraulika 100%
sprawna. Cena 7400 - 887
336 650
yAMAhA xj 600 - bardzo ładna
i ekonomiczna, gmole i kufer
GIWI przygotowana do przerejestrowania - 500 873 826

ultima Auto
zaprasza na promocyjne
wymiany olejów lotos
– bezpłatna wymiana oleju
– filtr oleju za 1 zł
– oleje juz od 17 zł/litr
zapraszamy do oddziałów:
Jelenia Góra serwis ŠKODA,
ul. Cieplicka 106, 58-560 Jelenia Góra,
tel. 075 754 88 99
Jelenia Góra serwis KIA,
ul. fałata 1, 58-560 Jelenia Góra,
tel. 075 754 88 67
Jelenia Góra serwis ŠKODA,
ul. Lubańska 13a, 59-900 zgorzelec,
tel. 075 77 70 779

LOtOS
REKLAMA

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

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

POKOJE - BARDZO ATRAKCYJNE CENY

na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

TAXI

96 21

Auto Komis Alfa

ul. Wincentegao Pola 15 Jelenia Góra
tel. 075 64 14 051

075 75 35 835
0 800 700 600
BEZPŁATNE

ZAMAWIANIE

TAXI

SKUP, SPRZEDAŻ, KREDYTY BEZ ZAŚWIADCZEŃ
I BEZ WPŁATY, SPROWADZANIE Z UNII

REKLAMA

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

kuchnia polska

AUTO KOMIS

ŚNIEŻKA

PL

OFERTA EDUKACYJNA:
DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

Technikum uzupełniające
• technik żywienia i gospodarstwa domowego
• technik handlowiec

ALF
A

RADIO "TAXI" ŒNIE¯KA

REKLAMA

www.przycupwdolinie.pl

ul. Leśna 5, 58-560 Jelenia Góra
Tel. 075 75 474 20, fax. 075 75 474 22

DLA ABSOLWENTÓW ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

TRANSPRIM

Oferujemy przewóz osób z adresu na adres na
trasie Polska - Holandia. Wałbrzych, Jelenia Góra,
Legnica, Bolesławiec. Atrakcyjne ceny !

Tel.(+31)613-267-475 lub (+48)696-914-103

SERDECZNIE
ZAPRASZAM
Y!!!

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

REKLAMA

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13

JELENIA GÓRA
ul. Wiejska 29

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

ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEANYCH I USŁUGOWYCH

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,

- PRZYJEMNIE - WYGODNIE - PRZYTULNIE

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

Tel. 075 64 72 111

akcja trwa od 4.05.09 do 31.05.09

UTO BANASIAK
A

zADBANE Clio 1.5 dci - (diesel), 2003, 97 tkm udokumentowane, radio plus sterowanie
przy kierownicy, wspomaganie,
centralny zamek, ABS, 2x airbag, elektryczne szyby, dwa
komplety kół, ważne OC i przegląd. - 600 306 765

AUTO - CAMPING PARK

- CZYSTO

Właściciele samochodów
innych marek, niż Kia i z
koncernu Volkswagena
proszeni są o wcześniejszy
kontakt telefoniczny w celu
zapewnienia odpowiednich
filtrów oleju do ich samochodów.

Sponsorem akcji są oleje

REKLAMA

osobę niepalącą. Cena 6500 PLN
- 601 877 592
RENAuLt Twingo - rok produkcji
1993, zarejestrowany, opłacony,
kolor bordowy. Cena 3600 zł do
negocjacji! - 668 466 202
ROVER 400 - rok 1998/99 1.6 si
111KM, w pełni sprawny ubezpieczony z ważnym przeglądem, cena
9200 do negocjacji - 663 368 902
SEAt Ibiza - 96 rok 1.4 benzyna, limitowana wersja sport - l i n e ś w i e ż o s p r o w a d z o n y,
zarejestrowany, ubezpieczony.
Bogate wyposażenie Atrakcyjna
cena. Polecam - 698 733 711
SEAt Ibiza - gaz 92 - 1.2 w ciągłej eksploatacji - 511 089 923
SEICENtO 99 tys. km przebiegu - sprowadzony z Niemiec
07.2008 rok, zarejestrowany,
zielony metalic, nie „wytłuczony”
cena 4700 do uzgodnienia - 603
182 814
SKODA Favorit - 135l. rok produkcji 1991 w dobrym stanie
przegląd ważny do jesieni. Cena
550 zł (zapasowe części) - 781
448 350
SKutER - SAMPO 2007 rok,
pojemność 49,6 cm, 2,5kw 1700
kilometrów, stan bardzo dobry
do obejrzenia w Jeleniej po
godzinie 19 po wcześniejszym
kontakcie telefonicznym cena
1700 (do dokupienia dwa kaski
i kufer) - 607 265 656
SKutER Honda - sprawny i
zarejestrowany 1000 zł - 727
227 917
StAR 266 - z wojska, do drewna
stosowego, hds, tachograf - 512
170 233
StROJENIA radia cb - nowy
reflektometr firmy ALBRECH
SWR20, do strojenia radia z
antena radia CB zapakowany,
instrukcja + kabel 45 zł - 695
475 628
SuPER autolaweta - Renault
Mesenger, 92 rok, bliźniaki,
pełna platforma, 5 m podnoszona hydraulicznie, silnik 2,5
TDI, na p.j kat. B, przewozi
każdą małą koparkę. Cena 11
tys. zł - 727 227 917
ŚLICzNA Omega B sedan 1996 rok, 2,5V6 + LPG. Pełne
w y p o s a ż e n i e o p r ó c z s k ó r y,
autoalarm, alu, RO i inne, zarejestrowany Cena do negocjacji
- 669 735 527
t3 tanio - blaszak, stan dobry
- 1600 zł rok.83.16.d - 504
605 559
t4 Carawella 4x4 8 tys. zł - 93
rok, 9 osobowy, 2,4 diesel, 4x4
z blokada mostów, ABS, ważny
przegląd i OC. Cena 8 tys. zł. 727 227 917
tANIO Golf III - 1,8 benzyna
+ LPG, w dobrym stanie, 1995
rok, 3 drzwiowy, elektryczne
lusterka i szyberdach, czarny
metalik - 665 592 154

REKLAMA
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MONT-SAT

Sprzedaż, Montaż,
Serwis Anten Satelitarnych
i Zbiorczych Instalacji TV-SAT
(domki, hotele, pensjonaty)

Zadzwoń po Fachowców z 14 letnią praktyką !
Autoryzowany Przedstawiciel

ul.Wolnosci 52
(obok małej poczty)
58-500 Jelenia Góra
tel. 075 64 28 588

ul.Jagielońska 19
(Cieplice)
58-560 Jelenia Góra
tel. 075 64 28 699

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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JELONKA WCZORAJ

Czar Jagniątkowa przyciągnął noblistę
Czescy protestanci uciekający przed katolickimi prześladowaniami religijnymi,
założyli w 1650 roku osadę, w której na początku wieku XX osiedlił się jeden z
pierwszych laureatów literackiej nagrody Nobla, Gerhart Hauptmann. Zapewne
dzięki niemu Agnetendorf (dziś Jagniątków) zyskał europejską sławę. Do popularności miejsca przyczyniło się także tysiące turystów.
Żadne niemieckie góry, nawet wysokie Alpy w Bawarii, ze swoją ponurą gwałtownością i dziką siłą nie dorównują Karkonoszom. Ich siła grzmotów, ich pioruny
błyskawic, ich ciasnota ciemności zimowych nocy… – opisywał w patetyczno-romantycznym tonie okolice Agnetendorfu Gerhart Hauptmann. Ale skusiły go te
krajobrazy, widok ruin Kynast (zamku Chojnik).

Zapewne zafascynowany był
tym pejzażem, jak jego romantyczny idol, Goethe, który takie
właśnie klimaty uwielbiał.

Fortuna przed Noblem

i rezydencja dla kochanki
W 1912 roku za twórczość pisarz
dostaje nagrodę Nobla. Jednak
już jedenaście lat wcześniej ma
taką fortunę, że może zbudować
sobie rezydencję w Agnetendorfie (Jagniątkowie). Posiada także posiadłości i wille w Berlinie
oraz na wyspie Hiddensee.
Na trzecie siedlisko wybiera
malowniczą łąkę z widokiem

(wówczas nie przysłoniętym
jeszcze drzewami) na miejscowość, Chojnik i Karkonosze.
W sierpniu 1901 roku wprowadza się do imponującej rezydencji, która powstała zaledwie w
ponad rok. Nazywa ją „Wiesenstein”, czyli – w wolnym tłumaczeniu na polski „Łąkowym
kamieniem”.
Zbudował ją nie tylko dla siebie,
ale i swojej kochanki, Margarety
Marschalk. Dla niej porzucił
pierwszą żonę, Marię, dzięki
której mógł poświęcić się literaturze, ponieważ pochodziła z
bardzo bogatej rodziny i wniosła spory posag.
Ciekawi rozterek miłosnych pisarza, które podobno trwały aż
dziesięć lat, mogą o nich przeczytać w „Księdze namiętności”,
która powstała właśnie wskutek
rozdarcia uczuć artysty.
Przyszły noblista osobiście dogląda tempa przebiegu prac,
przyjeżdżając od czasu do czasu na plac budowy. Angażuje
berlińskiego architekta Hansa
Griesebacha, znanego z udanych projektów mieszczańskich
rezydencji w stylu historyzmu.
Znanemu malarzowi Avenariusowi zleca wykonanie polichromii na suficie przestronnego
holu willi, zwanym później
Rajskim Holem. Malowidła do
dziś uważane są za arcydzieło secesyjnych zdobień. Na
parterze charakterystycznej
wieżyczki Hauptmann urządza
pracownię, na piętrze – powstaje gabinet. Szerokie okna pokazują karkonoskie krajobrazy.

Pisarz widzi Śnieżkę, Śnieżne
Kotły i Szrenicę.

Czarodziejski
Jagniątków

Zapewne Hauptmann nie dowiedziałby się o urokach Agnetendorfu, gdyby nie turyści,
którzy już w połowie XIX wieku
odkryli magię tej osady.
Jej mieszkańcy, podobnie jak
wielu z sąsiednich miejscowości
(Sobieszowa, czy Cieplic) trudnili się szlifierką szkła. Było też
wielu rzemieślników prowadzących pracownie tkackie.
Napływ letników oraz miłośników zimowych pejzaży sprawia

jednak, że Agnetendorf staje
się miejscowością turystyczną.
Pieniądze pozostawiane przez
gości stają się siłą napędową
rozwoju osady.
Powstają wygodne – jak na tamte czasy – hotele i pensjonaty.
Deutscher Kaiser (Niemiecki
Cesarz) oraz stojący na przeciwko Beyers Hotel (Hotel Beyera).
Tam właśnie utworzono bazę
dla tragarzy lektyk, które były
jedną z atrakcji przyciągającej
turystów.
Na okolicznym wzgórzu budowany jest pensjonat Bismarkhoehe (dziś Grzybowiec). Położony na wysokości prawie 800
metrów nad poziomem morza,
z tarasami widokowymi, staje

się celem licznych wycieczek.
W Agnetendorfie powstaje
urząd pocztowy, który tę funkcję spełnia do dziś.
Zainteresowanym wypoczynkiem i podziwianiem malowniczych krajobrazów nie
przeszkadzają niedogodności
komunikacyjne.

Podróż tramwajem z Jeleniej
Góry do Sobieszowa zajmuje
ponad godzinę. Stamtąd – dojazd dorożką lub saniami zimą
– to co najmniej 45 minut.
Szerokość wytyczonej kilkaset
lat temu drogi praktycznie do
dziś się nie zmieniła. Ale mimo
to podgórska osada bije rekordy
popularności i zyskuje sławę
coraz bardziej popularnego
letniska i zimowiska.

sowieckiego komendanta Armii
Czerwonej, która wkracza do
Jeleniej Góry i okolic.
Trwają wysiedlenia Niemców
ze zdobytych tak zwanych Ziem
Odzyskanych. Hauptmann pozostaje dla sowietów niewygodnym lokatorem, jednak
– najpewniej z powodu podeszłego wieku i wielkiej sławy
– trudnym do wypędzenia.
Germanista i znawca biografii
noblisty Jerzy Łukosz napisał
sztukę teatralną o ostatnich
dniach Hauptmanna. Czytamy
w niej, że sowiecki oficer długo z
pisarzem rozmawiał. Przyznał,
że niemiecki literat był ulubionym autorem… Włodzimierza
Lenina.
To może nie dziwić, bo problemy społeczne, ludzka bieda i

Podobnie jak większość zabudowań turystycznego centrum
Agnetendorfu, po 1945 roku
nazwanego Agnieszkowem, a
potem – Jagniątkowem.
Pomysłodawcy tej nazwy kierowali się podobno łacińskim
źródłosłowem niemieckiego
miana (agnes – po łacinie – to
jagnię).
W dawnym Hotelu Deutscher
Kaiser powstają mieszkania
komunalne. W Hotelu Bayera
– Dom Wypoczynkowy „Grunwald” zarządzany przez Fundusz Wczasów Pracowniczych.
Kres działalności Grunwaldu
to początek lat 90-tych ubiegłego wieku. Do dziś budynek
straszy pustką i ruiną. Trudno
uwierzyć, że było tam niegdyś
towarzyskie i turystyczne cen-

inne podobne sprawy to niektóre z tematów podejmowanych
w powieściach i dramatach
Hauptmanna.
Jednak ten pozostawał nieprzejednany i nie utożsamiał
swojej twórczości z polityczną
ideologią: ani z socjalizmem
w wydaniu sowieckim, ani z
narodowo-socjalistyczną wizją
Rzeszy.
Zapewne pozycja noblisty spowodowała, że jego ciało (zmarł
w Wiesensteinie latem 1946
roku w wieku 84 lat) aż siedem
tygodni czekało tam na możliwość przewiezienia do Niemiec.
Zapewne o takim wątku nie
pomyślał w żadnej ze swoich
naturalistycznych powieści…
W końcu spoczął w Hiddensee
na Rugii.

trum Jagniątkowa.

Wsparciem
sekretarz Kästner

Do takiego właśnie kurortu
trafia wspomniany już Gerhart Hauptmann. Dokładnie 10
sierpnia 1901 roku.
Nie sposób potwierdzić, czy
bywa w samym centr um
Jagniątkowa, choć – znając
wrażliwość pisarza na ludzkie
tematy – wykluczyć tego nie
można.
Na pewno w Wiesensteinie
dowiaduje się, że dostał nagrodę
Nobla. Pismo z tą wiadomością
z 1912 roku zachowało się do
dziś.
Pomaga mu sekretarz Erhart
Kästner, niemiecki pisarz i
felietonista, zatrudniony przez
noblistę w 1937 roku. To on
sporządza notatki, listy, pisze
na maszynie teksty dyktowane
przez Hauptmanna. Letnią porą
obydwaj pracują w ogrodach
rezydencji, przy skromnym
stoliku, ławce i dwóch fotelach
z wikliny.

Noblista apolityczny
spodobał się Leninowi

Hauptmann jest świadkiem
historii. Z Agnetendorfu śledzi
w prasie wydarzenia pierwszej
wojny światowej i klęsce Niemiec. W rezydencji dowiaduje
się o dojściu do władzy kanclerza Adolfa Hitlera. W zaciszu
willi czyta doniesienia z frontów
drugiej wojny światowej. Nie

ukrywa braku sympatii ani
wsparcia dla nazistów.
Choć jest pisarzem bardzo poczytnym – jego książki sprzedają się w dużym nakładzie – wycofuje się z życia publicznego.
W rezydencji dowiaduje się także o klęsce Trzeciej Rzeszy. Tam
także przyjmuje, u kresu życia,

Niepełny powrót
do świetności

Blask odzyskuje za to dawna
rezydencja noblisty Hauptmanna. Przypominają sobie o
niej Niemcy, a czasy po upadku
muru berlińskiego pozwalają
na współpracę i odnowienie
podupadłego Wiesensteinu. Z
całą pewnością dzięki Lotharowi Herbstowi, Dolnoślązakowi
pochodzącemu z niemieckiej
rodziny, byłemu redaktorowi
naczelnemu Polskiego Radia
Wrocław.

Z rezydencji
– dom wczasowy

Z willi Hauptmanna wywieziono
niemal całe wyposażenie. Jak na
ironię losu rezydencję Wiesenstein przekazano Towarzystwu
Przyjaźni Polsko-Radzieckiej i
nazwano Warszawianką.
W budynku urządzono najpierw dom opieki dla dzieci,
potem – centrum kolonijne.
Secesyjne ozdoby zamalowano,
a sama willa – jak większość podobnych zabudowań – zaczęła
popadać w ruinę.

– Wyobrażał sobie jagniątkowską willę jako dom spotkań
artystycznych, literackich, naukowych, jako miejsce styku
polsko-niemiecko-czeskiego,
jako punkt na mapie Środkowej
Europy, gdzie ludzie mówią

wspólnym językiem. Mową
dobrych intencji – podaje Andrzej Zawada z Lubuskiego
Pisma Literacko-Kulturalnego
Pro Libris.
– Kiedyś bracia Hauptmannowie tłumaczyli na niemiecki
„Chłopów” Władysława Reymonta. (Dzięki temu tłumaczeniu polski pisarz dostał literacką
nagrodę Nobla – KP). Teraz
Polacy chcą wytłumaczyć sobie
Hauptmanna – dodaje autor.
W sierpniu roku 2001, w stulecie
wprowadzenia się pisarza do
rezydencji, zostaje ona otwarta
– po dokładnym remoncie – dla
wszystkich chętnych. Willę
nawiedza ówczesny premier
Jerzy Buzek.
Stopniowo odzyskiwane są
przedmioty i meble z dawnego wyposażenia. Dziedziniec
willi ozdobiony jest posągiem
Haneczki, jednej z bohaterek
powieści pisarza.
W Wiesensteinie najpierw
powstaje instytut studiów literackich, potem – muzeum
miejskie. Zachęca stylowym
wystrojem, możliwością zobaczenia na multimedialnych
urządzeniach dawnych filmów
o pisarzu. Można nawet posłuchać archiwalnych nagrań, na
których czyta swoje dzieła. Jest
też odlew jego prawej ręki, popiersie i wystawa dokumentująca pobyt i działalność Gerharta
Hauptmanna.
Jagniątków, choć wszedł w
granice administracyjne Jeleniej Góry, nie odzyskał tego
blasku, który widać na dawnych
pocztówkach z Agnetendorfu.
Jednak wciąż swoją atmosferą
czaruje. Choć polscy znani i
zapewne majętni pisarze jakoś
nie zamierzają się tu osiedlać

(tejo).
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