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Wylali szambo do Kamiennej
Wiadomo, kto jest sprawcą zanieczyszczenia rzeki, do którego doszło pod koniec maja w Sobieszowie i Cieplicach. Po
przeprowadzonych badaniach przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Jeleniej Górze okazało się, że
ścieki do rzeki wpuszczał właściciel firmy asenizacyjnej.
Już wiadomo, że przyczyną tego
stanu wody nie były, jak sugerowali internauci, zanieczyszczenia z papierni
w Piechowicach. Jak mówi Leokadia
Mazur, kierownik działu inspekcji w
delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Jeleniej
Górze, na podstawie zgromadzonych
dokumentów i przeprowadzonych
badań wody ustalono sprawcę zanieczyszczeń rzeki.
– Za zrzut nieoczyszczonych ścieków do rzeki Kamienna odpowiedzialna jest firma z Jeleniej Góry, która
prowadzi działalność w zakresie usług
asenizacyjnych – mówi Leokadia Ma-
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Jak mówią pracownicy WIOŚ, sprawca zanieczyszczenia rzeki, który otrzymał koncesję na wykonywanie swoich
usług od prezydenta miasta, powinien
się dostosować do wytycznych co do
swojego działania. Wypompowując

Wepa jest czysta
Od piechowickiej papierni otrzymaliśmy pismo, w którym pracownicy
zapewniają, że Wepa Professional Piechowice posiada sprawnie działającą mechanicznie – biologiczną oczyszczalnię ścieków, oraz, że nie
firma dopuściłaby do zrzutu jakichkolwiek szkodliwych nieczystości.

ścieki ze studzienek mieszkańców,
którzy mają zbiorniki bezodpływowe
i pobierając od nich opłaty, powinien wywozić ścieki do oczyszczalni
miejskiej przy ulicy Lwóweckiej. Tam
powinien płacić za ich oczyszczanie.
Ustalony sprawca natomiast wybrał
sobie drogę na skróty – wylewał ścieki
do studzienki deszczowej, skąd wpły-

nęły one do rzeki, zanieczyszczając
środowisko. Sprawa przeciwko niemu
wpłynie teraz do sądu. Sprawcy wysoka kara finansowa za wykroczenie z
tytułu ustawy o utrzymaniu porządku
i czystości w gminach, konsekwencje
za szkody wyrządzone naturze oraz
utrata koncesji.

Angelika Grzywacz
Fot. dominik Górski

Akcja: czyste brzegit
Już 13. raz Jeleniogórskie Elektrownie
Wodne, Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe, koła wędkarskie oraz
młodzież i okoliczni mieszkańcy przeprowadzili akcje wielkiego sprzątania
brzegów Jeziora Pilchowickiego. W
minioną sobotę prace trwały trzy
godziny. Ich efekt to około 800 worków
pełnych nieczystości, ponad setka opon
i kilkanaście lodówek. Po sprzątaniu nie
zabrakło gorącej grochówki, kiełbasek i
konkursów dla młodzieży.
Mimo niepewnej pogody około dwustu
osób, w tym przede wszystkim młodzież
szkolna, członkowie związków wędkarskich, w tym Grodzkiego Koła Wędkarskiego, koła łowieckiego, pracownicy
WOPR i Jeleniogórskich Elektrowni
Wodnych, MPGK, i wielu innych około
9.00 rano ruszyli do trzygodzinnej
walki z nieczystościami.
– Ludzie zaśmiecają tę okolicę co roku
i przy większych wezbraniach powodziowych te wszystkie śmieci, które

wyrzucane są na brzegu albo trafiają
do rzek, spływają pod zaporę i osadzają
się na brzegach zbiornika. Dlatego od
13 lat prowadzimy tą akcję i uważamy,
że co roku jest ona tak samo potrzebna
– powiedział nam Ryszard Turek,
dyrektor ds. technicznych, członek
zarządu Jeleniogórskich Elektrowni
Wodnych.
(ANGELA)

Logo bardzo trudną misją
Nie przyznano pierwszej nagrody w konkursie na logo Biblioteki Dziecięco-Młodzieżowej Książnicy Karkonoskiej.
Zadanie nieco przerosło młodych twórców.
Wyniki konkursu ogłoszono w
minioną sobotę. – Projekt loga jest
trudnym wyzwaniem: znak graficzny
nie może być za duży, powinien być
wyrazisty i zawierać w sobie to, co
ważne i charakterystyczne dla danej
placówki – powiedziała Krystyna
Spólnik, kierowniczka Biblioteki Dziecięco-Młodzieżowej. Niestety, żadna z
prac nie spełniła tych warunków.
Jak zaznaczyła organizatorka
zmagań, sporo było prac niekompletnych (bez nazwy placówki), a nawet
zawierających błędy ortograficzne.
Były też loga zbyt skomplikowane,
których nie dało się pomniejszyć na
tyle, aby stanowiły wyrazisty symbol
graficzny.

Regina Chrześcijańska
właścicielka firmy wydawniczej AD REM
Znana z wielu działalności charytatywcykl przewodników po Karpaczu, Jagniątturystów oraz ich rodziców. Od lat jej celem
o charakterze naukowym, kulturalnym,
cięższe, miasto nie radzi sobie z wieloma
pomaga z potrzeby serca i wolałaby
że jej życie zawodowe wypełnia
nie potrzebował pieniędzy”. I
jej współpracowników,
najprawdopodobniej rozpublikacje książkowe wyoczekując nic w zamian.
denaście jeleniogórskich
i blisko 150 dzieci, by te
się od gier komputeMP4 czy Internetu i
bajki Marii Nienarnaprawdę piorunubyło dorosłym ukryć
dając ukłon przed
światem wyobraźni,
pasji.

(tejo)

zur. – Jak na razie nie możemy ujawnić jej nazwy, ponieważ sprawa jest w
toku. Zanieczyszczenia powstały na
skutek zrzutu ścieków do studzienki
deszczowej przy ulicy Cieplickiej w
Jeleniej Górze, z której woda bezpośrednio wpada do Kamiennej. Z badań
jasno wynika, że zanieczyszczenia nie
pochodziły z firmy Wepa Professional
Piechowice czyli popularnej papierni.

– Postanowiliśmy przyznać dziewięć wyróżnień – mówi Krystyna
Spólnik. Nagrody w postaci podręcznika do rysunku oraz rakietek do badmintona (mogą się przydać podczas
wakacji) dostali: Julia Antoszewska,
Krzysztof Danielak, Daniel Dutka,
Inga Głuszek, Bianka Górska, Katarzyna Kowalska, Szymon Krasucki, Anna
Kudraszew oraz Dorota Żuk.
Projekty przez nich wykonane
nie będą jednak stanowiły loga biblioteki. – Być może posłużą za wzór
do opracowania symbolu placówki
– zapowiada Krystyna Spólnik.

(tejo)

Wyróżnieni przy pracach.

pLUs TyGOdNIA
nych, jest autorką pomysłu na bajkowy
kowie, Sosnówce i Ścięgnach dla małych
stało się wspieranie i realizacja inicjatyw
religijnym i charytatywnym. Czasy są coraz
problemami, a Regina Chrześcijańska
pracować bez rozgłosu. Zdaje się,
maksyma „pracuj tak, jakbyś
pewnie gdyby nie sprzeciw
znajomych i przyjaciół,
dałaby za darmo wszystkie
dawnictwa AD REM, nie
Ostatnio zainspirowała jeplacówek oświatowych
na moment oderwały
rowych, odtwarzacza
wykonały ilustrację do
towicz. Uzyskała tym
jący efekt. I trudno
wzruszenie, skłazachwycającym
wrażliwości i plastycznej

AwANs TyGOdNIA
Fot. Konrad Przezdzięk

2

Tadeusz Biłozor
prezes Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego
Zastąpił na fotelu szefa JTF Janusza Pytela, który
postanowił nie startować w wyborach na stanowisko
prezesa stowarzyszenia. Fotografią zajmuje się
od wielu lat. – Pasjonuję się tematyką sakralną
– mówi nasz rozmówca. Uwielbia wnętrza kościołów. W Licheniu zrobił cały cykl fotografii
z nośnymi symbolami zniewolenia Polaków:
łańcuchami, odniesieniami do zbrodni katyńskiej. A co w regionie jeleniogórskim? – Do
Dąbrowicy, gdzie jest zespół kapliczek, mógłbym jeździć setki razy i za każdym widzę ją
inaczej. Jestem oczarowany tym miejscem.
To moje ulubione – podkreśla. Lubi też
kontrasty: obok detalu przemysłowego robi
zdjęcia Jeleniej Górze i Karkonoszom. – Kiedy
w latach 90. samorządowcy jechali z wizytą
do Ersfstadt, miasta partnerskiego w Niemczech, zabrali ze sobą wystawę fotograficzną
przygotowaną przez JTF. Tadeusz Biłozor jest
autorem wielu wystaw autorskich, uczestniczył
w zbiorowych. Należy do Fotoklubu RP oraz do
czeskiego stowarzyszenia Kontakt.

(tejo)
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Przepychanki między ochroniarzami a fanami czwartkowego koncertu z okazji 20-lecia rocznicy upadku komunizmu i odzyskania wolności w Europie Środkowej, nie
przyćmiły pozytywnego wydźwięku występów artystów z
Polski, Czech i Węgier.

W przerwie o drodze do wolności
opowiadał prowadzący koncerty Arek
Włodarski z Muzycznego Radia. Gdy
kończył opowieści o wyborach z 4
czerwca 1989 roku, na scenę wchodził już kolejny wykonawca.
Po węgierskim folku na
scenie zrobiło się nastrojowo i poetycko.
Na krześle przysiadł człowiek
legenda w
krajach

naszych sąsiadów z południa, Czechów i Słowaków, Jaroslav Hutka.
Niektórzy próbowali nawet podśpiewywać z bardem, jednak teksty nie
były łatwe, a znajomość czeszczyzny
nie jest, a szkoda, u nas powszechna.
Gdy oklaski pożegnały Jaroslava
Hutkę, przed sceną zaczął się zbierać tłum oczekujący na gwiazdę,
wieczoru, punkrockowy Strachy
na Lachy z Krzysztofem Grabażem
Grabowskim.
Energetyczne, mocne granie, dobre teksty to znak rozpoznawczy
zespołu. Z piosenki
na piosenkę
robiło się na

Ochrona wkroczyła do akcji niczym „goryle” prezydenta. Chłopak
obezwładniony wylądował na bruku.
Grabaż powiedział wtedy, że nie dokończy bisów i schodzi ze sceny, bo w
dniu świętowania wolności nie może
patrzeć na takie sceny. Na sam koniec
doskonałych koncertów był to bardzo
niemiły zgrzyt. Chłopak został w końcu uwolniony, gdy część krewkich
młodzieńców zaczęła się szarpać z
ochroniarzami. Przepychanki z policją trwały jeszcze kilkanaście minut.
Fani mieli za złe ochronie brutalne
zachowanie, ochroniarze podkreślili,
że tylko pilnowali porządku.

mar
FOT. mpi.
Ikona czeskiej opozycji
Człowiek, którego kompozycje i teksty do
znanych melodii słuchano i śpiewano
w całej Czechosłowacji. Jednocześnie
był ścigany za obrazę głowy państwa,
narodu, rasy i przekonań. W połowie
lat 70, po wyborze Gustawa Husaka
na prezydenta Czechosłowacji,
ogłoszono amnestię i zaniechano
prawnego ścigania Hutki.
D[FSXDBS

Poszliśmy do euro-urn
Mieszkańcy powiatu jeleniogórskiego od samego rana
w niedzielę głosowali na swoich kandydatów do Europarlamentu.
Wielu wyborców przychodziło
do lokali po mszach w kościele.
Dla jednych udział w wyborach
to wyłącznie spełnienie obywatelskiego obowiązku, dla innych
szansa na lepsze jutro. – Głos oddać trzeba, ale czy to coś zmieni?
Nie wydaje mi się – takie rozmowy
toczyli wczoraj mysłakowiczanie,
którzy po porannej mszy przyszli
zagłosować w Okręgu Wyborczym nr 2 przy Zespole Szkół w
Mysłakowicach.

Tam przy urnach ustawiały się
kolejki, w innych miejscach
lokale świeciły pustkami.
Analitycy obawiają się, że do
urn poszło znacznie mniej
wyborców niż ma to miejsce w trakcie wyborów do
parlamentu lub samorządu.
Polska jest jedynym krajem
UE, w którym nie zostały
przeprowadzone sondaże wyborcze przed
lokalami. Telewizje

nie podały orientacyjnych wyników głosowania po jego zakończeniu. Na rezultaty trzeba będzie
poczekać kilka dni.
(Ania)
FOT. ANIA

Scena dla młodych talentów
Umiejętności wokalne młodych jeleniogórzan podziwiano
w miniony piątek w Osiedlowym Domu Kultury podczas
XIX Festiwalu Piosenki Dziecięcej Zabobrze 2009.

występować dla szerszej publiczności, zwłaszcza w przypadku
dzieci, które natura obdarzyła wyjątkowym głosem i zdolnościami
estradowymi.
Konkurs w ODK zdominowały dziewczęta, ale chłopcy prezentowali się również świetnie.
Uczestników ze względu na
sporą różnicę wieku podzielono
na trzy grupy. Śpiewały bowiem
dzieci od 5 do 15 lat, niektóre
indywidualnie, inne w grupie.
Festiwal Piosenki Dziecięcej to już
tradycja. W tym roku wystąpiło
w nim około 120 osób z Jeleniej
Góry, Mysłakowic, Piechowic, a
nawet Legnicy. Dzieci zadbały nie
tylko o piękne wykonanie utworów
muzycznych, ale i o stroje.

Uczestnicy konkursu mimo
młodego wieku potrafią bardzo

Ochroniarze nie dopuszczają fana
(w czerwonej kurtce) blisko sceny
Strachy na Lachy rozgrzały emocje
Jarosław Hutka

Rynku coraz goręcej. Gdy po godzinie
muzykowania, zespół został wywołany do bisów zabrzmiała wyklaskana
Piła Tango. W tym czasie kilku podpitych słuchaczy usiłowało dotrzeć do
artystów. Jednemu w końcu się udało
przeskoczyć przez ogrodzenie.

dobrze śpiewać i tańczyć. Wygląda
na to, że w przyszłości mają szansę

(Ania)
FOT. ANIA
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Trzy występy, dwa zespoły i wielki
czeski bard. zupełnie inne estetyki,
ale każdy z koncertów był innym
obliczem radości. Najpierw na scenie
pojawiła się ekipa z Węgier, Szilvia
Bognar z zespołem muzyków. Zaśpiewali i zagrali doskonałe, inspirowane
węgierskimi i bałkańskimi ludowymi
rytmami, ale w ciekawej, nowoczesnej
aranżacji. Bardzo się spodobali licznie
zgromadzonej publiczności.

3
Fot. Marek Komorowski

Bijatyka na bis
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WYDARZENIA

Aniołek w rocznicę tragedii
Minął rok od tragicznej śmierci 3,5–letniego Bartka, brutalnie
zamordowanego przez swego ojczyma w Kamiennej Górze.
Wkrótce Bartuś będzie miał swego aniołka. Sprawa przeciwko
oprawcom chłopca: ojczymowi i matce, wciąż trwa.
3,5-letni Bartek został pochowany na cmentarzu przy ul. Żeromskiego w Wałbrzychu – doniósł
portal Wałbrzyszek.com – Mogiłą
Bartusia stale opiekują się harcerze
i zuchy Hufca ZHP Ziemi Wałbrzyskiej: 98 Wałbrzyskiej Drużyny
Harcerskiej „Szczęściarze” i Próbnej Gromady Zuchowej „Czarne
Jagódki”.
Śmierć Bartka wywołała wielkie
poruszenie społeczne. Zaczęto
publicznie dyskutować jak uniknąć
przemocy w rodzinach. Tej kwestii
poświęcona była m.in. ubiegłoroczna impreza Sygnał Wolności organizowana przez Stowarzyszenie
„Ludzie Jana Pawła II” pod hasłem:
„Wolni od nałogów i przemocy”.
W akcję włączyli się wałbrzyscy
harcerze, którzy wraz z instruk-

torami zajęli się propagowaniem
praw dzieci zawartych w Konwencji Praw Dziecka m.in. przez
warsztaty plastyczne „mamy
prawo do...”, warsztaty literackie „listy do Ciotki Konwencji”,
happening – „Moje prawa, Twoje prawa, Nasze Prawa”. Stworzyli też „Epitafium dla Bartka”.
Tuż po tragedii ludzie z całej Polski zaczęli wpłacać pieniądze na
nagrobek dla Bartusia. W ciągu
kilku miesięcy udało się zebrać
blisko 10 tys. zł. W ostatnich tygodniach do realizacji został wybrany projekt nagrobka z rzeźbą
anioła. Obecnie jest on w trakcie
realizacji w jednym z zakładów
kamieniarskich ze Strzegomia.

(jaro)

FUszERKA pRzyczyNĄ KATAsTROFy
Podano
przyczyny
zawalenia się
części budynku
stacji meteo na
Śnieżce. Doszło
do tego na początku marca.
Konstr ukc ja
runęła z powodu błędów przy
budowie. Głównym powodem
katastrofy było
nieprawidłowe
wykonanie
spoin. Do wypadku przyczyniły się też masy
śniegu zalegające na dachu
dysku. Już wcześniej przypuszczano, że przyczyną zdarzenia
mogły być fuszerki wykonaw-

ców. Wbrew wcześniejszym
doniesieniom, uszkodzony dysk
będzie odbudowany. Nastąpi to
jeszcze w tym roku.

(tejo)
FOT. mAREK TKAcz

Wałbrzyscy harcerze przy grobie Bartka na miejscowym cmentarzu.

wysysali paliwo

W ręce policji wpadli dwaj mężczyźni co najmniej 10 razy dopuścili się kradzieży oleju napędowego z baku autobusów. Kradli paliwo pod
osłoną nocy. Straty pokrzywdzonych wynoszą
około 3000 zł. W miniony poniedziałek patrol
zauważył dwóch podejrzanych o to mężczyzn,
którzy na widok radiowozu uciekli. Jednak
funkcjonariusze nieopodal zauważyli opla
astrę, który – jak im się wydawało – należał
do sprawców. Postanowili na nich zaczekać.
Około pół godziny później mężczyźni pojawili
się ponownie, jednak tym razem po krótkim
pościgu zostali zatrzymani. W samochodzie
policjanci zabezpieczyli przedmioty, którymi
posłużyli się sprawcy w celu popełnienia przestępstwa. Mężczyźni mają na swoim „koncie”
co najmniej 10 takich kradzieży paliwa. Łup
odsprzedawali po atrakcyjnych cenach. Grozi
im nawet do 10 lat więzienia.
(tejo)

Dla jednych zmora i powód szkolnych
zAKOchANI w KRÓLOwEj NAUK
frustracji. Dla innych – przedmiot pasji, bez którego – jak zapewniają – nie wyobrażają sobie życia. Matematyka. Liczbowe, geometryczne
i logiczne łamigłówki rozwiązywali w minioną sobotę uczniowie szkół podstawówek i gimnazjów.
Okazja to IX Międzyszkolny
Konkurs Matematyczny, który zorganizowało Gimnazjum nr 1. Progi
szkoły przekroczyło 90 dziewcząt
i chłopców z podstawówek i gimnazjów. Przez półtorej godziny
rozwiązują różne zadania. – Cze-

kają atrakcyjne nagrody w postaci
sprzętu multimedialnego i książek
– zapowiedziała Jolanta Piasecka,
dyrektor placówki.
Temu konkursowi towarzyszył
inny, skierowany do uczniów
z zacięciem artystycznym, któ-

Wśród uczniów podstawówek najlepsze wyniki osiągnęli: Kacper
Cichosz, Bartosz Sójka oraz Aleksandra Świątkowska. Cała trójka
to uczniowie Szkoły Podstawowej nr 11. Czwarte miejsce zajęła
Karolina Gławdecka z „ósemki”.
Najlepszym gimnazjalistą okazał się Błażej Józiak, a tuż za nim
uplasowała się Małgorzata Młyńczyk. Oboje są reprezentantami
Gimnazjum przy ZSO nr 1 w Jeleniej Górze. Gospodarze, czyli
uczniowie „jedynki” ukończyli turniej na dobrych miejscach w czołówce. Rania Mukalled była trzecia, a Dominik Oziom – czwarty.

Nie dość, że wpadł na jeździe ukradzionym w Austrii autem, to jeszcze stracił dwa inne samochody pochodzące z
przestępstwa. Zatrzymanemu mężczyźnie grozi kara do
pięciu lat więzienia.

Funkcjonariusze wyjaśniając szczegóły tej sprawy ustalili miejsca
ukrycia i rozbiórki innych skra-

(tejo)

Laureaci

Potrójny pech pasera
W miniony wtorek (2 czerwca)
policjanci grupy ds. zwalczania
przestępczości samochodowej
zatrzymali do kontroli drogowej
kierującego samochodem marki
VW Tauron. Kierową okazał się
32-letni jeleniogórzanin.
W trakcie kontroli okazało się, że
kierujący ma sądowy zakaz kierowania pojazdami. Policjanci ustalili
również, że samochód, którym
jechał mężczyzna został 29 maja
2009 roku został skradziony w
Austrii – informuje nadkom. Edyta
Bagrowska z KMP w Jeleniej Górze.

rzy przedstawili matematykę w
pracach plastycznych . Wśród
uczniowskich matematycznych
alegorii znalazł się rysunek z
napisem: Trudno żyć bez matematyki.

diagnostyczna
ośmiorniczka
Policja zatrzymała kolejnego podejrzanego w głośnej sprawie nakłaniania diagnostów do fałszowania
dokumentów i poświadczenia nieprawdy. Śledztwo trwa już dwa lata.
Stróże prawa udowodnili ponad 100
takich przypadków.
Jak ustalili policjanci, zatrzymany 33-latek w listopadzie 2006
roku nakłonił 41-letniego diagnostę
zatrudnionego na jednej z jeleniogórskich stacji kontroli pojazdów
do poświadczenia nieprawdy w
dowodzie rejestracyjnym samochodu
o przeprowadzonym przeglądzie,
którego fatycznie on nie wykonał.

dzionych aut. Mężczyzna posiadał
dwa garaże w różnych miejscach
Jeleniej Góry, gdzie policjanci odnaleźli: Seata Toledo skradzionego
25 maja 2009 roku w Austrii, oraz
Peugeota 308 skradzionego 16
lutego 2009 roku w Jeleniej Górze.
Policjanci znaleźli również dwie
tablice rejestracyjne oraz części
należące do innych samochodów.
Wartość odzyskanych pojazdów
wynosi nie mniej niż 100 tys.
zł. Obecnie policjanci szczegółowo wyjaśniają wszystkie okoliczności tej sprawy i nie wykluczone są kolejne zatrzymania.
Jeleniogórzanin został zatrzymany w policyjnym areszcie. Odpowie od za paserkę oraz

(tejo)

(tejo) naruszenie zakazu sądowego, za co grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.
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RYTM TYGODNIA
Rodzina, ach rodzina
Brzydka aura nie przeszkodziła w świętowaniu Dnia
Dziecka w Książnicy Karkonoskiej. W minioną sobotę Ewa
Wołczyk, animatorka teatralna, zaprosiła dzieci oraz ich
bliskich do wspólnej zabawy
w przestronnych wnętrzach
Galerii Małych Form, która na
czas festynu została opróżniona z eksponatów. Ich miejsce
zajęły kolorowe baloniki.

Ze skrzatami
za pan brat
Maria Nienartowicz i Karkonoskie Skrzaty: to hasło
dzisiejszego (poniedziałek)
spotkania z bajkopisarską, na
które dzieci zaprasza salonik
Empiku. Autorka serii przygód
o zabawnych, rezolutnych,
ale i nie pozbawionych wad
stworkach zaprosi najmłodszych do krainy wyobraźni.
Przewidziano czytanie bajek
na głos i „spacery” wśród szumiących drzew. Oczywiście z
zamkniętymi oczami.

Góra górze nierówna
Michał Fajbusiewicz w swoim programie „997” zainteresował
się napadem, do którego doszło 26 listopada ubiegłego roku
przy ulicy Długiej. Realizatorzy, którzy są autorami rekonstrukcji zdarzeń, zamiast nakręcić sceny w Jeleniej Górze,
pokazali Zieloną Górę. Policja do dziś nie ustaliła, kim był
przestępca.
W programie wyemitowanym
w miniony czwartek w Programie Drugim TVP wystąpiła nadkom. Edyta Bagrowska, która
przybliżyła okoliczności zajścia.
Ucharakteryzowany napastnik,
najpewniej w peruce, wszedł do
środka punktu, sterroryzował
kasjerkę, zabrał około 60 tysięcy
złotych i uciekł w nieznanym kierunku. Ślad po nim zaginął.
Jednak wielu telewidzów
przecierało

Manifestacja wiary
W nadchodzący czwartek
(11 czerwca) przypada uroczystość Najświętszego Ciała i
Krwi Pańskiej potocznie zwana Bożym Ciałem. Tego dnia
przez miasto przejdą procesje
wiernych do ustawionych w
różnych miejscach ołtarzy.
Największa ruszy w południe
sprzed kościoła św. Erazma i
Pankracego i – ulicami miasta
– dojdzie do kościoła Matki
Bożej Królowej Polski i św.
Franciszka z Asyżu. Do godz.
14 przewidziane są utrudnienia w ruchu na ulicy Wolności.
Procesje będą też na Zabobrzu
oraz w Cieplicach, gdzie w
godzinach południowych zamknięta dla ruchu będzie ulica
Cieplicka.

Recepta na dziurę
Na utrudniającą jazdę i zagrażającą bezpieczeństwu
ruchu dziurę u zbiegu ulic
Karłowicza i Kolberga zwrócił
nam uwagę pan Tomasz z
Zabobrza. Napisaliśmy o tym
na portalu Jelonka.com. Nie
trzeba było długo czekać na
ekipy drogowców, które w mig
usunęły zagrożenie. Kierowcy
dziękują służbom drogowym
za szybką reakcję. My wolelibyśmy, aby drogowców nie trzeba
było popędzać publikacjami
prasowymi. Wszak Jelenia
Góra nie bez powodu bywa
złośliwie nazywana Jelenią
Dziurą. Głównie z powodu
nawierzchni ulic dziurawych
jak szwajcarski ser.

oczy widząc rekonstrukcję zdarzeń, do których doszło w Jeleniej
Górze. W kadrach nie rozpoznali stolicy Karkonoszy, którą w
programie 997 „zagrało” inne
miasto. Konkretnie: Zielona Góra.
Zdaniem naszego Czytelnika,
który wyłapał to potknięcie, nie
świadczy to dobrze o rzetelności
programu. – Jeśli nawet ekipa
nie miała czasu przyjechać
do Jeleniej Góry, to dlaczego w podpisie miejsca
zdarzenia tego nie zaznaczono? – pyta.
Pogram powstaje w
Łodzi. Tam pojechała
kilka tygodni temu nadkom. Edyta Bagrowska.
Jednak zdaniem zarówno
policjantów jak i niektórych
telewidzów, miejsce, gdzie dokonano rekonstrukcji, nie jest
bardzo istotne. Najważniejsze,
aby program „997” pomógł
namierzyć bandytę.

Kotlina dla artystów?
Życie artystyczne w Kotlinie
Jeleniogórskiej będzie tematem kolejnej debaty z cyklu
Obserwatorium Karkonoskie,
która w nadchodzącą środę
(10 czerwca) odbędzie się
w Biurze Wystaw Artystycznych. Dyskutować będą: Janina Hobgarska oraz Henryk
Waniek. Moderacja, wstęp
i prowadzenie – jak zwykle
– Andrzej Więckowski. Początek: godz. 18.
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(tejo)
FOT. ARchIwUm

Nadkom. Edyta Bagrowska po raz kolejny wzięła
udział w nagraniu 997

Michał Fajbusiewicz

Skoczą w nowoczesność
Nie do poznania zmienił się parter siedziby DODN przy ul.
1 Maja 43. Po ekspresowo wykonanej przebudowie wnętrz
i ich remoncie, już urządzono pomieszczenia, w których od
września zacznie prace nowoczesne multicentrum.
Będą się tam odbywać niekonwencjonalne zajęcia dla dzieci
i młodzieży. – Mamy już część
wyposażenia, w tym rozmaite
przyrządy i pomoce naukowe,
choćby nowoczesną… stację meteorologiczną – mówi Zygmunt Korzeniewski, dyrektor filii DODN.
Są też komputery z oprogramowaniem oraz inny sprzęt nie tylko
multimedialny.
W sali Multi-dziecko przeznaczonej dla najmłodszych uczniów
jest wykładzina
z

Jeszcze kilka tygodni temu pomieszczenie było
remontowane (Zygmunt Korzeniewski z Piotrem
Borysem i Jerzym Łużniakiem)

układem ulic miasteczka drogowego oraz inne gry i zabawy do
wychowania komunikacyjnego.
W innych pomieszczeniach, które
będą areną zajęć z cyklu Multisztuka zainstalowano już keyboardy oraz inne zabawki interaktywne, w tym nowoczesną tablicę.
– 18 czerwca czwórka naszych
pracowników wyjeżdża na szkolenie do Izraela. Później już tu na
miejscu będą się odbywały kursy
dla osób, które będą obsługiwały
multicentrum – zapowiada Zygmunt Korzeniewski. Cykliczne
zajęcia dla dzieci i młodzieży ze
szkół z Jeleniej Góry i ościennych miejscowości zaczną się od

września. Środki na inwestycje
zostały pozyskane z funduszy
województwa dolnośląskiego.

(tejo)
FOT. KONRAd
pRzEzdzIĘK

Dyrektor Korzeniewski przy nowoczesnym
sprzęcie multimedialnym.

Dwa dni debaty
Kilkudziesięciu pedagogów wzięło udział w
dwudniowej konferencji, która w miniony
piątek zaczęła się w Filii Dolnośląskiego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Jeleniej Górze. W związku z uruchamianym
właśnie multicentrum tematem debaty
była edukacja interaktywna. Uczestnicy
zapoznali się z multimedialnymi środkami
dydaktycznymi w pracy nauczyciela. Katarzyna Kabat opowiedziała o multicentrum
w teorii i praktyce, a Z. Korzeniewski
przedstawił zależności między kompetencją komunikacji pedagoga a skuteczną
edukacją. W sobotę areną konferencji było
kino „Lot”. Odbył się wykład o sztuce jako
uniwersalnym języku przekazu (Janina
Sarzyńska), a także prezentacja na temat
mediów we współczesnej szkole i przedszkolu (Bogusława Bogucka).

KRÓTKO Z MIASTA
Arkady częściowo
bez bohomazów

Bohomazy pozostawione
przez wandali zniknęły pokryte
farbą z kilku podmurówek kamienic na placu Ratuszowym.
Pomazane Podcienia Maślane
przez kilka lat „witały” wchodzących na rynek od strony ul.
Konopnickiej bazgrołami. W
ubiegłym roku podczas przygotowań do jubileuszowego
Września Jeleniogórskiego część
arkad odmalowano. Ale wiele ich fragmentów pozostało
oszpeconych. Niedawno podmurówki w tej części Rynku zyskały
nowe oblicze i nie straszą już
przechodniów. Robota godna
pochwały. Niestety, takich robót nie można przeprowadzić
kompleksowo, gdyż kamieniczki
na placu Ratuszowym nie mają
jednego właściciela. A dogadanie się wszystkich wspólnot
lokatorskich na wspólny remont
raczej nie jest możliwe.

Sprzątanie taktu

Reszki miału kamiennego,
który od kilku dni jest zmorą
pieszych chodzących śródmiejskim traktem, sprzątali
w miniony piątek pracownicy
służb komunalnych. Wszystkiego jednak wywieźć nie zdołają,
a jeleniogórzanie będą musieli
poczekać na kilka solidnych
ulew, aby trakt śródmiejski
został doprowadzony do stanu
sprzed posypania. Miał ma uzupełnić szczeliny między kostką,
a ubity został przez samych
przechodniów spacerujących
po reprezentacyjnym ciągu
miasta.
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Czego oczekujesz
od MZK?
Magdalena Cisek

Odjazd ze skansenu
W miniony czwartek (4 czerwca) radni jednogłośnie dali
prezydentowi Jeleniej Góry zgodę na przekształcenie
Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w spółkę z
ograniczoną odpowiedzialnością. Firma od początku istnienia była zakładem budżetowym, bezpośrednio utrzymywanym z budżetu miasta. – To
ekonomiczne muzeum – tłumaczono.

– Życzyłabym sobie uprzejmości ze strony kierowców,
bo spotkałam się z taką sytuacją, że kierujący opryskliwie
odmówił mi sprzedaży biletu
podczas jazdy. Autobusy linii 2, 3 i 11 obecnie jeżdżą
co godzinę, chciałabym by
zwiększono liczbę kursów i
dostosowano godziny odjazdów do potrzeb pasażerów.

Pan Paweł

– Ta forma, w której działał
zakład budżetowy MZK jest bardzo ułomna – wyjaśnia dyrektor
Marek Woźniak. – Spółka będzie
mogła normalnie funkcjonować
na rynku i budować swoją pozycję.
Jednocześnie nakładać będzie to na
nas większą dyscyplinę budżetową,
ponieważ zgodnie z kodeksem handlowym spółka przynosząca straty
musi być zlikwidowana.
W tej chwili zakłady budżetowe
nie mogą robić niczego innego,
co nie jest zadaniem zakładu. Czyli MZK ma wozić pasażerów na
wyznaczonych liniach, ale już nie
może wynajmować autobusów
do przewozów. Takie ograniczenia wprowadziła kilka lat temu
ówczesna minister finansów, Zyta
Gilowska.
– W grudniu tego roku zacznie
obowiązywać rozporządzenie nr
1470 Komisji Europejskiej w sprawie
ograniczenia dotacji samorządów
do zbiorowego transportu miejskiego – wyjaśniał podczas sesji
audytor z firmy Biznes Center, przygotowującej przekształcenie MZK.
– To rozporządzenie wprowadza
nowy system zasilania transportu
miejskiego. Kończy się płacenie za

tzw. wozokilometr, stosowany
dotychczas.
Dochody firmy będą pochodziły z trzech źródeł. Po pierwsze
ze sprzedaży biletów. Po drugie z refundacji ulg i zwolnień
przyznanych przez miasto. Po
trzecie z rekompensaty strat
związanych z wykonywaniem
przewozów na liniach które
nie przynoszą dochodu. Rekompensatę można wypłacać tylko
wtedy, gdy spółka udowodni, że
deficytowa linia jest niezbędna do
funkcjonowania miasta.
W tej chwili dochód przynoszą
tylko linie, nr 9, nr 6, nr 7 i 27.
Spółka będzie też mogła zarabiać na
usługach innych niż transport miejski. Miasto w momencie powołania
spółki musi też pokryć zadłużenie
zakładu w wysokości około 1,5
miliona złotych.
MZK jako zakład budżetowy,
jest organizatorem, wykonawcą i
kontrolerem usług transportowych
oraz zarządza przystankami. Po powołaniu spółki zadania organizacji i
kontroli oraz przystanki przejdą w
gestię urzędu miasta.
– Pracownicy, którzy robili to
dotychczas, staną się pracownikami

Nie z tymi ludźmi
– Obniżenia cen, które
obecnie są dość wygórowane.
Co do obsługi nie miałem żadnych przykrych doświadczeń
z kierowcami. Uważam też,
że pozostałe kwestie są w porządku. Jestem zadowolony.

Paulina Pogorzelec
Iza Wójtów

– Zgodziliśmy się na przekształcenie MZK w
spółkę, bo na pewno musi się zmienić obecna
sytuacja, w której miasto płaci wszystkie
koszty funkcjonowania zakładu – mówi radny
Miłosz Sajnog – ale obawiam się, że jeśli spółkę
poprowadzą ci sami ludzie, którzy przyzwyczaili
się do tego, że cokolwiek zrobią miasto zapłaci,
spółka może znowu zacząć przynosić straty. Oby
się te moje przypuszczenia nie spełniły. Druga
sprawa to zmiana mapy linii komunikacyjnych.
Obecny system tylko zwiększa straty. Autobusy
jeżdżą puste, bo ludzie poruszają się w innych
kierunkach niż kiedyś. Spółka powinna od razu
zacząć wozić ludzi po nowo wytyczonych trasach.
Są firmy, które profesjonalnie przygotowują schemat takich zmian. Tak zrobiła Zielona Góra i tam

koszty transportu publicznego znacznie spadły.
Takie opracowanie to działanie czasochłonne
i powinno już trwać. I trzecie to stan taboru.
Wielkim błędem jest kupowanie używanych
autobusów, które za kilka lat pójdą na złom. Nasz
tabor będzie w coraz gorszym stanie i nie widać
ruchów, żeby tę sytuację poprawić.

urzędu miasta i przejdą prawdopodobnie do miejskiego zarządu
dróg i mostów – wyjaśnia zastępca
prezydenta Jerzy Łużniak.
– Zarząd przejmie też nadzór i
utrzymanie przystanków. Powołanie spółki nie będzie się wiązać ze
zmianami w układzie linii. Jednak
taka transformacja jest konieczna,
ponieważ kierunki poruszania się
pasażerów zmieniły się w ciągu
ostatnich lat. Na przykład do
starych zakładów pracy dojeżdża dziś ułamek liczby w
porównaniu do tego, co było
kiedyś. – Planujemy powołanie
jednej głównej linii z Sobieszowa przez Cieplice do Centrum i
na Zabobrze i sieci małych linii
dojazdowych z kilkoma przystankami przesiadkowymi. To będzie
się też wiązało z wprowadzeniem
biletu okresowego, ponieważ do
celu będziemy jechać dwoma, lub
trzema autobusami.

miejską będzie oznaczało,
że gminy będą musiały
dopłacać więcej do
kosztów jej utrzymania, chociażby z powodu amortyzacji,
która w tej chwili
nie jest liczona. W tej
chwili trwają rozmowy z gminami jak to
rozwiązać.

MZK na podstawie porozumienia komunalnego obsługuje też
kilka gmin sąsiadujących z Jelenią
Górą. „Jedynka” jedzie do Jeżowa
Sudeckiego, „trójka” do Mysłakowic,
„dziewiątka” do Piechowic, „dwójka” do Komarna w gminie Janowice
Wielkie. Zmiana MZK w spółkę

Niezatapialny?

Jeleniogórscy radni zajęli się też cennikiem opłat za wodę, jaki zaproponowała spółka
Wodnik. Dyskusja nad zaproponowanymi podwyżkami w wysokości około 20 procent
odbywała się przy manifestacji Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Osób Bezrobotnych.
- Przyszliśmy tutaj, aby zaprotestować przeciwko kolejnej
podwyżce, która się Wodnikowi
nie należy – mówił prezes stowarzyszenia, Janusz Jędraszko.
– Już teraz wiele osób ma problemy z płaceniem rachunków
za wodę.
Radni otoczeni transparentami dyskutowali żarliwie przez
dwie godziny o stawkach wody
– Chciałybyśmy, żeby kierowcy i kontrolerzy byli milsi
dla pasażerów. Obecnie często
zdarza im się krzyczeć podczas gdy pasażerowie szukają
biletów w torebkach czy kieszeniach spodni. Na pozostałe
sprawy nie narzekamy.

notowała Angela
FOT. ANGELA

i przy nieobecności na sali obrad
prezydenta Jeleniej Góry, Marka
Obrębalskiego (pojechał na spotkanie miast uzdrowiskowych).
Były przekomarzania, pytania,
uszczypliwości. Słowem: jeleniogórskie piekiełko.
– Ta podwyżka jest związana
też z wzrostem majątku spółki,
ile będzie kosztowała woda po
zakończeniu całej inwest ycji

– pytał radny Ireneusz Łojek
– Wodnik zamknął dwa ujęcia
wody, jakie są w związku z tym
oszczędności?
– Niestety, jeszcze nie wiem.
Będzie to 1 złot ych za wodę
i ścieki – tłumaczył Wojciech
Jastrzębski, prezes „Wodnika”.
– Ale gdybyśmy nie wykonali tej
inwestycji, woda byłaby jeszcze
droższa, ale z powodu gigantycznych, unijnych kar, jakie byśmy
płacili za brak kanalizacji. Za
wodę z tych dwóch ujęć płaciliśmy około miliona złot ych,
ponieważ leżały na terenie sąsiednich gmin.
Radnych nie przekonała argumentacja. Do tego nie podobała
im się nieobecność prezydenta.
– Pełni nadzór właścicielski nad
spółką Wodnik. Nie możemy go
zapytać, jak sprawdzał te wyliczenia – mówił radny Miłosz Saj-

marek Komorowski

FOT. KONRAd
pRzEzdzIĘK

Marek Woźniak jest jednym z najdłużej piastujących swoje stanowisko miejskich szefów w Jeleniej
Górze. Rządził WPK jeszcze za czasów PRL. Czy wytrzyma tempo zmian? Na razie – zdaniem
swoich przełożonych – doskonale spełnia swoje obowiązki. Żadna z ekip władających Jelenią Górą
nie podniosła jeszcze na M. Woźniaka ręki, choć o odwołaniu dyrektora plotkowano przy każdej
nadarzającej się okazji.

A wOdA I TAK zdROżEjE
nog. – W dodatku podnoszenie
pensji zarządowi spółki na dwa
t ygodnie przed głosowaniem
podwyżek jest czymś niezrozumiałym. Nasz protest i tak nic
nie da, bo te stawki i tak wejdą w
życie od 1 lipca, ale nie możemy
się pod nimi podpisać. Taryfy nie
poparły też inne kluby.
W głosowaniu rada dwoma
głosami za, dwunastoma przeciw i pięcioma wstrzymującymi
się odrzuciła projekt uchwały o
podwyżce cen wody o 1,55 złotego. Jednak mimo to od 1 lipca
nowa taryfa zacznie obowiązywać zgodnie z prawem. Rada ma
tutaj tylko rolę opiniującą, a nie

decydującą. Tak więc cena wody
rośnie do 4,09 zł a ścieków do
4,66. Również abonament wzrasta do 3 złotych miesięcznie. Do
tych cen należy też doliczyć 7%
stawkę VAT.
O dopłatach do cen wody, w
wysokości 1,40 złotego rada będzie debatować w lipcu. Można je
uchwalić dopiero wtedy, gdy zacznie obowiązywać nowa taryfa.Dopłaty będą obowiązywać od
1 lipca. To wynika z przepisów,
nie można dopłacać do czegoś,
co nie weszło jeszcze w życie
– uspokajał Jerzy Łużniak.

„Oświata” zlikwidowana

mar

Radni jednogłośnie zdecydowali o likwidacji Zespołu Obsługi „Oświata”. Po kilku tygodniach dyskusji
i sprawdzania dokumentów, radni nabrali przekonania, że nic nie grozi oświatowym inwestycjom.
Naczelnik wydziału oświaty zapewnił, że wszystko jest pod odpowiednim nadzorem.
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REKLAMA

WIADOMOŒCI
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

Kaskaderów przeskakujących przez płonące
obręcze, jadących motorem nad jedenastoma samochodami, czy
prowadzących quady
wbrew prawom grawitacji oklaskiwano w
czwartek (4 czerwca)
późnym popołudniem
podczas pokazu Teamu
FCT.
To uznawany za najlepszy w Europie, team kaskaderski. Większość
zebranych osób po raz pierwszy
widziało na żywo niewyobrażalne
akcje, które zazwyczaj oglądamy na

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

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

jAK w FILmIE AKcjI, TyLKO NA żywO
ekranie. Publiczność uważnie śledziła wyczyny kaskaderów i razem z
nimi przeżywała
każdą

sytuację. Znalazły się też ochotniczki,
które zdecydowały się oddać w ręce
jed- nego z kierowców i razem z
nim przeżyć ekscytującą przygodę.
Najbardziej
widowiskowe były
skoki przez
płonące obręcze. Ogromne napięcie tworzyli kaskaderzy, którzy na motorze
przeskakiwali przez kilka, a nawet

kilkanaście samochodów osobowych.
Zainteresowanie wzbudziły także
Monster Tracki, wehikuły potwory
miażdżące mniejsze od nich pojazdy.
– Po raz pierwszy widzieliśmy tego
typu widowisko na żywo, warto było
przyjść i zobaczyć, jak wygląda praca
kaskaderów w rzeczywistości. Okazuje się, że równie imponująco, jak w
filmach. – powiedział pan Zdzisław z
Jeleniej Góry, który na kaskaderskie
show przyszedł razem z synem.
(Ania)
FOT. ANIA
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Wiozła psa do fryzjera
Oto skutki brawury, pijaństwa i głupoty za kierownicą. W miniony czwartek (4
czerwca) około godz. 10 pędząca skodą
ulicą Wolności kobieta wjechała najpierw
na wysoki krawężnik, następnie w latarnię, odbiła się od niej i wylądowała na
dachu. Nawet nie zdążyła zahamować.
Na miejsce przyjechała policja, pogotowie
i straż pożarna. Na szczęście kierującej
nic poważnego się nie stało. Ale po
przebadaniu jej alkomatem okazało się,
że ma ona około trzech promili alkoholu
we krwi. Kierująca pochodzi z Piechowic.
Odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwym
oraz spowodowanie kolizji. Kobieta
powiedziała policjantom, że bardzo się
spieszyła, gdyż jechała ze swoim yorkiem
do fryzjera...

Nauka z ludzką twarzą
uczniowie, którzy ścigali się
m.in. biegając w workach czy
chodząc na szczudłach. Uczestnicy do pokonania mieli też
niełatwą konkurencję przeskakiwania przez skakankę w jak
największej grupie osób. Na
korytarzach prowadzona była
loteria fantowa oraz słodki kiermasz ciast i ciasteczek, z którego
dochód zostanie przeznaczony
na zakup ławek na szkolne korytarze. Do szkoły przyszli również
zaproszeni goście, uczniowie
jeleniogórskich podstawówek.

tora Gimnazjum nr 1 w Jeleniej
Górze. – Festiwal nauki jest podsumowanie tego projektu i zaprezentowaniem efektów całorocznej pracy uczniów i nauczycieli.

– „Szkoła Myślenia” to projekt
ogólnopolski, wielotematyczny,
do którego włączyły się różne
szkoły w całej Polsce – mówi Anna
Lach-Zawrzykraj, zastępca dyrek-

Dokumentacja na zdjęciach,
filmach video z całorocznej
realizacji tego projektu, jak i
wszystkie prace projektowe będą
prezentowane na forum szkoły

Dzięki zapałowi starostwa lwóweckiego i jego szefa
Artura Zycha dzieci z regionu jeleniogórskiego w dniu
swojego święta miały wielką frajdę w postaci wycieczki
pociągiem retro z Jeleniej Góry do Lwówka. Był to zarazem przejazd inaugurujący stulecie wybudowania tej
trasy ocenianej jako jedna z piękniejszych w Polsce.

Wleniu stojący skład z buchającą
lokomot ywą minął jadący w
przeciwnym kierunku szynobus.
Tradycja „zderzyła się” z nowoczesnością.
W trakcie przejazdu zrobiono tysiące zdjęć i doceniono
piękno linii kolejowej oraz niepowtarzalność krajobrazów,
które miną pociąg. Wycieczka

W miniony poniedziałek (1
czerwca) pociąg ciągnięty przez
parowóz wyjechał z jeleniogórskiej stacji punktualnie o godz.
10. 24. Wcześniej lokomotywa
– sapiąc i buchając parą – wolno
podjechała pod skład i została do
niego podłączona przez manewrowego na oczach podróżnych.
Byli nimi dzieci z różnych szkół
podst awowych i gimnazjalnych, a także goście z Republiki
Czeskiej: młodzież z Zaclera.
Skład złożony z kilku wagonów
trzeciej klasy, które do lat 50.
XX wieku regularnie jeździły na
liniach podmiejskich (były też
dwa wagony nowsze), ruszył w
stronę Siedlęcina. Tu – pierwszy
przystanek. – Z okazji 100-lecia
linii Jelenia Góra – Lwówek urządziliśmy na peronie mini-ekspozycję archiwalnych z budowy i
wcześniejszego okresu działania
kolei – mówi Ryszard Wach,
sekretarz gminy Jeżów Sudecki.
Gwizdy lokomotywy oznajmiają odjazd. Wcześniej – kiedy

parowóz jeszcze stoi – z zaciekawieniem podchodzą do niego
dzieci. Dla nich to eksponat
muzealny, wielu widzi lokomotywę parową pierwszy raz
w życiu. Obsługa maszyny jest
bardzo miła. Maszynista zaprasza młodych podróżnych do
kabiny. Chętnie pozuje do zdjęć.
Jedziemy dalej. Oczom młodych
podróżnych wyłania się przepiękny krajobraz z Jeziorem
Pilchowickim. Przejeżdżamy
przez najwyżej zawieszony most
kolejowy w Polsce i zatrzymujemy się w Pilchowicach
Zaporze. Tu wycieczkowiczów
wita Bogdan Mościcki, burmistrz
Wlenia. Zdewastowana stacyjka
pamięta jeszcze czasy świetności tej linii. W programie jest
krótka wycieczka na zaporę,
zbudowaną w 1912 roku po serii
katastrofalnych powodzi.
Skład został mile przywitany
w Nielestnie. Na peronie przygrywała kapela z miejscowego
Domu Pomocy Społecznej. We

Wystąpili 29 maja z okazji
organizowanych w domu noblisty Dni Kultury Czeskiej. Miłą
niespodzianką dla przybyłych
gości był fakt, że Miloš Kirchner
jest nie tylko fotografem, ale i

manna prezentują głównie Góry
Izerskie. Artysta od 2000 roku
jest Członkiem Euroregionalnego Stowarzyszenia Fotografików
KONTAKT w Euregionie Nysa. Tej
pasji oddaje się od 1976 roku, z

Bohater wydarzenia z Julitą Zaprucką, dyrektorką domu Hauptmanna.

muzykiem. Udowodnił to występując z zespołem z Jablonca nad
Nysą. Grał na gitarze i śpiewał, a
publiczność razem z nim. Jak się
okazało Polacy i Czesi potrafią
znaleźć wspólny język i doskonale się razem bawić.

Gimnazjum nr 1 w Jeleniej
Górze była jedyną szkołą na
terenie miasta, która podjęła
się udziału w tej akcji.

Że można uczyć się bawiąc wiedzą uczniowie Gimnazjum
nr 1 w Jelenie Górze, którzy w minioną środę (3 czerwca)
korzystali z wielu propozycji Festiwalu Nauki.

Na szkolnym boisku boje toczyli

Fotograf Miloš Kirchner z Jablonca nad Nisou oraz tamtejszy zespół ludowy zachwycili publiczność w Muzeum
Miejskim Dom Gerharta Hauptmanna w Jagniątkowie.

(Angela)
FOT. ANGELA

Tylko cudem w zdarzeniu obyło się bez ofiar.

Został zorganizowany w ramach ogólnopolskiej akcji „Szkoła Myślenia”. Uczniowie zamiast
zajęć w ławkach lekcy jnych
wymieniali się wiedzą podczas
prezentacji zrealizowanych projektów. Nie zabrakło konkursów
sportowych, humanistycznych,
chemicznych, wiedzy o EU, konkursów z języka niemieckiego czy
logicznego myślenia.
W sali gimnastycznej uczniowie prezentowali swoje talenty,
m.in. tańca, w tym tańca brzucha
i ognia oraz aerobiku sportowego.
Zagrał szkolny zespół punk-rockowy, a przed zaproszonymi gośćmi wystąpiła grupa teatralna i
wokalistka Gabriela Kowalewska.

Czeskie klimaty
u noblisty

Prace Miloša Kirchnera wystawione w Domu Gerharta Haupt-

głównym naciskiem na uwiecznienie górskich krajobrazów.
Sam bohater wydarzenia jest
niezwykle miłym człowiekiem i
sympatykiem Polaków. Ekspozycja w Domu Noblisty w Jagniątkowie będzie wystawiona do 26
lipca bieżącego roku.

(Ania)

Europejska Międzynarodowa Federacja Profesjonalnych Fotografików w Brukseli 26.11.2006
roku wręczyła artyście prestiżowy certyfikat Qalified European Photographer . Odznaczyła
go także tytułem QEP za kolekcję 12 fotografii wielkoformatowych, na których uwiecznione
są Góry Izerskie.
myślenia przez poszczególnych
nauczycieli, a my jako szkoła zamieścimy tam swoje sprawozdanie. A jak festiwal wiedzy podobał
się samym zainteresowanym?
– Takie dni w szkole lubię najbardziej, jest to mój żywioł – mówi
Gabrysia Kowalewska, znana z
wokalno-aktorskiego talentu.

Angela

zakończyła się w
Lwówku okolicznościowym festynem.
Dla pasażerów z Jeleniej Góry i
z Czech pozostał jeszcze powrót
tym samym składem do stolicy
Karkonoszy.
Aż się prosi, aby takich przejazdów nie organizowano tylko
raz w roku dla wybranych dzieci,

Górniczym szlakiem w Karpaczu
W mieście pod Śnieżką powstanie geologiczna ścieżka dydaktyczna wraz ze szlakiem
ukazującym górnicze tradycje Karpacza.
Będzie to nowa atrakcja turystyczna kurortu realizowana w ramach projektu „Podziemne
Karkonosze”, w którym uczestniczą również Kowary, Černý Důl oraz Czeskie Towarzystwo
Speleologiczne PO Albeřice. Realizacja projektu ma się rozpocząć na przełomie bieżącego i
następnego roku. Pozyskano na ten cel dotację w wysokości 726.911,00 euro.
(Ania)

Retro-frajda z parowozem
ale przynajmniej w wakacyjne
weekendy. Niestety, samorząd
jeleniogórski nie wykazał zainteresowania pociągiem retro.
Nikogo z urzędu miasta nie
zauważyliśmy na peronie, kiedy
skład odjeżdżał. Trudno tu nie

docenić starosty Artura Zycha,
dla którego dobrem najwyższym
jest promocja regionu i renesans
lokalnego kolejnictwa.

(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Lokomotywa z wagonami stoi
na stacji Siedlęcin.
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Pieniądze
dla upiora
Jako że nikt, a przynajmniej
niewielu posiada nadzwyczajną
zdolność wyciągania pieniędzy
z kapelusza, do którego nie
zostały one wcześniej włożone, ludzie musieli się nauczyć
zarabiać w inny sposób. Jak
się okazuje, dzisiejszy świat
po mistrzowsku zarabia na
emocjach, a najbardziej złotonośnym wydaje się być strach.
Nie chodzi tutaj o zwyczajne „bu!” zza rogu, bo na tym
(chyba) zarobić nie można zbyt
wiele. Zarabianie na strachu
jednak rozciąga się na niemal
całą szerokość tego odczucia.
Nie wiedzieć dlaczego, strach
przyciąga tłumy, co widać na
przykładzie wesołych miasteczek. Zaczynając od urywających głowy przez podmuch
wiatru kolejek, kończąc na całkowicie idiotycznych „grotach
strachu” (sama nazwa brzmi
wieśniacko), niemal każda
atrakcja zawiera cząstkę przerażenia przynosząc tym samym
spory wkład do kasy.
Jednak „trzepanie (strasznej)
kasiory” nie ogranicza się tylko
do wieśniackich grot strachu w
jeszcze bardziej wieśniackich
wesołych miasteczkach, o nie!
Cała historia kina opiera się
na zarabianiu na emocjach,
w szczególności zaś na strachu. Ba! Jest nawet specjalny
gatunek filmów, w którym im
widz bardziej przestraszony,
tym lepiej. Mowa oczywiście o
horrorach. Sposobów na osiągnięcie zamierzonego efektu
jest multum, problem w tym,
że często rezultat jest odwrotny. Tak też dowiadujemy się,
że ludzie straszą się wielkimi
pot worami biegającymi po
Now ym Jorku i zjadającym
bezbronne istoty ludzkie dla
przyjemności, których to potworów nawet bomba atomowa
nie jest w stanie zabić. Są też
takie filmy, w których Bogu ducha winnych straszy się (uwaga, będzie strasznie) ludźmi z
szafy. Szczytem wszystkiego
jest zaś kręcenie filmów typu
„Węże w samolocie”, o których
sama nazwa wiele mówi. Co
więcej wszechobowiązującą
jest zasada, według której im

więcej krwi na ekranie, tym
lepiej. Stąd te wszystkie piły
mechaniczne i inne narzędzie
do cięcia drewna, trawy i czegokolwiek, pojawiają się bez
przerwy na dużym (i małym
zresztą też) ekranie.
To w ł a ś n i e j e s t s t r a c h
(„strach”), który można sobie
kupić za czternaście złotych.
Niepotrzebnie w ydany pieniądz! Nie lepiej pokręcić się po
zmroku po Jeleniej Górze albo
przez przypadek popatrzeć się
osiłkowi w oczy nawet w środku dnia? Kein problem! A i krew
będzie jak dobrze pójdzie!
O ile zarabianie na strachu
ludzi siedzących w kinie lub w
wesołym miasteczku nie jest
okropnie niemoralne ze względu na to, że delikwenci sami się
na ten rodzaj rozrywki (słowo
klucz szczególnie w przypadku
filmów z piłami mechanicznymi) zgodzili, o tyle jest też grupa
działań, w przypadku których
żeruje się na jak najbardziej
realnym, a nie wyreżyserowanym strachu. Niech za przepiękny przykład posłuży pobieranie
opłat rekrutacyjnych na studia.
Uczniowie, którzy nie znają
jeszcze wyników swojej matury
(całuję rączki), występujących
tutaj w roli upiora, są zmuszeni
zarejestrować się na wybrany
przez siebie kierunek studiów
i za to zapłacić, a że zazwyczaj
podaje się więcej niż jeden
kierunek, w razie gdyby się nie
daj Boże na ten pierwszy, wymarzony nie dostało, usypuje
się kupka pieniędzy dla uczelni.
Na Uniwersytecie Wrocławskim
na przykład opłata taka wynosi
80zł.
Nie ma chyba nic złego w
zarabianiu na w yimagino wanych potworach z szafy i
wężach z samolotu, tudzież
upiorach w grotach strachu,
o ile sam użytkownik upiora
(jak to pieszczotliwie brzmi)
wyraża na to zgodę. Jednak w
szarej strefie moralnej (moim
szarym i skromnym zdaniem)
znajduje się „trzepanie kasiory”
na ludziach zaniepokojonych o
swoją przyszłość.

Konrad Lipiński

PLOTKI I FAKTY
Kuracja po podróży
Z ukraińskiego Sewerodoniecka wróciła delegacja samorządu
jeleniogórskiego z prezydentem
Markiem Obrębalskim na czele.
Szef miasta nie wysiedział jednak
długo na miejscu i szybko znów
ruszył w wojaże. Po wtorkowym
posiedzeniu prezydenta (tak się
nazywa spotkanie gospodarza
ratusza z zastępcami i naczelnikami), Marek Obrębalski udał
się do Muszyny, gdzie aż do
soboty (6 czerwca) bawił na
Kongresie Uzdrowisk Polskich.
Czy przy okazji zafundował sobie
kurację relaksującą? Okazji na
pewno nie zabrakło po trudach
podróży na daleką Ukrainę. A
rodzima Muszyna oferuje nie
tylko pyszną źródlaną wodę,
ale też kusi sąsiedztwem Łącka,
gdzie wyrabia się jedyny w Polsce
nie objęty monopolem destylat
ze śliwek…

Migawk¹ i piórem Jelonki.com

Fot. Konrad Przezdzięk

ODA OD MŁODOŚCI



To były, kurczę, czasy!
Fotka z Lechem i…

PRL-bis w Zdroju
Kilkaset osób rzuciło się w
miniony poniedziałek (1 czerwca) na rejestrację do zabiegów
ambulatoryjnych w uzdrowisku
Cieplice. Ilość miejsc ograniczona, a chętnych – mnóstwo.
Głównie emerytów i rencistów,
których nie zawsze stać na zabiegi odpłatne. Wielu zainteresowanych odeszło z kwitkiem,
ale i nie zabrakło zadowolonych
ze skierowaniem. Była społeczna
kolejka i sprawdzanie listy. Dokładnie jak za dawnych dobrych
czasów…

Wyjaśnienie

… mandat w kieszeni!

Teraz to by dali, ale chyba
mandat karny…

Chochlik komputerowy zrobił
nam psikusa. W poprzednim
wydaniu „Plotek…” pisaliśmy,
że Stefan Niesiołowski był w
Jeleniej Górze w roku 1987. Może
i był. Ale nam chodziło o rok
2007. Za pomyłkę Czytelników
przepraszamy.

(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.
Redakcja

Piotr Borys, wicemarszałek dolnośląski, Andrzej Piesiak, były senator OKP.

anzol

OKIEM NACZELNEGO 

Telefoniczny
sygnał czasów
W k a mpa n i i w y borc zej
przed 20 laty pewien naczelnik
miasta (jak niegdyś nazywało
się burmistrzów), który pretendował do senatorskiego fotela,
chwaląc się swoimi sukcesami
nadmienił, że największym
było stelefonizowanie 13 z 14
podległych mu wsi! – Jestem
człowiekiem czynu, a nie gadania! – wykrzyczał kandydat do mikrofonu redaktora
Dziennika Telewizyjnego w
ramach przyznanego mu czasu antenowego na kampanię
wyborczą.
Zadeklarował przy okazji,
że zamierza przenieść wieś
do miasta, a miasto – na wieś.
Nie miał na myśli translokacji

wiejskich zagród pod blokowisko
z wielkiej płyty, ani odwrotnie.
Ów naczelnik chciał, aby na wichurze były wygody znane mieszczuchom, a burżuje pooddychali
aromatem świeżo w ydojonej
krowy. A elementem wspólnym
dla mas pracujących robotniczochłopskich był… telefon.
Dziś, kiedy powszechnie dostępną „komórą” każdy telefonizuje się sam, opowieści o
wieloletnim oczekiwaniu na
przydział osobistego gniazdka
telefonicznego oraz numeru można włożyć między bajki, obok
powiastki o Czerwonym Kapturku i groźnym wilku. Chętnie
posłuchają ich dzieci, które już
teraz idą z postępem i niedługo
– jako prezent na chrzest – jako

dodatek do złotego łańcuszka
dostaną telefon komórkowy w
wersji dla baby (czytaj „bejbi”,
to gwoli wyjaśnienia dla feministek, że w tym przypadku wcale
nie chcę ich urazić).
Czer wone kapturki poszł y
sobie precz – jak to oznajmiła
słowami o końcu komunizmu
Joanna Szczepkowska – właśnie
lat temu 20 po głównym wydaniu
DTV. A wraz z nimi odeszły w
przeszłość demony w postaci
telefonizacji, kolekty wizacji,
przenoszenia na wieś miasta i
miasta na wieś oraz inne koszmarki tamtego świata, z których
dziś się śmiejemy. Ale wtedy
wcale do śmiechu nie było. Bo i
śmiać się trzeba było w sposób
kontrolowany, podobnie zresztą
jak rozmawiać. Zwłaszcza przez
telefon, który bardzo „lubił”
mieć trzy słuchawki (w t ym
jedną tylko do słuchania i nieko-

niecznie za wiedzą uczestników
dialogu).
Wolność odzyskana wówczas
przyniosła wiele swobód. Choćby
możliwość wolnego komunikowania się za pomocą zataczającej
coraz szersze kręgi sieci telefonii.
Najpierw stacjonarnej, a później
– komórkowej. Co prawda pierwsze aparaty przenośne wyglądały
jak średni neseser podróżny, ale
były niezapomnianym symbolem
swobody! Dla wielu szpanerów
ważniejszym niż korona na łbie
orła, czy też zmiana nazwy państwa i powrót do tradycji dwudziestolecia międzywojennego.
Do czasu upowszechnienia się
tego wynalazku na tyle, że nikt
go praktycznie nie zauważa, „komóra” była narzędziem nie tylko
służącym rozmowie, lecz także
spełniała inne cele. Zarzucało
się ją jako przynętę na kobietę.
A i bywało, że stanowiła gwóźdź

do politycznej trumny działaczy
różnych partii polit ycznych.
Nie do końca skutecznie zresztą
„uśmierconych”, bo i teraz wyskakują jak diabeł z pudełka i
jeszcze pewnie nie jednym nas
zaskoczą.
Telefon też zachował swoją
zdradliwą naturę i dla wielu
ludzi ze świecznika władzy okazał się narzędziem wyjątkowo
niebezpiecznym. Zwłaszcza w
przypadku afer z pierwszych
stron gazet, kiedy odpowiednie
służby, w linii nieco pokrzywionej spadkobierczynie swojskiej
bezpieki, bez kłopotu robiły za
„gumowe” ucho przy „trzeciej”
słuchawce. To dzięki temu mamy
w końcu Rzeczpospolitą Aferalną
i materiał dla historyków, aby
dzieci pokoleń Polaków w przyszłości nie narzekały na nudę
w szkole.
A telefon – jako narzędzie do-

stępne więcej niż powszechnie
– zyskał kolejne zastosowania.
Powszechne stało się dzwonienie nawet do ludzi znanych
jedynie z nazwiska wziętego z
książki telefonicznej. Ponieważ
dobre obyczaje ewoluują, w
dobrym tonie jest, aby przy
okazji takiej rozmowy jeszcze
poinformować o w ysok iej
nagrodzie lub zaprosić na
pokaz fenomenalnego leku,
bajecznej usypiającej pościeli,
niebrudzących się garnków,
samopiorących skarpetek i
innych cudów techniki.
Jeżeli człowiek z natur y
spokojny takich telefonów
odbierze 10 dziennie, podniesienie poziomu adrenaliny ma
gwarantowane. I pewnie wtedy marzy o czasach towarzysza
Szmaciaka, kiedy telefon był
poza zasięgiem marzeń.

Konrad Przezdzięk

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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POLAK, NIEMIEC:
BRACIA CZY WROGOWIE
Tadeusz Winiarski

Zdeptać nienawiść
Polak: złodziej, cwaniak i pijak. Niemiec: arogant, faszysta i szowinista. Takie stereotypy karmią społeczeństwo po obu
stronach polsko-niemieckiej granicy. Tymczasem życie pokazuje, że w wielu przypadkach już zapomnieliśmy o niechęci
do naszych sąsiadów. A i oni przełamali uprzedzenia. Może to jeszcze nie kochanie, ale przyjaźń na pewno.

– Moim zdaniem stosunki
polsko-niemieckie w ostatnim
czasie już się ociepliły. Dla
mnie są to w porządku ludzi
i nic innego powiedzieć nie
mogę. Myślę, że nie będzie III
światowej wojny z Niemcami
nie będzie – żartuję.

Stosunek mieszkańców regionu
jeleniogórskiego do Niemców jest
wyjątkowy. To przecież na zrębach cywilizacji pozostawionej tu
przez byłych mieszkańców Jeleniej
Góry i okolic budowaliśmy naszą
tożsamość. Czy się tego chce, czy
nie, mury wielu mieszkań wciąż
jeszcze pamiętają niemieckich
lokatorów. A gdzieś głęboko, pod kilkoma warstwami
tynków drzemie niegdysiejsza niemieckość naszych ulic:
dawne nazwy sklepów, ulic, reklamy uliczne. Pomijanie tego i
naciąganie piastowskich korzeni
i polskiej przeszłości miasteczek
i wsi tej części Dolnego Śląska to
oczywiste nadużycie.

Tematem wiodącym w mediach
zarówno polskich jak i niemieckich są ostatnio resentymenty i
antypolskie nawoływania Eriki
Steinbach et consortes. Ponownie
podważa się prawdziwość Holokaustu, wiąże go z Polakami. Poddaje się pod wątpliwość trwałość
układów i zapowiada triumfalny
powrót Niemców na wschodnie
landy, które musieli opuścić w
1945 roku. Polacy protestują,
Niemcy twierdzą, że tak skrajne
postawy to jedynie cząstka uczuć,
jakie żywią w stosunku do swoich
wschodnich sąsiadów. Uczuć
złych. Dobrych też nie brakuje.
Ale o tym mówi się zdecydowanie
mniej!

wydarzeń, których Leitmotivem
(czyli motywem przewodnim)
było poczucie braterstwa i więzów
przyjaźni z naszymi zachodnimi
sąsiadami. – Nie taki ten Niemiec
zły, jak go malują – chciałoby
się napisać. Bo przez ostatnią
medialną nagonkę, która rozjątrzyła wciąż nie zagojone rany na
polskiej duszy, w dobroć Niemców
zaczęliśmy wątpić. Zupełnie niepotrzebnie i niesłusznie.
Jak blisko jest nasze wspólne
dziedzictwo: zarówno duchowe
jak i materialne, okazało się w
miniony poniedziałek. 1 czerwca
w Kościele Łaski pod Krzyżem
Chrystusa dokonało się historyczne wydarzenie. Po raz pierwszy od

Niemcy razem – choć każdy w
swoim języku śpiewający pieśni
ku chwale Pana. Taka sytuacja nie
zdarza się często. Zdarzyła się w
poniedziałek. A piszący te słowa w
sposób szczególny docenił tę więź,
która każe nie widzieć tego, co złe,
ale nakierować wzrok ku dobremu.
– Nie możemy zapomnieć o tym,
że przez 240 lat gospodarzami
byli tu ewangelicy – mówił ks.
prałat płk Andrzej Bokiej.– Cieszę
się, że po 300 latach progi naszej
świątyni przekraczają nasi bracia
w wierze, którzy doprowadzili
do powstania tego miejsca kultu
– mówił ks. Andrzej. Szczególnie
serdecznie witał artystę rzeźbiarza
Ryszarda Zająca, który wykonał

2 czerwca dowód swojej hojności i
prawdziwie benedyktyńskiej pracy
pokazał Ullrich Junker, Niemiec,
którego rodzina pochodzi z Sobieszowa (Hermsdordf). Dokonał
transkrypcji z pisanego gotyku
na alfabet łaciński 12 tomów
jeleniogórskich Kronik Davida
Zellera, bezcennego dokumentu
opisującego dzieje i codzienność
naszego miasta po 1847 roku.
Całość ofiarował – zarówno w
formie pisanej jak i elektronicznej
– Książnicy Karkonoskiej.
Ullrich Junker zawodowo z
historią nie ma nic wspólnego,
bo jest inżynierem i konstruktorem turbin wodnych. Jest szefem
wydziału konstrukcyjnego firmy Andritz Hydro. Realizował
potężne projekty w elektrowni
„Żelazne Wrota” na Dunaju, tamę
„Stary Assuan” na Nilu. W Pol-

Pani Ewa z synem
Pawłem

– Z roku na rok te stosunki są coraz lepsze. Bywam
czasami w Görlitz i widzę
jak Polacy i Niemcy ze sobą
zaczynają rozmawiać. Są to
zdecydowanie lepsze relacje
niż były dotychczas. Niestety
w Polsce w dalszym ciągu jest
jeszcze sporo uprzedzeń, ale z
każdym nowym pokoleniem
stają się one coraz słabsze.

Adrian Rodak i Halinka
Lipnicka

Ullrich Junker z Marcinem Zawiłą przy XIX-wiecznym
planie Jeleniej Góry. Historia miasta i okolic ich łączy.

Trzy wieki łaski
Opatrzność sprawiła, że chyba
zdenerwowany Pan Bóg zapragnął pokazać nam, jacy są Niemcy, aranżując w mieście kilka

– Starsi ludzi mają ogromny
żal do Niemców za II wojnę
światową. Moim zdaniem jest
to ogromne nieporozumienie,
bo wojna miała miejsce dawno
temu. Ludzie w naszym wieku
mają w sobie o wiele więcej
tolerancji i nie przywiązują
wagi do tego, co się działo w
tamtych czasach. Za kilka lat
z pewnością te relacje będą
jeszcze lepsze.

ponad 60 lat odprawiono tu luterańskie nabożeństwo z udziałem
biskupów luterańskich: Ryszarda
Bogusza, Hansa-Wilhelma Pietza
oraz katolickiego ordynariusza
legnickiego ks. bp. Stefana Cichego. Wszystko w związku z rocznicą 300–lecia fundacji świątyni.
Przekazano także symboliczną
pikę. Podobną przed trzema wiekami oznaczono teren, na
którym powstało
sanktuarium
Podwyższenia Krzyża
Chrystusa.
Polacy i

Andrzej Więckowski podczas debaty z Heinzem Eggertem

kopię piki (prawdziwa zaginęła).
Podobną przed 300 laty zaznaczono nią miejsce przeznaczone
na budowę świątyni. Przywitał też
wiernych zarówno ewangelików
(liczna grupa przybyła z Niemiec),
jak i katolików, którzy licznie
wypełnili kościół. Mieli rzadką
okazję do uczestnictwa w nabożeństwie w rytuale protestanckim.
Ksiądz Wiesław Suchorab wygłosił
słowa powitania w imieniu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
Przekazał też księdzu Bokiejowi
wspomnianą pikę, która uzupełni
zbiory Sanktuarium Krzyża Świętego. Później rozpoczęła się liturgia, w której – dzięki książeczkom
z tłumaczeniami tekstów, będącej
zarazem modlitewnikiem – mógł
uczestniczyć każdy. Śpiewano nabożne pieśni, których katolicy nie
znają, ale z których przesłaniem
mogą się utożsamiać.

Inżynier od gotyku
Dzień później, we wtorek,

sce przebudowywał elektrownie
wodne na Solinie i Żarnowiec.
Ale bez historii Ullrichowi byłoby
trudno żyć: to jego pasja i odpoczynek. Zwłaszcza dzieje regionu,
skąd pochodzi jego rodzina. Ojciec
urodził się w 1928 w Hermsdorfie
(dziś Sobieszów). Sam Ullrich
przyszedł na świat w niemieckim
Alfeld w roku 1949. – Pragnę
zachować od zapomnienia śląskie
dziedzictwo kulturowe i przybliżyć
je nowym Ślązakom – deklaruje
pan Junker podkreślając, że czyni
to całkowicie bezinteresownie.
– Ullrich jest specjalistą w dziedzinie transkrypcji dokumentów, które napisano alfabetem gotyckim
– mówił Marcin Zawiła, dyrektor
Książnicy Karkonoskiej. – Kiedy
po studiach historycznych trafiłem do Archiwum Państwowego
w Jeleniej Górze, postanowiłem
spojrzeć na Kroniki Zellera, napisane gotykiem właśnie. Nie
potrafiłem odczytać ani jednego
zdania i dałem spokój – dodał.
Co nie udało się M. Zawile, po-

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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wiodło się Ullrichowi Junkerowi.
– Złamał kod niedostępności
tych pism i transkrybował je
na czytelne współczesny alfabet
łaciński. To tylko krok do upowszechnienia dziejów dawnej
Jeleniej Góry jej współczesnym
mieszkańcom – podkreśla Marcin Zawiła. A Kroniki Zellera są
przebogate: zawierają dokładne
opisy utarczek Schaffgotschów
o ziemie, jest też dokładny opis

Pastor zwolennik dialogu
Postać Heinza Eggerta przybliżył pomysłodawca jego zaproszenia, Jacek Jakubiec,
prezes Fundacji Kultury Ekologicznej i działacz
Euroregionu Nysa. Przypomniał, że Eggert jest
osobą duchowną i teologiem, a do polityki trafił
po transformacji ustrojowej i zjednoczeniu
Niemiec. – Kiedy już po okresie przemian
pogranicznicy na granicy zapytali go, dokąd
jedzie, odpowiedział im: – A co to was obchodzi?! Jestem wolnym człowiekiem, mogę
jechać, gdzie chcę!

dnia ciepliczanina sprzed wieków
i wiele innych cennych dokumentów. Zeller znany był z pasji
ich gromadzenia – usłyszeliśmy.
– Chciałem z początku transkrybować dwie, trzy księgi, ale praca
tak mnie wciągnęła, że zakończyło
się na wszystkich dwunastu – powiedział dziś Ullrich Junker. Z pomocą Stefanii Żelasko z Muzeum
Karkonoskiego, która służyła
za tłumaczkę, Niemiec zdradził
kulisy swojej pracy. Ma dwa monitory, dysponował zdygitalizowaną
wersją kroniki. „Przekładał” wyraz
po wyrazie, niejednokrotnie odtwarzając zapomniane już dziś
słowa. Bywało, że nie potrafił ich
odczytać, wtedy w transkrypcji
pisał, że są nieczytelne. Całość
zajęła mu dwa lata. Pracował tylko
podczas wakacji.

rienburga.
Idea konkursu to zacieranie
uprzedzeń i budowanie wspólnej
Europy nie na poziomie struktur,
ale więzi międzyludzkich. Zmagania mają wieloletnią tradycję.
Stałym partnerem Niemców jest
Młodzieżowy Dom Kultury „Jelonek” w Jeleniej Górze. – Kiedy
otworzyliśmy koperty z pracami,
wysypały się piękne dzieła, symbolicznie ilustrujące wciąż budowany europejski dom. Z początku
powstał on dla sześciu rodzin,
ale co rusz trzeba go rozszerzać
i rozbudowywać. Teraz mieszka
w nim 25 lokatorów – mówi
inicjator konkursu Manfred H.
Daeuwel. Hasłem zmagań było
„Przynoszę pomysły dla Europy”.
Manfred H. Daeuwel gratulował
wszystkich kreatywności i wyobraźni. – Zamiast kłócić się i
zabijać, dbajmy o nasz wspólny
dom, jakim jest Europa – powiedział. Kolejna edycja konkursu
już za rok.

Przeszłość do
przetrawienia
Wreszcie w czwartek, w 20.
rocznicę częściowo wolnych wy-

trudnym stosunkom polsko–niemieckim. Symboliczne podsumowanie tego wszystkiego, co na
łączy, a co – dzieli.
Gościem był Heinz Eggert, niemiecki polityk i publicysta, pastor
rodem z enerdowskiej opozycji.
Moderator i autor wstępu do debaty Andrzej Więckowski zaznaczył,
że relacje polsko-niemieckie są
dwuwarstwowe: pełne frazesów
i gestów przyjaźni dla publiki,
ale wewnątrz wciąż rozgrzane
wzajemnymi pretensjami, resentymentami, nierzadko nienawiścią.
Wszystkie te negatywne przejawy
współistnienia mają – zdaniem
mówcy – swoje źródło w przeszłości.

Wypowiedzieć
im wojnę?
Andrzej Więckowski przytoczył
kilka fragmentów swojej książki
„Wypowiedzieć wojnę Niemcom”,
w której to analizuje złożoność
relacji między narodami, od wieków „skazanych” na sąsiedztwo.
Wspólna historia to także podłoże
wielu konfliktów, wśród których
druga wojna światowa jest tym
najświeższym. – W czasach Ho-

Wspólna modlitwa katolików i protestantów.
który dokonał się wskutek paktu
Ribbentrop – Mołotow.
– W Republice Weimarskiej,

Europa w rozbudowie
Nazajutrz, w środę (3 czerwca) potężne pudło i torby pełne
nagród dla uczniów z regionu
jeleniogórskiego, laureatów dorocznego konkursu „Europa w
szkole” osobiście przytaszczyli do
Młodzieżowego Domu Kultury
organizatorzy zmagań: Manfred
H. Daeuwel z małżonką, którzy
przyjechali z dalekiego Bad Ma-

Manfred H. Daeuwel wręcza nagrodę jednej z uczennic.
borów, uważanej za urodziny
Rzeczpospolitej niepodległej, na
niezwykłą debatę zaprosiło Biuro
Wystaw Artystycznych. Spotkanie w ramach Obserwatorium
Karkonoskiego poświęcone było
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henzollernów – mówił A. Więckowski – kiedy dostrzegli Rosję
jako sojusznika, Polska znalazła
się między młotem a kowadłem,
czego konsekwencją były rozbiory.
Te trzy sprzed wieków i czwarty,

Chór z Pirny podczas nabożeństwa luterańskiego w Kościele Łaski.

mimo wielu rozbieżności między
ówczesnymi politykami niemieckimi, łączyła ich wspólna niechęć
do Polski, a jedynym rozwiązaniem problemu z naszym krajem
była wtedy – zdaniem Niemców

Przez wiedzę
do serca
Ullrich jest jednym z dwóch Niemców, których
zna, potrafiących bez kłopotu odczytać
gotycki alfabet pisany. Nie potrafią tego wielcy
profesorowie! Gość Książnicy Karkonoskiej
dał próbkę swoich możliwości „deszyfrując”
XIX-wieczny dokument określający odległości
między Jelenią Górą a sąsiednimi miejscowościami. Niemiec znany jest w jeleniogórskich
instytucjach zajmujących się dziedzictwem
kultury. To z jego inicjatywy długoletni dyrektor
Archiwum Państwowego Czesław Margas
został uhonorowany nagrodą Eriki Simon. We
współpracy ze Stanisławem Firsztem, jeszcze
jako dyrektorem Muzeum Karkonoskiego, oraz
tłumaczem Tomaszem Pryllem, transkrybował
„Pamiętniki” Hugo Seydela, które ukazały się w
dwujęzycznym wydaniu w maju ubiegłego roku.
Inne transkrypcje Junkera to, między innymi,
Urbarium Schaffgotschów (850 stron). W sumie transkrybował ponad 100 manuskryptów.
Wspólnie z ojcem napisał i opublikował Kronikę
Sobieszowa. Żywo interesuje się wydarzeniami
z dzielnicy pod Chojnikiem.

– likwidacja naszej Ojczyzny
– podkreślił Andrzej Więckowski.
Sporo uwagi poświęcił gestom:
ważnym, ale różnie rozumianym.
Symboliczne klękniecie kanclerza
Willy’ego Brandta w Warszawie
przed pomnikiem Ofiar Getta
na Muranowie wielu Niemców
odebrało jedynie jako hołd oddany
Żydom, ofiarom Holokaustu, a nie
Polakom, których miliony zabito
na frontach II Wojny Światowej
– zaznaczył Więckowski. Zwrócił
tez uwagę na inne gesty, które
znaczeniowo wydają się puste,
jak choćby częste składanie „wyrazów ubolewania”, które spychają
szczerość tego wyznania na dalszy
plan. Przypomniał także, że kiedy
w Bonn podpisywano traktat o
normalizacji stosunków polskoniemieckich, nad miastem latał
samolot z napisem: „Schlesien bleibt unser” – Śląsk pozostaje nasz.
Heinz Eggert podkreślił, że jest
świadom ogromu nieszczęść, jakie
Niemcy przysporzyli Polakom.
– Ale fakt, że wciąż o tym mówimy
dowodzi, że jeszcze nie „przetrawiliśmy” własnej historii – dodał.
Powiedział też, iż on sam odebrał
gest Willy’ego Brandta jako wyraz
hołdu dla całej Polski a nie tylko
Żydów. – Zdaję sobie sprawę, że
wśród Niemców jest wielu arogantów – zaznaczył. – Uważam,

że wypędzenie rdzennej ludności z
dawnych wschodnich landów było
przestępstwem – podkreślił gość
Obserwatorium Karkonoskiego.
– Ale dziś nie ma mowy o żadnym
zadośćuczynieniu materialnym,
czy innej rekompensacie, bo byłoby to źródło bezprawia i kolejnego
obciążania historią – konkludował. Wszystko z pomocą Piotra
Jankiewicza, który symultanicznie
tłumaczył debatę.

Epilog
Jak widać, nie można relacji
polsko-niemieckich traktować
tylko przez pryzmat „szokujących” doniesień medialnych. Rzeczywistość często pokazuje, jak
odmienny i przychylny Polakom
jest obraz Niemca, uważanego za
wcielenie zła. Ten obraz w sobie
często hodują nasi rodacy, a – istniejące i potępienia godne gesty
uwłaczające naszemu narodowi
– tylko go jeszcze bardziej nasycają
barwami nienawiści. Ten mechanizm działa i w odwrotną stronę.
Nie można jednak zapomnieć o
historii: my byliśmy ofiarami, oni
– katami. Dobry Niemiec o tym
nie zapomina i niesie w duszy
misję rekompensaty i odkupienia
win. Zły dzieje przeinaczy. Po tym
rozróżnisz przyjaciela od wroga.
Konrad Przezdzięk
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK.

Nagrodzeni
za wizję Europy
Wśród wyróżnionych 33 uczniów znalazło się
jedenastu przedstawicieli Jeleniej Góry. W poszczególnych kategoriach wiekowych wygrali:
Nikola Kapkowska z Kowar i Jakub Rogulski
z Gryfowa (najmłodsi). W grupie starszych
uczniów przyznano kilka pierwszych miejsc.
Nagrody trafiły do: Anny Chrabraszewskiej z
Jeleniej Góry, Aleksandry Kożuch z Kamiennej
Góry, Anity Makarewicz z Lubawki, Joanny
Karni, Szymona Krasuckiego, Alicji Stypy z
Jeleniej Góry, Alicji Sobolskiej i Aleksandry Wagner z Bolesławca oraz Agaty Graszy z Gryfowa
Śląskiego. Wśród gimnazjalistów „na podium”
stanęły jeleniogórzanki: Sylwia Chrobak,
Aleksandra Sobolewska oraz Emilia Szczypka.
Nagrodzono także prace literackie Ewy Cebuli i
Aleksandry Błażejewskiej z Kowar, Jakuba Nyca
z Jeleniej Góry. Pozostali laureaci to: Kamil
Perczak z Karpacza, Szymon Krasucki z Jeleniej
Góry oraz Paulina Śledzińska z Bolesławca.
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Kto jest kozłem oporowym?

Stowarzyszenie Karkonoskie Drezyny Ręczne szuka partnera samorządowego, który chciałby wydzierżawić
linię kolejową z Mysłakowic do Karpacza. –Władze miasta pod Śnieżką nie są tym zainteresowane, przez
co opóźniły o dwa lata realizację projektu – mówi jego pomysłodawca Rafał Gestern. Tymczasem burmistrz
twierdzi, że zależy mu na rozwoju kolejnictwa lokalnego.

Rafał Gestern

Może to być samorząd lokalny,
wojewódzki, jaki starostwo
powiatowe, niekoniecznie
miejscowe. Wspomniane
tory przebiegają przez
Mysłakowice i Podgórzyn, właśnie te gminy
mogą być zainteresowane ich dzierżawą.
Ta sprawa z pewnością
doczeka się dalszego
ciągu.
Zdanie na ten temat zmienili również
włodarze Karpacza,
którzy do tej pory nie
byli zainteresowani
reaktywacją linii ko-

lejowej z Mysłakowic do miasta
pod Śnieżką. Podczas ostatniego
spotkania z mieszkańcami, które
odbyło się w środę w Hotelu
„Skalnym” poinformowali, że
zależy im na wyremontowaniu
dworca i zorganizowaniu w
nim muzeum. Przedstawili także
gotowy projekt.
Tymczasem Rafał Gersten
uważa, że burmistrz Karpacza opóźnił realizację projektu
przynajmniej o dwa lata. – W
styczniu 2009 roku zakończył się
nabór wniosków do SzwajcarskoPolskiego Programu Współpracy, w ramach którego możliwe
było sfinansowanie 85 procent

Bogdan Malinowski

niezbędnych inwestycji, w tym
zakup taboru – podkreśla.

dzIAŁANIE z dALA Od pOLITyKI
Mieszkańcy Jagniątkowa utworzyli Klub
Osiedlowy, którego celem jest wspieranie rozwoju tej części Jeleniej Góry. Starają się siedzibę i chcą
zaopiekować się jedną z ruder. I zapowiadają, że nie chcą kariery w samorządzie, ale promocji swojej
miejscowości.
–Wybraliśmy obiekt, który
swym wyglądem szpeci. Chcielibyśmy go wyremontować
i stworzyć w nim Centrum
Informacji Turystycznej oraz
miejsce, w którym młodzież
rozwijałaby swoje zainteresowania – mówi Wiesław Drozdowski, przewodniczący Klubu
Osiedlowego w Jagniątkowie.
Jagniątkowianie chcą przywrócenia świetności miejsca,
która jako niemiecki Agnetendorf znana była w całej Europie.
Zjeżdżali się tutaj ludzie majętni, chcący wypocząć w pięknym
miej-

scu, otoczonym górami. Obecnie – zdaniem mieszkańców
– wskutek braku promocji o
Jagniątkowie niemal zapomniano. Mieszkańcy czekają
nie t ylko na remont y dróg,
lecz także muszą wypromować
swoją miejscowość i stworzyć
odpowiednie oznaczenia, aby
ułatwić potencjalnym gościom
dotarcie do nich.
Za sprawą Klubu Osiedlowego ma to się zmienić. Jego
powstanie to także próba zbliżenia mieszkańców do siebie,
wykrzesania drzemiącego w
nich po- tencjału. Istotne

Nie dał na piwo,
to go pobili
W nocy z 2 na 3 czerwca 2009 roku policjanci ustalili
i zatrzymali dwóch jeleniogórzan w wieku 20 i 26 lat
podejrzanych o rozbój na mężczyźnie, którego pobili
i okradli, bo dał im za mało pieniędzy.
Pokrzywdzony około godziny
2.00 szedł jedną z jeleniogórskich ulic do pracy. Nagle podeszło do niego dwóch mężczyzn,
z których jeden prowadził skuter.
Zażądali od niego pieniędzy na
piwo. Mężczyzna wyjął wszystkie pieniądze jakie miał i im
oddał. Sprawcy stwierdzili, że to
za mało. Rzucili się na niego z
pięściami: zabrali mu pieniądze
i telefon komórkowy.
Pokrzywdzony o przestępstwie
powiadomił policję. Na miejsce
oficer dyżurny wysłał dwa radiowozy. Policjanci rozpoczęli

poszukiwanie sprawców napadu.
Nieopodal zauważyli skuter,
który według pokrzywdzonego
należał do jednego ze sprawców.
Policjanci postanowili poczekać.
Kilka minut później zjawił się
mężczyzna, którego pokrzywdzony rozpoznał jako jednego
z napastników. Okazał się nim
26-letni jeleniogórzanin. Drugim
ze sprawców okazał się 20-letni
brat zatrzymanego. Obydwaj
byli pijani. Odpowiedzą za rozbój
za co grozić im może nawet do 12
lat pozbawienia wolności.

(tejo)

w tej całej sprawie jest to, że
członkowie zarządu zobowiązali się, że
nie będą
startować
w wyborach
samorządowych.
– Zależy
nam na
t ym, żeby
wypromować

Komunikat
Policja poszukuje Zofii Przybylskiej, 50latki zamieszkałej przy ulicy Kolberga w
Jeleniej Górze. Zaginięcie kobiety rodzina
zgłosiła 25 maja 2009 roku.
Zaginiona ostatni raz widziana była w
miejscu zamieszkania. Kobieta leczy się
psychiatrycznie. Ma z wyglądu 50 lat,
151 – 155 cm wzrostu, waży około 69 kg,
włosy ciemne blond, krótkie , proste, oczy
ma jasne, twarz okrągłą, nos prosty, jest
krępej budowy ciała. Ma widoczne ubytki
w uzębieniu. Policjanci apelują o kontakt do
wszystkich, którzy dysponują informacjami
na temat zaginionej. (tel: 075/75-20406, 075/75-20-326, 075/75-20-150
bądź pod numer alarmowy policji 997).

naszą dzielnicę, a nie na zdobyciu elektoratu. Dlatego też
postanowiliśmy, że nikt z nas
nie będzie stratował w wyborach samorządowych, bo
nie oto tutaj chodzi. – mówi
Wiesław Drozdowski.

(Ania)
FOT. ARchIwUm

Harleye na start
Nie lada gratka czeka na miłośników
motocykli Harley Davidson. Po dwuletniej
przerwie w mieście pod Śnieżką ponownie
odbędzie się – otwarty dla wszystkich zlot.
Impreza potrwa od 3 do 5 lipca na stoku
Relaks, a nie jak to dotychczas było w
miasteczku Western City. W sobotę, 4
lipca o godzinie 17.00 w mieście pod
Śnieżką odbędzie się parada motocykli.
Uczestnicy zabawy mają szanse wygrać
Harleya – Davidsona, a ci którym szczęście nie dopisze, będą mogli się nim
przynajmniej raz przejechać. Impreza
przez wiele lat cieszyła się ogromną
popularnością, a jej brak nie podobał się
ani mieszkańcom, ani turystom, którzy
często do Karpacza zjeżdżali się właśnie
ze względu na przyjazd „harleyowców”. To
za ich sprawą w 2001 roku w Karpaczu
wystąpił sam Gary Moore.
(Ania)

Integracja
parafialna

(Ania)
FOT. ANIA
Wiesław Drozdowski:
– W tym roku zamierzamy zorganizować
Dni Jagniątkowa.
Najpewniej odbędą
się w lipcu

Służby ratunkowe oraz Powiatowe Zespoły Zarządzania Kryzysowego uczestniczyli dzisiaj w ćwiczeniach,
mających ich przygotować
do skutecznego działania
w czasie zagrożenia powodziowego.
Podczas szkolenia strażacy,
policjanci, ratownicy WOPR i
pogotowia ratunkowego, pracownicy centrum kryzysowego
oraz innych instytucji uczyli się
współdziałania i odpowiedniej
reakcji w chwili wystąpienia
zagrożenia.
Ćwiczenia odbyły się w czterech częściach Jeleniej Góry: przy
ulicy Witosa w Jeleniej Górze, na
moście przy ulicy Wincentego
Pola, na terenie wału przeciwpowodziowego oraz przy ulicy
Wiejskiej. Uczestnicy szkolenia
uczyli się, jak skutecznie i szybko
udzielić pomocy ludziom i zwierzętom, uratować czyjeś życie,
zdrowie oraz mienie w czasie

Dzieci z Osiedla Łomnickiego
w Jeleniej Górze, Dąbrowicy i
Wojanowa bawiły się w minioną
sobotę w Olimpiadzie SportowoKulturalnej. Impreza odbywać
się będzie cyklicznie. Kolejną
zaplanowano już na 4 lipca. – Biskup legnicki podczas ostatniej
wizytacji uznał, że między radami parafialnymi w Dąbrowicy i
Wojanowie jest słaba integracja.
Doszliśmy więc do wniosku, że
możemy to zmienić organizując
olimpiadę sportową. Utworzyliśmy zespół, który ustala przebieg wszystkich zaplanowanych

imprez – mówi Agnieszka Połomska-Jasienowska, członkini
zespołu organizacyjnego. W jego
skład wchodzą rady parafialne
oraz zespół kultur y, kultur y
fizycznej, oświaty i młodzieży.
W sobotę dzieci malowały kredą
ulicę, skakały na skakance i
grały w piłkę nożną. Maluchy
przywiozło także Jeleniogórskie
Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych . Dorośli również nie
stali bezczynnie – grali w piłkę
siatkową.

(Ania)
FOT. ANIA

AKcjA pOwÓdŹ

powodzi. Sprawdzili również
system łączności i integrowali
się nawzajem.
- Założyliśmy sobie czter y
cele. Pierwszy to współdziałanie
Powiatowych Zespołów Zarządzania Kryzysowego z poszczególnymi strażami i instytucjami,
zgrywanie zespołów , analiza
poprawności oraz sprawdzenie
funkcjonowania systemów łączności. Istotne jest także działanie

składu osobowego Powiatowego
Centrum Zarządzania Kryzysowego, służb i innych jednostek,
biorących udział w akcjach związanych z usuwaniem skutków
powodzi. – mówi Włodzimierz
Belta, naczelnik wydziału zarządzania kryzysowego miasta
Jelenia Góra
(Ania)
FOT. ANIA
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Jak tu rodziła się niepodległość
20 lat temu stali po przeciwnej stronie barykady walcząc o głosy w częściowo
wolnych wyborach. Jedni wygrali kładąc podwaliny pod wolną Polskę. Drudzy
przełknęli gorycz niespodziewanej porażki. W miniony czwartek spotkali się,
aby powspominać tamten czerwiec i jego dziedzictwo.
Jerzy Gołaczyński, ostatni
pier wszy sekretarz Komitetu
Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w
Jeleniej Górze i poseł Sejmu
kontraktowego obok Andrzeja
Piesiaka, przywódcy „Solidarności” i senatora wybranego w
pierwszych całkowicie wolnych
wyborach do Senatu RP. Przy
nich eksposłowie: Jan Kisilijczyk
i Zbigniew Bobak, którzy wygrali
wybory z czerwca’ 89 startując
z list Komitetu Obywatelskiego
„Solidarności”.
4 czerwca 2009 roku mieli
okazję, aby po 20 latach spotkać
się dzięki pomysłowi Archiwum
Państwowego, Książnicy Karkonoskiej i Jeleniogórskiego
Centrum Kultury. Okazja to 20.
rocznica tamtych wydarzeń oraz
poświęcona temu wystawa a
także pokaz filmów z Pracowni
Dokumentacji Filmowej i Audiowizualnej JCK przygotowanych
przez Zbigniewa Dygdałowicza.
Bohaterów i gości spotkania powitał gospodarz, Ivo Łaborewicz,
kierownik oddziału jeleniogórskiego Archiwum Państwowego.
Długo wymieniał zaproszonych
VIP-ów: obecnych i tych z tamtych
lat. Był pierwszy solidarnościowy
wojewoda jeleniogórski Jerzy
Nalichowski, senator Tadeusz
Lewandowski (w 1989 roku szef
lokalnej Solidarności), przybył
wicemarszałek Sejmiku Dolnośląskiego Piotr Borys (w tamtym
czerwcu miał 14 lat). Pojawili się
współorganizatorzy spotkania:
poseł Marcin Zawiła, dyrektor
Książnicy Karkonoskiej oraz
Jarosław Gromadzki,
dyrektor JCK. Do
archiwum przyszli też dwaj
zastępcy prezydenta: Jerzy Łużniak

i Zbigniew Szereniuk. Byli też
działacze Komitetu Obywatelskiego, szef rady miasta Hubert
Papaj, radni Wiesław Tomera,
Krzysztof Czerkasow i Jerzy Lenard. Zabrakło prezydenta Marka
Obrębalskiego. Nie było też nikogo z radnych SLD ani JG XXI.

wań, dla któr ych wspólnym
korzeniem była „Solidarność”.
– Jestem pesymistą, ale wciąż
mam nadzieję, że kolejne jubileusze będą obchodzone w bardziej
przyjaznej atmosferze – dodał.

Senator nie żałuje

Jerzy Nalichowski zaznaczył,
że trzeba się cieszyć z faktu, że
te kłótnie – choć na pewno nie
są zjawiskiem pożądanym – mają
miejsce w wolnym kraju. – Ale
tak naprawdę to nie 4 czerwca
narodziła się wolność. Ona wybuchła 31 sierpnia 1981 roku wraz z
powstaniem Solidarności. Wydarzenia przyszłości były tylko tego
skutkiem – powiedział pierwszy
solidarnościowy wojewoda jeleniogórski. – Cieszmy się, że
doczekaliśmy wolnej ojczyzny.
Znałem wiele osób, które już po
1981 roku mówiły, że nie będzie
to realne. Nie miały racji.

– Rośnie nam już kolejne pokolenie w wolnej Polsce – powiedział
Andrzej Piesiak, który w darze
Ivo Łaborewiczowi przekazał
dokument o ustanowieniu Regionu NSZZ „Solidarność” w
Jeleniej Górze z września 1980
roku. – Kiedy pytają mnie dziś,
czy nie żałuję, że walczyliśmy o
wolną ojczyznę, odpowiadam, że
gdybym miał taką sposobność,
powtórzyłbym to, a nawet zrobił
20 razy więcej – dodał.
Były parlamentarzysta poprosił też o chwilę zadumy i
wspomnienie nieżyjącego posła
Romana Niegosza oraz wszystkich zmarłych, którzy walczyli
o wolność. Z sali padło nazwisko Huberta Modrzejewskiego,
posła wybranego co prawda
z listy PZPR, ale popieranego
przez stronę solidarnościową.
Andrzej Piesiak przekazał też
pozdrowienia od prof. Jerzego
Regulskiego, senatora Ziemi Jeleniogórskiej w latach 1989 – 1990.
Nie zabrakło gorzkich słów pod
adresem obecnych elit rządzących. – Nie tak sobie to wszystko
wtedy wyobrażaliśmy. Dziś zachowanie polityków jest żenujące i nie daje dobrego
świadectwa o Polsce
– podkreślił były
poseł Zbigniew
Bobak mając
na myśli skłócenie ugrupo-

Więcej wiary

Głos zabrał też przeciwnik solidarnościowców z tamtych lat,
Jerzy Gołaczyński. Ostatni I
sekretarz jeleniogórskiego KW
PZPR, który do Sejmu kontraktowego dostał się w drugiej turze,
jako jeden z trzech sekretarzy
partii w całej Polsce. – Wielu z
nas przeczuwało upadek tamtego systemu, a zwłaszcza ci ze
skrzydła reformatorskiego, do
którego i ja należałem – powiedział J. Gołaczyński. Podkreślił

Andrzej Piesiak przekazuje Ivo Łaborewiczowi
archiwalne dokumenty „Solidarności”

też, że – mimo politycznych podziałów – posłowie jeleniogórscy
zawiązali w Sejmie nieformalne
porozumienie, w ramach którego razem starali się załatwiać
sprawy ważne dla Jeleniej Góry
i regularnie spotykali się z wojewodą Jerzym Nalichowskim.
Ciepło wyraził się też o Kościele.
– W t ym wszystkim wygrała
Polska – podsumował zastępca prezydenta Jerzy Łużniak.
– Byłem wśród t ych, którzy
głosowali wtedy, 4 czerwca, na
Solidarność. Dziś wiem, że dzięki
temu mogę piastować tę funkcję,
bo narodziła się samorządowa,
demokratyczna Polska – dodał.
Zapowiedział też, że w przyszłym

roku miasto dołoży starań, aby
obchody 30. rocznicy powstania „Solidarności” były mniej
rozproszone niż te, któr ymi
uczczono dzisiejszą rocznicę.

górskim. Gwiazdą wówczas był
legendarny aktor francuski Yves
Montand oraz Anna Nehrebecka,
aktorka polska. Na ścianach
siedziby archiwum zawisły pamiątki z tamtego czerwca: głównie plakaty i ulotki wyborcze
zarówno strony solidarnościowej
jak i partyjno-rządowej. Wieczorem w Teatrze Norwida z
okolicznościowym koncertem
wystąpili aktorzy z Legnicy.
Wzniesiono też symboliczny
toast za Polskę.

Po dyskusji zebrani obejrzeli
film o przygotowaniach do czerwcowych wyborów. Dokument Zbigniewa Dygdałowicza
zawierał kadry z
pamiętnego spotkania przedwyborczego
w maju 1989
roku, które
odbyło się na
stadionie jelenio-

Konrad przezdzięk

FOT. KONRAd
pRzEzdzIĘK

Czerwiec na wesoło
Każdy z bohaterów tamtych wydarzeń snuł refleksję o epoce transformacji. Nie zabrakło osobistych wspomnień i anegdot. – Prof. Jerzy Regulski podczas jednego ze spotkań mówił do wyborców, że kandyduje do senatu, a ponieważ był to dla wielu nowy twór, profesor tłumaczył, że senatorem powinien zostać człowiek stary i mądry. – Pierwszy warunek na pewno spełniam! – dodał.
Tadeusz Lewandowski wspomniał niezapomnianą postać mecenasa Jerzego Lachowicza,
działacza i doradcy Solidarności. – Kiedyś Romek Niegosz ruszył raptownie sprzed domu
mecenasa, kiedy ten stał tuż przy samochodzie. Nazajutrz pan Jerzy pyta, dlaczego ten
Niegosz taki nerwowy. – Nogę mi przejechał – mówi Lachowicz. – To jak pan może chodzić?
– pytam. – Mam za duże buty i podwinąłem palce – odpowiedział J. Lachowicz.
Tadeusz Lewandowski

Bohaterowie tamtych dni
Andrzej Piesiak po nieudanym starcie w wyborach w 1993 roku już nigdy nie wrócił do
polityki nie licząc krótkiego „romansu” z Platformą Obywatelską w wyborach uzupełniających
do senatu w 2003 roku. Przegrał z Ryszardem Matusiakiem. Zajął się biznesem, ale i tam
nie zaznał sukcesu. Prowadzona przez niego firma splajtowała, a sam działacz pracuje dziś
na państwowej posadzie.

Tadeusz Lewandowski miał bardziej udaną polityczną przeszłość. Od 1993 do 1997
roku był wiceprezydentem Jeleniej Góry. Do Parlamentu wrócił jako senator w roku
1997 kandydując z list Akcji Wyborczej Solidarność. Cztery lata później powtórzył
sukces, ale w 2005 roku przegrał wybory. Jest na emeryturze.

Jerzy Gołaczyński był jednym z trzech
pierwszych sekretarzy KW PZPR, którzy
weszli do Sejmu kontraktowego.
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wypAdEK pRzEz NIEUwAGĘ

W tym roku to już drugie zdarzenie drogowe w tym
miejscu. Najczęściej do wypadków i kolizji dochodzi tu właśnie przez roztargnienie kierujących.

W minioną środę (3 czerwca)
wieczorem kierująca samochodem marki Audi nie zachowała
należytej ostrożności, nie zastosowała się do znaku stop na
skrzyżowaniu ulic Mickiewicza
i Krasickiego i wjechała wprost
pod jadący w dół ulicą Mickiewicza dostawczy samochód marki
Renault.
Silne uderzenie w boku samochodu osobowego zamortyzowały boczne poduszki powietrzne, jednak obie kobiety jadące
Audi doznały powierzchownych

obrażeń. Ruch na ulicy Mickiewicza był najpierw zablokowany, a później poważnie ograniczony. Policja przeprowadziła
na miejscu pełne dochodzenie,
gdyż zdarzenie zostało uznane
za wypadek z powodu obrażeń
poszkodowanych kobiet. Po
opatrzeniu wróciły do domu.
Dokładny przebieg wypadku
ustali dochodzenie i ekspertyza
biegłych.

(mar)
FOT. mAR

• 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

A

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

8 czerwca 2009 r.

14

WYDARZENIA

– Satyra nie musi być śmieszna – mówi Bogdan Koca, szef Teatru Norwida, który w
minioną środę (3 czerwca) zadebiutował w roli aktora i zarazem autora sztuki „Głosy”.
To rzecz o polityce pokazująca smutną, ale do bólu prawdziwą wizję rzeczywistości.
W „Głosach” Prezydent Robert (Robert Dudzik) zostaje
poddany szkoleniu medialnemu
w Inst ytucie im. Wawrzyńca
Grzymały Goślickiego. Jego „nauczycielami” są Wawer (Bogdan
Koca), Bogdan (Piotr Konieczyński) oraz Euzebiusz Głos
(Jarosław Góral). Prezydent
ma żonę Zofię (Marta Łącka),
ochroniarza Zenka (Jacek Paruszyński). Jako urzędniczka i
dziennikarka zarazem występuje
Małgorzata Osiej-Gadzina. Didaskalia czyta Urszula Liksztet.
Prezydent przechodzi przez
liczne próby, które momentami
przypominają raczej tortury niż
normalne zajęcia budowania
wizerunku. Jest przywiązany
do krzesła, perfidnie przesłuchiwany, dręczony psychicznie,
zmuszany do molestowania,
wyzywany, pomiatany i deptany.
Wszystko przed planowanym
wygłoszeniem orędzia, które
okazuje się pełnym okrągłych
słów wyzutych ze znaczenia.
Poprzedza to jednak szokujące
wydarzenie: śmierć Zofii, żony
prezydenta, która spada z drabiny. Jednak w sposób „cudowny”
zmartwychwstaje. A sam władca
zawisa na linkach, które ma przy-

wiązane do nadgarstków i gestykuluje niczym poruszana przez
nieznanego aktora marionetka
W końcowych scenach pada i
szef państwa: Wawer znajduje go
martwego w łazience, a teatralni
maszyniści wrzucają „zwłoki” do
wózka. Jednak i tu okazuje się, że
trup to świetnie wykonany manekin. Sam prezydent występuje
już tylko jako głos wydobywający
się z obandażowanej postaci
bez tożsamości. Przepytuje go
Dziennikarka. Widz dowiaduje
się, że Prezydent przeżył zamach,
w którym zginęła cała jego świta
poza żoną. Snuje też plany co
do przyszłości po wygranych
wyborach, do których – mimo
swojego fatalnego stanu – nie
zawaha się przystąpić. A jeśli
nie wygra? Tu następuje cisza.
Sztuka mocna w warstwie tekstowej i pełna wyrazu spotęgowanego siłą słowa, na której opierała
się dzisiejsza „czytanka”. Wiele
tu scen, które widz musiał sobie
wyobrazić kierowany wskazaniami didaskaliów. Z jednej strony
wymowna scenografia opisana
w nich na pewno sztukę by
wzbogaciła. Z drugiej – być może
odwróciłaby częściowo uwagę
od znaczenia wypowiedzianych

wasze fotki Nasze Pociechy

A lic ja

K la ud ia

Ew a

Ka sia

Izabela

Lena

Ka mi l

Nik ola

Pawe³ek

Ola

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

zdań. Do tego świetna kreacja
aktorska Bogdana Kocy w roli
Wawera, brawa dla Jarosława Górala jako Euzebiusza Głosa i dla
Marty Łąckiej jako Zofii. Podoba
się Prezydent Roberta Dudzika i
Piotr Konieczyński jako Bogdan.
Pozostałe role są raczej epizodyczne choć nie bez znaczenia.
Jak przyznał autor po spektaklu,
zainspirowała go codzienność,
a zwłaszcza relacje ze świata
polityki, który spróbował „sportretować” w sztuce. Podkreślił,
że w „Głosach” nie ma niczego
odkrywczego: słychać tu echa
Kafki, Or wella, czy Ionesco
oraz innych dramaturgów i
pisarzy traktujących o absurdzie
i zdegenerowaniu systemem
totalitarnym. – Jest w tej sztuce
trochę teatru w teatrze, nieco
surrealizmu. Nie ma linearności
akcji – dodał Bogdan Koca.
Jest to także sat yra na sam
system. – Każdy system jest
wbrew ludzkiej naturze, ale jednocześnie organizuje nam życie.
Taki jest jego paradoks – mówił
Bogdan Koca. W „Głosach” obnaża nie tylko słabości demokracji, która pozwala na sprzedawanie ludziom politycznego
kitu, lecz także niedoskonałości

Nasi aktorzy
u Kolskiego
W piątek, 5 czerwca, miał swoją
premierę kinową najnowszy film Jana
Jakuba Kolskiego „Afonia i pszczoły”,
zrealizowany wiosną ubiegłego roku.
W obrazie na podstawie scenariusza
Kolskiego zobaczyliśmy również aktorów jeleniogórskich. Nic dziwnego,
że wielu artystów marzy, by współpracować na planie filmowym z jednym
z najoryginalniejszych twórców w
polskim kinie, Janem Jakubem Kolskim. Entuzjastycznie przyjęte przez
widzów filmy Kolskiego przyniosły
ponad sto nagród na festiwalach
filmowych w Polsce i na świecie, a
jego ekranowe dzieła pokazywane
były na licznych międzynarodowych
festiwalach filmowych.
Na ekrany kin weszła właśnie najnowsza produkcja filmowa Kolskiego
„Afonia i pszczoły” z Grażyną BłęckąKolską w roli tytułowej. W obsadzie
filmu znalazły się także dwie aktorki
związane z Teatrem im. Norwida:
Krystyna Dmochowska i Małgorzata
Osiej-Gadzina. Do udziału w swojej
produkcji Kolski zaprosił także znanych z jeleniogórskiej sceny aktorów:
Andrzeja Kępińskiego, który pojawi się
jako kolejarz, oraz Tadeusza Wnuka
występującego w roli pułkownika.
Przy okazji premiery dzieła Kolskiego, warto przypomnieć, że w jego
telewizyjnym filmie psychologicznopoetyckim „Jańcio Wodnik” (1993)
z główną rolą Franciszka Pieczki,
debiutowała wówczas na ekranie
jeleniogórska aktorka teatralna Elżbieta Kosecka.
Premiera coraz bliżej
Już tylko nieco ponad dwa tygodnie
pozostały do premiery sztuki „List”
Aleksandra Fredry, która odbędzie
się 24 czerwca na dziedzińcu Dworu
Czarne. W tym tygodniu zaczną się już
próby kostiumowe w miejscu grania
spektaklu. Powstanie tam amfiteatr
dla ponad 200 widzów. Aktorzy i
realizatorzy z reżyserem Krzysztofem
Pułkowskim na czele modlą się o
dobrą pogodę, bo sztuka zostanie
zagrana „pod chmurką”.
(tejo)

Prezydent w krzywym zwierciadle
Robert Dudzik,
Marta Łącka,
Bogdan Koca i
Małgorzata Osiej-Gadzina

systemu oświaty. Małgorzata
Osiej-Gadzina, która wdała się
z autorem w dysputę, usiłowała
przekonać, że nie powinien on
nadawać w sztuce instytutowi
imienia Grzymały Goślickiego,
bo go w ten sposób obraża.
(Goślicki to postać autentyczna,
renesansowy wybitny pisarz
polityczny, autor do dziś obowiązujących niektórych kanonów dyplomacji). Bogdan Koca
odparł, że jest to zabieg, który
ma pokazać, że nawet cenione
postacie służą jako przykrywka
dla absurdalnych instytucji i
stowarzyszeń. – Przykładem jest

choćby nasz papież Jan Paweł
II – uzasadnił Bogdan Koca.
Zaznaczył też, że jego zdaniem
teatr nie powinien podawać
przesłania jak na tacy, ale także
nie jest dobrze, jeśli odbiorca
zbyt długo musi się zastanawiać
nad istotą dramatu. W „Głosach”
choć nie wszystko wydaje się

oczywiste, można doszukać się
drugiego dna i wielu odniesień
do rzeczywistości, którą mamy
za oknem oraz w mediach.
Konrad Przezdzięk
FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK

Jak słuchowisko
Prezentacja w „Norwidzie” to powrót do zapoczątkowanych za czasów dyrekcji artystycznej
Małgorzaty Bogajewskiej prób czytanych. Na scenę dzięki temu trafiają sztuki mało znane, które
są poza planami repertuarowymi teatru. Dla widzów jest to teatr w bardzo czystej formie: nie ma
scenografii, ruchu scenicznego, a całość przypomina zupełnie już dziś zapomniane słuchowisko
radiowe, w którym wyobraźnia słuchacza jest istotnym warunkiem percepcji dzieła.

Rekord w życzeniach na metry

Wszyscy ludzie, którzy dzieciom życzą dobrze, wzięli w miniony poniedziałek (1 czerwca)
udział w ustanawianiu rekordu
w pisaniu najdłuższych życzeń
dla najmłodszych z całego świata. Z 692 metrami życzeń Jelenia
Góra już niebawem zasłynie w
książce Polskie Rekordy i Oso-

bowości. – Życzenia pisane były
nie tylko przez jeleniogórzan,
ale również turystów, którzy
składali podpisy w różnych językach, m.in. rosyjskim, arabskim,
niemieckim, czeskim, francuskim, angielskim – mówi Marcin Nowakowski, koordynator
wydarzeń i pomysłodawca akcji.

Nad wszystkim czuwał Dionizy
Zejer z Towarzystwa Kontroli
Rekordów Niecodziennych i redaktor naczelny książki Polskie
Rekordy i Osobistości, Księga
Rabkolandu.

(Angela)
FOT. ANGELA

Rysunki jak z bajki
blikowane przez wydawnictwo AD
REM w czterech książeczkach z
serii „Biblioteczka Karkonoskich
Skrzatów” z opowiadaniami Marii
Nienartowicz, co stało się największą nagrodą dla młodych ilustratorów. Laureaci konkursu otrzymali
świeżo wydany egzemplarz książeczki oraz firmowe upominki.

Aby zachęcić dzieci do aktywnego czytelnictwa oraz wzbudzić
zainteresowania ilustracją i tekstem regionalnej bajkopisarki,
wydawnictwo AD REM ogłosiło
regionalny konkurs plastyczny dla
dzieci „Lato–jesień w twórczości
Marii Nienartowicz”.
Komisja konkursowa z autorką
na czele wybrała na okładkę książeczek niezwykłe dzieła plastyczne
uczennicy z SP 5 Anny Manackiej

(do opowiadania „O słoneczniku”)
oraz trzech uczniów SP 7: Dawida
Bojko („Jesień – czarodziejka, malarka”), Dawida Kwasowskiego („O
niezapominajce, kwiatku koloru
nieba”) i Adriana Radomskiego
(„Marzenie irysa”). Oryginalne
i bogate kolorystycznie prace,
ujęły członków jury wyobraźnią
plastyczną i pomysłowością.
Wszystkie dostrzeżone przez
jury prace plastyczne zostały opu-

Nagrody w minioną środę (3
czerwca) wręczała sama Maria
Nienartowicz. Doceniono także
wkład pracy pedagogów, którym
przekazano symboliczne dyplomy
gratulacyjne. Spotkanie prowadził
Piotr Grosman, inicjator konkursu
i nauczyciel w Szkole Podstawowej
nr 7, w obecności Reginy Chrześcijańskiej. Wszyscy gratulowali
nagrodzonym talentu i bardzo
udanych prac.
(tejo)
FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK
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Finisaż w BWA

KONCERT
Koncert „Lato, lato ejże ty…”
To propozycja Jeleniogórskiego Centrum Kultury na dzisiejsze popołudnie. Będzie też oczywiście
ten wielki przebój Marka Grechuty.
Koncert rozpocznie się o godzinie 16.00 w sali widowiskowej przy ulicy Bankowej. Organizowany
jest on na koniec sezonu, a wystąpią uczestnicy edukacyjnych pracowni muzycznych. Będzie to
z pewnością nie lada gratka dla miłośników muzycznych wrażeń, bo style różne, różne zaawansowanie, ale zapał do śpiewu jak najbardziej autentyczny. Wstęp na koncert jest wolny.

Linie boisk, pasów drogowych, testy psychologiczne i inne oryginalne motywy odnajdziemy w obrazach Szymona Teluka. Jego wystawa pod tytułem „Obocze” jest obecnie
prezentowana w Biurze Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze.
Finisaż wystawy odbędzie się w
sobotę, 13 czerwca o godzinie 18.00.
Bedzie można porozmawiać z Szymonem Telukiem oraz Przemysławem
Przepiórą, porozmawiać o ich sztuce
i nie tylko.
- Szymon Teluk w swoich działaniach artystycznych koncentruje się
na problemie tożsamości osobowej,
na funkcjonowaniu podświadomych
odruchów, nawyków skojarzeniowych
i kulturowych traum, których oddziaływaniu jesteśmy poddani. Sygnalizuje
potrzebę sztuki, która jest szukaniem
wewnątrz, sztuki, która nie ilustruje,
nie relacjonuje, nie jest jednowymiarowym komentarzem oswojonym
przez klisze i stereotypy kulturowe.
– informuje organizator.
Szymon Teluk jest malarzem, rysownikiem i ilustratorem. Określa się
go także jako performera oraz twórcę
obiektów i działań przestrzennych.
Studiował na Wydziale Artystycznym
Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdzie
uczył się malarstwa u profesora A.
Klimczaka – Dobrzanieckiego oraz
w pracowni działań przestrzennych
u prof. J. Berdyszka i fotografii, której
artystę uczył prof. L. Krutulski.

TEATR

Teatr w wieży
Przemysław Piepióra, który będzie
obecny na finisażu wystawy Szymona
Teluka jest absolwentem Wydziału
Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdzie uzyskał dyplom
z malarstwa w pracowni prof. L.
Knaflewskiego. Przemysław Piepióra
jest artystą, który poprzez swą twórczość zgłębia problemy związane z
hierarchią, pozycjami, gwiazdorstwem
i inne.
Obrazy Szymona Teluka prezentowane w ramach wystawy „Obocze”
uwidaczniają alfabet wizualny, jakim

kino
W kinie LOT obejrzymy filmy:
„Lato Muminków” w reżyserii Marii Lindberg oraz Cezarego Morawskiego.
Animowany film dla całej rodziny. W dolinie głównych bohaterów wybucha wulkan, wywołując
powódź i ogólne spustoszenie wśród wszystkich mieszkańców. Znajdują oni schronienie w
pływającym domku, zamieszkiwanym przez miłośniczkę teatru Emmę. Jest ona początkowo
oschła w stosunku do Muminków, ale ostatecznie postanawia im pomóc. Seans wyświetlany
będzie do czwartku o godzinie 16:30.
„17 Again” w reżyserii Burra Steers. Opowieść o Mike’m Donnllu , który jako siedemnastolatek postanowił zrezygnować z kariery sportowej, wybierając życie u boku swej
pięknej narzeczonej. Jako dorosły człowiek nie jest jednak szczęśliwy, rozszedł się z żoną, a
jego relacje z dziećmi pozostawiają wiele do życzenia. Wraca więc do szkoły średniej, żeby
na nowo poczuć się nastolatkiem. Dziwnym z rządzeniem losu po raz kolejny w życiu staje
się nastolatkiem. Wtedy zaczyna rozumieć, że dokonał dobrego wyboru, a jego jedyna droga
do szczęścia to odzyskanie żony i dawnego życia. Film obejrzymy do czwartku o godzinie

Fotograficzny debiut

Klub Osiedlowy „Orlik” zaprasza na
wystawę fotograficzną Barbary Napory pod tytułem „Siedem grzechów
głównych”. Młoda artystka jest uczennicą Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze. Uczestniczy
także w zajęciach prowadzonych w
MDK „Muflon”. Nie licząc konkursów
fotograficznych jest to jej pierwsza
wystawa. Wernisaż odbędzie się w
najbliższy piątek o godzinie 17.00.

Ulubiona lektura

Najlepsi w czytelnictwie uczniowie
jeleniogórskich szkół zmierzą się w kolejnym etapie, który odbędzie się 8 czerwca
o godzinie 10.00 w Salonie Empik. Będą
nie tylko czytać, ale i wypowiadać się na
temat ulubionej lektury.

Przekrój w empiku

Roman Kurkiewicz, znany dziennikarz i felietonista „Przekroju” będzie
gościem jeleniogórskiego Salonu
Empik i jednocześnie promotorem
swojej autorskiej książki pod tytułem
„Klapsy polskie”. Spotkanie odbędzie
się 9 czerwca o godzinie 17.00.

Sztuka w Karkonoszach

„Życie artystyczne w Kotlinie, Kotlina
w sztuce. Czego nie znajdują u nas artyści?” to temat kolejnego spotkania w BWA
z cyklu Obserwatorium Karkonoskie
– Spotkanie XXV. W środę, 10 czerwca, o
godzinie 18.00 dyskutować będą m. in.
Henryk Waniek oraz Janina Hobgarska.
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posługuje się artysta tworząc swoje
prace, do których wykorzystuje oleje,
pigmenty, emalie, kleje oraz lakiery.
Odnajdziemy w nich różnego rodzaju
linie, testy psychologiczne Rorschacha,
litery Braille`a, motywy religijne oraz
społeczno – polityczne. Jego twórczość stanowi próbę określenia własnego ćwiczenia duchowego,
ćwiczenia, które staje się dynamicznym
procesem dzielonym z odbiorcą, zaczynem inicjującym pewne „ciągi myślowe” ukryte w człowieku. Motorem ich
uruchomienia staje się wieloznaczność

i niepewność tego, przed czym stoimy.
To droga ku maksymalnej potencji
ukrytej w dziele artystycznym, droga
wiodąca aż do myślenia czysto abstrakcyjnego, jednak bez popadania w
abstrakcję formalną, która sama w
sobie staje się ograniczeniem destruującym możliwości odbioru. – pisze
organizator wystawy.
Wystawę możemy oglądać codziennie do 13 czerwca. BWA czynne jest od
poniedziałku do piątku od godziny 9.00
do 17.00, a w sobotę od 10.00 do 16.00.
Wstęp kosztuje 2 złote.

18.00 i 20.00.
Kino „Marysieńka” zaprasza na filmy:
„X-MEN Geneza” wyreżyserowany przez Gavina Hooda. Głównym bohaterem
jest Wolverine, najsłynniejszy z X- Menów. Postanawia on odnaleźć swoje korzenie i wyjaśnić
zagadkę swojego pochodzenia. Film obejrzymy do czwartku o godzinie 17.00.
„30 dni mroku” w reżyserii Davida Slade. Historia miasteczka na Alasce, które przez jeden
miesiąc w roku pozostaje pogrążone w mroku, gdyż słońce pozostaje poza horyzontem.
Czeka go jednak całkowita ciemność, gdy zgasnął ostatnie promienie. Wtedy miasto zostanie
zaatakowane przez wampirów. Ocalić je może jedynie szeryf i jego żona. Seans wyświetlany
będzie do czwartku o godzinie 19.00.
Kino Grand proponuje:
„Potwory Kontra Obcy” w reżyserii Conrada Vernona. Animowana opowieść
o Susan Murphy z Kalifornii, która w dniu swego ślubu zostaje uderzona przez meteor.
Wynikiem fatalnego wydarzenia jest nagły i ogromny wzrost bohaterki. Uzyskuje ona bowiem
rozmiar 49 stóp i trafia do tajnej placówki rządowej. Seans wyświetlany będzie do czwartku
o godzinie 16.00, 18.00 i 20.00.

Miłośnicy „Wielkiego Teatru Legend Karkonoszy” tym razem będą
mogli go obejrzeć w Książęcej Wieży Mieszkalnej w Siedlęcinie. Widowisko zostanie wystawione tam w najbliższą niedzielę, 14 czerwca,
o godzinie 14.00 i 16.00. Sztukę obejrzymy także we wtorek, 9
czerwca, w Zdrojowym Teatrze Animacji.
„Wielki Teatr Legend Karkonoszy” w reżyserii Bogdana Nauki. Sztuka składa się z pięciu
opowieści: „O założeniu Jeleniej Góry”, „O zamku Chojnik”, „O uczelni katowskiej w
Wojcieszowie”, „O tym jak Rzepiór parobka Leona latać nauczył” i „Cała prawda o
Rzepiórze”. Jest to doskonała propozycja dla dorosłych oraz dzieci, którzy nie znają
jeszcze regionalnych legend.
W Zdrojowym Teatrze Animacji obejrzymy także
spektakl:
„Dekameron” wyreżyserowany przez Petra Nosalaka. Jedno z największych arcydzieł
literatury światowej wszechczasów w konwencji teatru lalki, w inscenizacji i adaptacji
wybitnego twórcy. Sztuka na podstawie dramatu Giovanniego Boccacia traktuje
o miłości, przyjaźni oraz umiłowaniu do życia w duchu odrodzenia i humanizmu.
Dekameron Boccacia to zbiór nowel. W których głównymi bohaterami są kobiety i
mężczyźni uciekający przed szalejącą we Florencji zarazą. To niewątpliwie arcydzieło
włoskiego renesansu, nazywane matką nowożytnej powieści wpisane jest w kanon
lektur obowiązkowych. Sztukę możemy obejrzeć 12 i 13 czerwca o godzinie 19.00.
W Teatrze im. Kamila Cypriana Norwida obejrzymy sztukę: „Trzy Siostry” na podstawie dramatu Czechowa, znanego
na całym świecie. Spektakl po czterdziestu latach powrócił na deski Teatru imienia
Kamila Cypriana Norwida w Jeleniej Górze. Obejrzymy go w czwartek i piątek o godzinie
19.00. Głównymi bohaterami są siostry żyjące na prowincji, które za wszelką cenę
chcą wyjechać do wielkiego miasta. Żadnej się to nie udaje, ale żal i tęsknota za
wielkim światem to problem nie tylko trzech sióstr. Warto zobaczyć jak ich dylematy
unowocześn

Nowości ze świata muzyki
AJESSE COOK – „Frontiers”
wydawnictwo:
Coach House Music/ Virgin

Ten znakomity 45 – letni wirtuoz
gitary ma za sobą dość długą artystyczną
drogę. Zaczynał swoją przygodę jeszcze
na południu Francji w Camargue. Tam
też spotkał gitarzystę Manitasa de Platę
i Nicolasa Reyes’a z zespołu Gipsy Kings,
którzy otworzyli mu drzwi do dalszej
kariery. Obaj muzycy pochodzili również z
Camargue, które dzięki nim stało się francuską stolicą flamenco. Ojciec Jesse’ego był
fotografem i to po nim przejął zainteresowania robieniem zdjęć, choć największą
pasją było granie na gitarze. Po rozstaniu
rodziców oboje z siostrą przyjechali do Kanady, ojczyzny ich mamy Heather Cook,

ALI CAMPBELL – „Flying High”
wydawnictwo:
Metal Mind Productions
Ali Campbell a właściwie: Alistair
Ian Campbell – rocznik 1959 nierozerwalnie kojarzy się z brytyjską formacją
UB40, która to grupa zaskarbiła sobie
sympatię fanów w drugiej połowie lat
80. Z tym zespołem grającym w nurcie
muzyki reggae artysta wylansował
ponad 40 singlowych przebojów z
których większość stała się światowymi
przebojami jak choćby: „Red Red Wine”
czy „I’ll Be Your Baby Tonight”. Z UB40
nagrał dziesiątki płyt, które sprzedały

która zajmowała się filmem. Studiował
w Stanach muzykę klasyczną i jazzową
gitarę. Już jako gruntownie wykształcony
muzyk próbował łączyć muzykę flamenco
flamenco z jazzem a także z elementami
world music. Ten konglomerat muzyki
uprawianej przez Jesse Cook’a przyjął
się. On sam stał się wkrótce wirtuozem
gitary otwierającym koncerty wielkich
gwiazd bluesa, soulu i jazzu – B.B. King’a,
Ray’a Charles’a i Diany Krall. Został zaproszony na trasę z irlandzą formacją The
Chieftains . Po nagraniu pierwszej płyty
„Tempest”(1995) wystąpił ze swoim zespołem na Montreal Jazz Festiwal. Od tamtej
pory nagrywa płyty za płytą. Ma dziś w
dorobku 8 albumów w tym koncertowy
krążek „Montreal” (2004) zawierający
nagrania z montrealskiego jazzowego

festiwalu. Jak na razie „Frontiers”(2007)
to jego ostatni krążek na którym znalazło
się 13 kompozycji napisanych przez Jesse
Cook’a. Otwiera go „Matisse the Cat” w
którym pobrzmiewa nutka francuskiego
impresjonizmu. Pozostałe „Cafe Mocha”,
„Rain”, „Vamos”, „Turning” mają w sobie
charakterystyczne elementy flamenco.
„Hawana” to nic innego jak ukłon w
stronę perkusjonisty Chendy’ego Leon’a
pochodzącego właśnie z Hawany, ale od 10
lat mieszkającego w Kanadzie. Elementy
muzyki świata dostrzec można również
w „El Cri”, „Come What May”, „It Ain’t Me
Babe”, „La Ilorona” i „Waiting”. Mimo iż od
wielu lat Jesse Cook jest kanadyjczykiem
to bardzo tęskni za starym kontynentem
o czym dobitnie daje znać w dwóch
kompozycjach „Europa” i „Alone”.

się w ilości 60 milionów egzemplarzy. Z
nimi też objechał z koncertami niemal
cały świat goszcząc także w naszym
kraju. Ten szkocki wokalista, gitarzysta
i kompozytor równolegle z działalnością
w UB40 nagrywał własne albumy: „Big
Love”(1995) i „Running Free” (2007),
które cieszyły się sporym powodzeniem
na listach bestsellerów. W styczniu 2008
roku artysta zdecydował się odejść
jednak z UB40 i skoncentrować się na
swojej solowej karierze, czego efektem
jest nowy album „Flying High”. Album
nagrany został w legendarnym londyńskim Sarm Studios, a jego zawartość
stanowi niezwykła mieszanka utworów

utrzymanych w konwencji reggae /
pop autorskich kompozycji Campbella
i coverów w nowatorskim wykonaniu.
Do nagrania albumu muzyk zaprosił
popularnych artystów tej miary co: Lady
Saw („What You Gonna Do Bout It”)
Shaggy’ego („She’s Lady”, Craig’a Davis’a („Everways”), niemiecką formację
Gentelmen („Nothing Ever Changes”),
Sway’a (It’s a Crime”) oraz Danny’ego
K & The Soweto Gospel Choir (Visions”).
W pozostałych utworach: „Out From
Under”, „That’s Supposed to Hurt”, „My
Heart is Gone”, „Don’t Shoot the Messenger”, „Flying High” i zamykającym „My
Happiness” Ali Campbell śpiewa sam za

„Poranki – czytanki”

Andrzej Patlewicz

Cykliczne spotkania dla najmłodszych to propozycja Książnicy Karkonoskiej dla najmłodszych jeleniogórzan. W tym tygodniu maluchy
mogą przyjść w najbliższą środę, 10
czerwca, o godzinie 11.00.

„Kocham świat za-żarcie”

to towarzyszy mu grupa doborowych
muzyków, którzy w wyśmienity sposób
potrafią wydobyć ze swoich instrumentów odpowiednie nutki.

To już kolejna prelekcja Stanisława Dąbrowskiego z tego cyklu.
Odbędzie się w poniedziałek, 15
czerwca o godzinie 17.00 w ODK na
Zabobrzu. Podczas niej dowiemy się
m. in. jak smakuje świnka morska
z Peru, pieczone oko wieprzowe w
Chinach i inne egzotyczne potrawy.
Nie zabraknie także informacji
dotyczących alkoholi podawanych
w odległych zakątkach świata.

Familiada u Erazma
i Pankracego
Parafia Rzymskokatolicka Św.
Erazma i Pankracego zaprasza w
niedzielę, 14 czerwca o godzinie
12.00 na mszę św., po mszy w
programie: koncert, cyrk, zawody
sportowe, loteria fantowa, pokazy
zespołów tanecznych, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej. Wszystko
na placu przykościelnym.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

8 czerwca 2009 r.
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„Z muzyki trzeba czerpać przyjemność”

Już nie musi przedstawiać się jako dziecko swoich rodziców. Mika Urbaniak przemówiła własnym głosem na
solowym debiucie zatytułowanym „Closer”.
Być dzieckiem sławnych rodziców to obciążenie czy atut?
Mika Urbaniak: Zależy, jak się
do tego podchodzi. Kiedy przyjechałam do Polski, odczuwałam to
jako wielkie obciążenie. Czułam,
że czegokolwiek bym w muzyce
nie zrobiła, pozostanę ich cieniem,
nigdy nie osiągnę porównywalnego sukcesu. Podobnie było w życiu
prywatnym. Poznawałam kogoś
na imprezie, rozmawialiśmy, ale
kiedy dowiadywali się, kim jestem,
zaczynali pytać o rodziców. A ja
chciałam, żeby ich uwaga skupiona

była na mnie! To był taki dziecinny
bunt, próba pokazania, że ja też
chcę zaistnieć, też jestem ważna.
Ale im bardziej jestem dojrzała,
tym bardziej doceniam to, co mam.
Możemy w domu porozmawiać
o muzyce, mogę się rodziców
poradzić, zarówno w sprawach
artystycznych, jak i biznesowych.
Dzieciom idoli nie jest łatwo,
bo wszyscy, mniej lub bardziej
świadomie, oczekują od nich
kontynuacji dzieła rodziców.
Jak to, co robisz z muzyką, ma
się do twórczości Michała i Urszuli? Czy artystycznie również

jesteś ich córką?
Mika Urbaniak: Nigdy się nad
tym nie zastanawiałam… Moi rodzice są bardzo uczuciowi, bardzo
wrażliwi, podchodzą do muzyki
sercem, a nie umysłem. Myślę, że
odziedziczyłam po nich tę wrażliwość, miłość do muzyki i przekonanie, że emocje są najważniejsze.
Z drugiej strony, lubię poczucie
bezpieczeństwa. Oni zawsze ryzykowali, ja robię to niechętnie.
Wolę poruszać się w obszarach,
w których czuję się komfortowo,
chociaż wiem, że to mnie trochę
krępuje, jako artystkę. Chciałabym
umieć podejmować ryzyko, radzić
sobie, kiedy ktoś rzuca mnie na
głęboką wodę. Od mamy przejęłam
również poczucie, że muzyka to
zabawa, że trzeba z niej czerpać
przyjemność.
Kiedy uświadomiłaś sobie,
że wychowujesz się w dość
nietypowym domu?
Mika Urbaniak: Miałam sześć lat.
Poszłam do szkoły i od razu zdałam
sobie sprawę z tego, że jesteśmy
kompletnie inną rodziną. Nie tylko
dlatego, że jesteśmy z Polski, że
to inna kultura. Codzienne życie
w naszym domu niewiele miało
wspólnego z tym wszystkim, co
działo się w innych rodzinach.

REKLAMA

iedy przyjechałaś do Polski?
Mika Urbaniak: Miałam 21 lat.
Ponad osiem lat temu…
Skąd pomysł, by sprowadzić
się tu na stałe?

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 12.06.2009.
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.”

Mika Urbaniak: To był przypadek. W tamtym czasie naprawdę
nie wiedziałam, co ze sobą zrobić.
Przerwałam szkołę, znalazłam
sobie normalną pracę. Mama, która ciągle podróżowała pomiędzy
Warszawą a Nowym Jorkiem, zaproponowała, żebym przyjechała
z nią i spróbowała, jak tutaj się
mieszka. Nie zamierzałam zostać
długo. Co roku myślałam, że zaraz
wrócę do Nowego Jorku, ale nie
zrobiłam tego. Wcześniej, kiedy
jeszcze byłam na studiach, ojciec
dzwonił do mnie i namawiał na
przyjazd do Polski, tłumacząc, że
będę mieć tu więcej możliwości. I
pewnie miał rację.
Nie wszystkie rady rodziców
wzięłaś sobie do serca, a już na
pewno nie zastosowałaś się do
zalecenia, żeby jak najszybciej

wydać debiutancki album.
Mika Urbaniak: Kiedy miałam 19
lat nagrałam demówkę, z ojcem i
Michałem Sękiem. Pojechaliśmy do
Sony i od razu dostałam kontrakt.
Bałam się jednak, że muzyczny
biznes mnie porwie, że wpadnę
w jakieś straszne nałogi i że to
wszystko mnie wykończy. Chciałam, żeby moje doświadczenie z
muzyką zaczęło się od mniejszych
kroków, na płytę było za wcześnie.
Potem długo nie wiedziałam, z kim
nagrywać, albo ciągle zmieniałam
zdanie.
Jak poznałaś Troy’a Millera,
producenta płyty?
Mika Urbaniak: Troy jest przede
wszystkim perkusistą. Dwa lata
temu przyjechał do Polski na trasę
z moim ojcem. Śpiewałam na tych
koncertach, więc mieliśmy okazję

się poznać. Opowiedziałam mu, że
od dawna mam kontrakt, rozmawialiśmy o muzyce. Później pisał
do mnie, pytał, czy już byłam w
wytwórni, czy prace nad płytą idą
naprzód. Kiedy współpraca z muzykami na miejscu nie doszła finalnie
do skutku, zaczęłam jeszcze raz
myśleć o kimś, kto pomógłby mi
jako producent muzyczny, ktoś kto
odciążyłby mnie w doborze muzyków i całym procesie powstawania
płyty. Postanowiłam spróbować z
kimś z zewnątrz, z innego kraju, z
innym podejściem. Zadzwoniłam
więc do Troy’a i zapytałam, czy
nie chciałby się zająć produkcją
mojej płyty. Nie słyszałam tego,
co produkował wcześniej, ale po
tym, jak grał i jaką jest osobą,
uwierzyłam, że na pewno coś z
tego wyjdzie.
Jak myślisz, jak zostanie
przyjęta Twoja płyta?
Mika Urbaniak: Ludzie mogą powiedzieć, że jest trochę słodko, ale
też bardzo melodyjnie i z fajnymi
aranżacjami. Mogą się dziwić, że
nie rapuję. Mogą się dziwić, że
mało w tym jazzu, bo ze względu
na rodziców kojarzona jestem z
jazzem. Będzie zaskoczenie, ale
mam nadzieję, że pozytywne.
Płyta jest bardzo dobrze zrobiona,
dopieszczona, słucha się jej przyjemnie. Mam nadzieję, że „Closer”
zaimponuje wszystkim jakością
i że wyraźnie będzie słychać, że
szukam swojej własnej drogi.
Wrosłaś już na dobre w Warszawę? Tu jest twój dom?
Mika Urbaniak: Dobrze się tutaj
czuję. Ale zobaczymy, co będzie dalej.
Może płyta zaniesie mnie z powrotem
do Nowego Jorku? Who knows?
Dziękuję za rozmowę.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Przychodzi Murzyn do warzywniaka i wskazując na banany, pyta:
- Co to jest?
- To są banany - odpowiada sprzedawca.
- U nas to są taaaaaakie banany!
Potem wskazuje na pomarańcze
i znów pyta:
- Co to jest?
- To są pomarańcze.
- U nas to są taaaaaakie pomarańcze!
Sprzedawca, nieco już wkurzony,
patrzy na Murzyna, który znów
pyta:
- Co to jest? - wskazując na arbuza.
Sprzedawca na to:
- To jest polski zielony groszek!
Pewien facet postanowił łowić ryby
pod lodem. Bierze świder, wierci.
Podchodzi do niego jakiś człowiek
i mówi:
- Panie, tu nie ma ryb.
- Dziękuję panu.
Facet idzie kawałek dalej i znowu
wierci. Ten sam człowiek podchodzi
do niego i mówi:
- Panie, tu naprawdę nie ma ryb!
- A kim pan, do cholery, jest?
- Dyrektorem tego lodowiska.
Dwaj kieszonkowcy rozmawiają
w celi:
- Widziałeś, jaki świetny zegarek
miał mój adwokat?
- Jeszcze nie. Pokaż!
Pyta podwładny przełożonego:
- Co ja mam robić z tą stertą dokumentów, która leży u mnie na
biurku?
- Wyrzucać! Wszystko wyrzucać!
Robić kopie i wyrzucać!
Przed operacją...
- Panie ordynatorze, czy będzie
mnie pan osobiście operował?

- Tak, lubię przynajmniej raz na
rok sprawdzić, czy jeszcze coś pamiętam...
W obcym sobie mieście wysiada
z pociągu muzyk z kontrabasem.
Dłuższą chwilę stara się zorientować,
w którą ma iść stronę. W końcu pyta,
podpierającego ścianę dworca kolejowego, pijaczka:
- Jak się dostać do filharmonii?
- Panie, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć!
- Ile będę zarabiał? - pyta młody
człowiek podejmujący pierwszą w
życiu pracę.
- Na początek dostanie pan sześćset
złotych, ale później będzie pan mógł
zarobić dużo więcej.
- Doskonale - ucieszył się młodzieniec. - To ja przyjdę później.
W mieszkaniu dzwoni telefon.
Kowalski, ojciec trzech dorastających
córek, podnosi słuchawkę.
- Halo, czy to ty, żabciu? - słyszy w
słuchawce ciepły baryton.
- Nie, przy telefonie właściciel
stawu.
Staruszka zbiera w lesie grzyby i
spotyka leśniczego. Leśniczy zagląda
z ciekawości do koszyka babci i
krzyczy:
- Niech pani wyrzuci te grzyby!
One się nie nadają do zjedzenia, są
trujące!
Staruszka spokojnie:
- Panie, one nie do jedzenia, tylko
na sprzedaż.
- Co robisz?
- Nic.
- Niezłe zajęcie.
- Niezłe... Ale jaka konkurencja...
- Panie doktorze, mój mąż strasznie
mnie obraził.

- I dlatego musi mnie pani budzić
w środku nocy?
- Tak, bo teraz trzeba go będzie
pozszywać.
- Jak się czuje pani mąż?
- Dziękuję, dużo lepiej, ale nie sądzę, by szybko wyszedł ze szpitala.
- Widziała się pani z lekarzem?
- Nie... widziałam pielęgniarkę,
która się nim opiekuje.
Przychodzi hipochondryk do lekarza:
- Panie doktorze, żona ciągle mnie
zdradza, a mi rogi nie rosną...
- Czy pan zwariował? - mówi lekarz.
- Przecież to tylko taka przenośnia!
- Dzięki Bogu, bo już myślałem, że
mam niedobór wapnia.
Dwóch staruszków siedzi na
łavweczce pod domem spokojnej
starości, patrzą melancholijnie w
przestrzeń, kiedy w pewnej chwili
odzywa się jeden z nich:
- Tadziu, mam już 75 lat, jak bym
się nie ruszył wszystko mnie boli i
dokucza reumatyzm... Jesteś moim
rówieśnikiem, powiedz, jak ty się
czujesz?
- Jak nowo narodzony.
- Naprawdę? Jak nowo narodzony?
- Tak. Nie mam włosów, nie mam
zębów i chyba przed sekundą zlałem
się w gacie.
Pewien ginekolog postanowił
rzucić pracę. Zastanowił się, co innego
potrafi robić. Uznał, iż posiada kwalifikacje mechanika samochodowego.
Poszedł do znajomego warsztatu, do
Szefa z prośbą o przyjęcie do pracy.
Szef mu mówi:
- Jak zda Pan egzamin i poprawnie
rozbierze i zmontuje silnik to dostanie
Pan pracę.
Szef wezwał Pana Kazia (swego

pracownika) i rzecze:
- Kaziu, weź Pana Doktora na
warsztat, niech rozmontuje silnik
od tego Fiata i potem go zmontuje.
Za poprawne rozłożenie silnika dasz
Panu Doktorowi 50 pkt., a za złożenie
drugie 50 pkt. Po egzaminie zdecydujemy, czy Pan Doktor się nada.
I tak zrobili. Po godzince, do biura
szefa wraca pan Kazio i melduje:
- Szefie, Pan Doktor na egzaminie
uzyskał 150 pkt.
- Jak to? - wykrzyknął Szef, przecież
mogłeś przyznać 50 pkt. za rozłożenie i 50 pkt. za złożenie - razem
100 pkt.?
- Tak, Szefie, dałem mu 50 za rozłożenie, 50 za złożenie i dodatkowe 50
pkt. za to, że Pan Doktor wszystko to
zrobił przez rurę wydechową.
Grisza kupił sobie nowe auto. Przyjechał nim pod dom i zaparkował na
ulicy, tuż pod swoim oknem. Rano
gdy tylko wstał, idzie do okna, patrzy
- a tu po aucie ani śladu! Biegnie
zgłosić kradzież na milicję. Dyżurny
milicjant wysłuchuje Griszkę, drapie
się po głowie i pyta:
- Popatrzcie obywatelu na tę ścianę, tam nad drzwiami. Co widzicie?
- No, obraz widzę, Włodzimierza I.
Lenina - mówi Grisza.
- A co jeszcze na tym obrazie widzicie? Przyjrzyjcie się dokładnie.
- No... towarzysz Lenin w otoczeniu swoich najbliższych przyjaciół
- Grisza zaczyna tracić pewność
siebie.
- Właśnie! Co jeszcze widzicie? Co
towarzysz Lenin trzyma w ręce?
- No... czapkę trzyma...
- Pewno że czapkę! To teraz pomyślcie sami: towarzysz Lenin, w otoczeniu swoich najlepszych przyjaciół, ale
na wszelki wypadek czapkę dzierży
mocno w swoich dłoniach! A wy tu
obywatelu, to swoje nowe piękne
auto, ot tak pod oknem... na ulicy!

HOROSKOP
BARAN
Nadchodzący tydzień to dobry okres na nadrobienie
zaległości w pracy. Nie przejmuj się tym, że nikt nie
zauważa twoich starań – w końcu nadejdzie twoja
chwila. Musisz się tylko jeszcze trochę postarać. Nie
poddawaj się.

WAGA
Nie obnoś się ze swoimi sukcesami. Choć czasem
trudno jest zachować skromność i nie chwalić się
osiągnięciami, to jednak nie zawsze to popłaca. Twoje
sukcesy i tak zostaną zauważone i docenione.

BYK
Poświęć więcej czasu rodzinie i najbliższym. Oni
potrzebują twojej uwagi, szczególnie w tym tygodniu.
Twoje starania na pewno nie pozostaną bez nagrody.
Wszystkie inne sprawy mogą teraz zaczekać, a bliskie
ci osoby – nie.

SKORPION
Przepełni cię energia i twórczy zapał. Wykorzystaj to
do realizacji zamierzonych celów. Nie zmarnuj okazji,
bo taki stan nie będzie trwał wiecznie i może nieprędko
się powtórzyć. Zwróć uwagę na osoby, które ostatnio
nieco zaniedbujesz.

BLIŹNIĘTA
Dużo zieleniny i soków owocowych pomoże ci
zachować siły w nadchodzącym tygodniu. Będzie on
wyczerpujący, ale nie poddawaj się - weekend wynagrodzi ci trudy. Może ci się przytrafić miła niespodzianka,
która poprawi twój humor i samopoczucie.

STRZELEC
Na horyzoncie widać poprawę w sprawach finansowych. Jednak pieniądze nie spadną z nieba. Musisz
dołożyć starań, aby osiągnąć finansowy sukces. Będzie
on jednak znacznie bliżej, niż sądzisz w tym tygodniu.
Tak więc nie czekaj, tylko działaj.

RAK
Więcej luzu! Nie możesz ciągle żyć w napięciu. Weź
wolny dzień, zrelaksuj się, poleniuchuj. To pozwoli
ci pozbyć się negatywnych emocji i nabrać nowych
sił i energii, które będą ci bardzo potrzebne w tym
tygodniu.

KOZIOROŻEC
Nie kryj swoich uczuć. Okaż je osobie, na której ci
zależy. Jeśli boisz się odtrącenia, to pamiętaj, że zawsze
lepiej wiedzieć, na czym się stoi. Pod koniec tygodnia
możliwe pewne zawirowania w pracy.

LEW
Wykorzystaj swoje atuty i idź na całość. Nie pozwól,
aby inni zbierali laury za twoją pracę. Upomnij się o
swoje – czasem lepiej tupnąć, niż pozwolić się lekceważyć. W tym tygodniu spory przypływ energii pomoże
ci osiągnąć zamierzone cele.

WODNIK
Czy nie czas na zmiany? Monotonia odbiera ci radość
życia. Zastanów się, jak możesz zmienić to, co cię najbardziej irytuje i zrób coś, co będzie miało pozytywny
wpływ na życie twoje i najbliższych ci osób.

PANNA
Nie pozwól sobie wejść na głowę i broń swoich racji
stanowczo, ale nie za wszelką cenę. W nadchodzącym
tygodniu zachowuj się dyplomatycznie – nie doprowadzaj do konfrontacji, ale również nie prowokuj nikogo
zbyt agresywnym zachowaniem.

RYBY
Czemu zwlekasz? Nie czekaj – problemy same się nie
rozwiążą. Potrzebne jest twoje zdecydowane działanie.
Przyda się wsparcie partnera, zwłaszcza w sytuacjach
trudnych. Nie zapominaj o tym, że wiele problemów o
wiele łatwiej rozwiązuje się w szerszym gronie.
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Kompleksowa opieka nad pacjentem
Nowoczesna aparatura medyczna
Szybka profesjonalna diagnostyka

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza mieszkańców
w wieku 30-60 lat na bezpłatne
badania profilaktyczne
w zakresie chorób serca
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Badania wykonywane są
w NZOZ Karkonoskie Centrum Medyczne
Poradnie Specjalistyczne przy ul. Bankowej 5-7
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Rejestracja osobiście z dowodem osobistym
Informacja: 075 64 52 001, 075 64 52 003
Badania są finansowane z budżetu Miasta Jeleniej Góry
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Karkonoskie Centrum Medyczne

Nie pij – alkohol
może cię zabić

Alkohol szkodzi zdrowiu – to prawda odwiecznie znana i trywialna, ale jakże często przemilczana, dla tzw. dobrego samopoczucia i braku wyrzutów sumienia. Warto jednak przypomnieć
jakie konsekwencje i straty w organizmie niesie picie alkoholu. W minionym tygodniu (01.06)
obchodzony był dzień bez alkoholu.
Jak pokazują statystyki ponad 80
procent Polaków sięga po alkohol.
Z powodu urazów, wypadków, samobójstw i chorób, jakie występują
w skutek spożywania alkoholu jest
trzecią co do częstości przyczyną
zgonów na świecie.
Alkohol etylowy, zawarty we
wszystkich napojach alkoholowych: piwie, winie, wódce, jest
substancją psychoaktywną. Już
po kilku minutach od spożycia
alkoholu jego poziom wzrasta. Do
maksymalnego stężenia alkoholu we krwi dochodzi po upływie
około 1-1,5 godziny od chwili jego
spożycia. Alkohol ma działanie tłumiące (depresyjne) i przeciwbólowe.
W miarę jak wzrasta stężenie spożywanego alkoholu we krwi, pojawiają
się dalsze zaburzenia. Od 0,2 do 0,5
promila we krwi powoduje nieznaczne zaburzenia równowagi oraz
euforia i obniżenie krytycyzmu, upośledzenie koordynacji wzrokoworuchowej oraz zaburzenia widzenia.
Do 0,7 promila powstają zaburzenia
sprawności ruchowej (niezauważalne osłabienie refleksu, nadmierna
pobudliwość i gadatliwość, a także
obniżenie samokontroli oraz błędna ocena własnych możliwości,
które często prowadzą do fałszywej
oceny sytuacji). Do 2 promili mogą
wystąpić zaburzenia równowagi,
sprawności i koordynacji ruchowej, obniżenie progu bólu, spadek
sprawności intelektualnej (błędy w
logicznym rozumowaniu, wadliwe
wyciąganie wniosków itp.) pogłę-

biający się w miarę narastania intoksykacji alkoholowej, opóźnienie
czasu reakcji, wyraźna drażliwość,
obniżona tolerancja, zachowania
agresywne, pobudzenie seksualne,
wzrost ciśnienia krwi oraz przyspieszenie akcji serca. Do 3 promili
zauważalne są zaburzenia mowy
(mowa bełkotliwa), wyraźne spowolnienie i zaburzenia równowagi,
wzmożona senność, znaczne obniżona zdolność do kontroli własnych
zachowań. Do 4 promili występuje
spadek ciśnienia krwi, obniżenie
ciepłoty ciała, osłabienie lub zanik
odruchów fizjologicznych oraz
głębokie zaburzenia świadomości
prowadzące do śpiączki. Natomiast
powyżej 4 promili pojawia się stan
zagrożenia życia - głęboka śpiączka,
zaburzenia czynności ośrodka oddechowego i naczyniowo-ruchowego,
możliwość porażenia tych ośrodków
przez alkohol.
Należy pamiętać, że alkohol jest
substancją toksyczną i prowadzi do
wielu uszkodzeń w organizmie. W
układzie krążenia alkohol zmienia
metabolizm w
mięśniu serc ow y m .
Osłabiona

zostaje siła mięśnia sercowego. W
układzie wewnątrzwydzielniczym
alkohol powoduje podwyższenie
poziom kortyzolu, obniżenie poziomu testosteronu u mężczyzn, zaburzenia miesiączkowania. Alkohol
wpływa na obniżenie potencji u mężczyzn. Nie małe spustoszenie robi też
w układzie odpornościowym. Osłabia odporność na infekcje wirusowe
i bakteryjne. Skutkiem obniżonej
odporności jest m.in. zwiększone
ryzyko występowania pewnych
odmian raka, zwłaszcza przełyku,
wątroby, części nosowej gardła,
krtani i tchawicy oraz raka sutka
u kobiet. U osób nadużywających
alkoholu 10- krotnie częściej występuje rak jamy ustnej, krtani oraz
tchawicy. Alkohol może wywołać też
bezsenność, zaburzenia równowagi
emocjonalnej, depresja, niepokój,
rozdrażnienie, nagłe zmiany nastroju, próby samobójcze, amnezja,
uzależnienie od alkoholu, delirium
tremens, psychoza alkoholowa,
halucynoza alkoholowa, otępienie
(zespól Korsakowa).
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Współwłasność nieruchomości i jej zniesienie

Jestem właścicielką mieszkania
w budynku wielorodzinnym oraz
współwłaścicielką znajdującego się obok gruntu, do którego
tak naprawdę nie mam dostępu,
ponieważ nie ma wydzielonych
działek, są tylko udziały. Ogród jest
zajęty przez innych mieszkańców
budynku i nie mogą się dogadać,
którą część mieliby mi oddać
do zagospodarowania. Czy jest
możliwość wydzielenia działek
dla poszczególnych lokatorów,
Kto miałby to zrobić? Jeżeli sama
chciałabym wydzielić działkę, to
muszę pytać o zgodę pozostałych
mieszkańców? – Katarzyna
Zakładam, że w opisanej sytuacji, poza prawem własności Pani
mieszkania, mamy do czynienia z
Pani współwłasnością w częściach
ułamkowych, zarówno w samym
budynku, jak i w gruncie pod nim,
a także ze współwłasnością (a nie
jedynie użytkowaniem) nieruchomości gruntowej wokół samego
budynku.
Zasadniczo, zarówno Pani, jak i
każdy z pozostałych współwłaścicieli, może rozporządzać swoim
udziałem określonym ułamkowo
we wskazanej nieruchomości, bez

zgody pozostałych współwłaścicieli. Pod warunkiem, że nieruchomość gruntowa wokół budynku,
nie jest niezbędna – tak jak ta pod
nim – do właściwego korzystania
z tego budynku, a co za tym idzie
– nie stanowi współwłasności przymusowej, która łączy wszystkich
właścicieli lokali przy korzystaniu
z nieruchomości wspólnej i której
zniesienia żądać nie można.
Zniesienie współwłasności może
nastąpić w drodze umowy między
współwłaścicielami lub w drodze orzeczenia sądu na żądanie
jednego ze współwłaścicieli. Ponadto, zniesienie współwłasności
nieruchomości wymaga ustalenia
wartości przez rzeczoznawcę majątkowego.
W umowie o podział nieruchomości, która powinna być zawarta
między wszystkimi współwłaścicielami i dla której wymagana jest
forma aktu notarialnego określa
się przede wszystkim sposób
zniesienia współwłasności, a także
oświadczenia o przeniesieniu
udziałów, postanowienia i terminy
dotyczące ewentualnych spłat i dopłat jeżeli nieruchomość nie da się
fizycznie podzielić na równe części, jak również terminy wydania
części lub całej nieruchomości.
Zniesienie współwłasności przez

WAŻNE
TELEFONY
Pogotowie Ratunkowe: 999

sob. 9-21, niedz. 9-19.

POGOTOWIE
RATUNKOWE
I DYŻURY SZPITALI:

KAMIENNA GÓRA

JELENIA GÓRA:
Pogotowie ratunkowe
ul. 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.

APTEKI
JELENIA GÓRA
Apteka „Bankowa”
całodobowa, ul. Solna 1,
tel. 075/76-47-801,
„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. 075/764-30-30

„Miejska”, ul. Wolności 5,
tel. 075/744-23-25.
KARPACZ

sąd może z kolei nastąpić zarówno
poprzez fizyczny podział nieruchomości, jak również poprzez
przyznanie własności jednemu ze
współwłaścicieli (z obowiązkiem
spłaty pozostałych) lub też poprzez
sprzedaż w drodze publicznej licytacji. Przy zniesieniu współwłasności
przez sąd wartość poszczególnych
udziałów również może być wyrównana przez dopłaty pieniężne,
co do których sąd wyznaczy termin
i sposób ich uiszczenia wraz z
określeniem wysokości i terminu
naliczania ewentualnych odsetek
za zwłokę, a w razie potrzeby
także sposób ich zabezpieczenia.
Ponadto, przy podziale gruntu
sąd może obciążyć poszczególne
części służebnościami gruntowymi. Natomiast sprzedaż w drodze
licytacji powinna być zastosowana
tylko wtedy, gdy inne sposoby nie
mogą być zrealizowane, a ponadto
wszyscy współwłaściciele wyrażą
zgodę na takie rozwiązanie.

2. Wilgoć i grzyb w mieszkaniu komunalnym

Jestem najemcą lokalu komunalnego w budynku zarządzanym
przez Zakład Gospodarki Lokalowej. Mieszkańcy sąsiadującej
nieruchomości uprawiają ogródki,
graniczące bezpośrednio z fun-

GOPR
Grupa Karkonoska
Telefony alarmowe:
601 100 300
Jelenia Góra
tel. 075/752-47-34
Naczelnik grupytel. 605- 672-583

TELEFONY ZAUFANIA
Policyjny
0800-120-226, 0800-166-011,

Pogotowie gazowe 992

Klub Abstynenta Stowarzyszenie Abstynentów Centrum
Pomocy uzależnionym od
alkoholu „Boberek” Jelenia
Góra ul. Okrzei 19 of,
tel. 075/75-237-25
czynne od 16.00-20.00’
Punkt informacyjno-konsultacyjny d/s przemocy w rodzinie
czynny w środy w godz.
16.00-19.00.

Dolnośląska Spółka
Gazownictwa
Dział Obsługi Klienta tel. 075/755-10-50

Klub Abstynenta w Podgórzynie
ul. Żołnierska 13/14,
tel. 075/75-48-123,

Pogotowie
energetyczne 991

Młodzieżowy Klub Uzależnień
i AIDS
tel. 988,

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

Energia Pro
Obsługa Techniczna
tel. 075/64-57-601
Pogotowie
wodnokanalizacyjne 994
Przedsiębiorstwo Wodno
Kanalizacyjne Wodnik
tel. 075/755-20-91
Straż Miejska
JELENIA GÓRA
- tel. 075/75-251-62
SZKLARSKA PORĘBA
tel. 075/71-739-41
KARPACZ
tel. 075/761-96-29

MONAR
tel.075/64-733-90,
Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień w Karpaczu
tel. 075/76-19-470,
Przeciwprzemocowy telefon
zaufania w Jeleniej Górze tel.
075/64-22-017,
Terenowy 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
tel. 090-333-255,

damentami budynku w którym
mieszkam. Ciągłe nawadnianie
tychże ogródków powoduje powstawanie wilgoci oraz tworzenie
się grzybów na ścianach wewnętrznych lokalu, w którym mieszkam,
co nie pozostaje bez wpływu na
zdrowie mojego małego dziecka.
Naraża mnie to również jako
najemcę lokalu, a miasto jako
właściciela na koszty związane z
usuwaniem powstających w ten
sposób szkód. Czy takie działanie
jest dozwolone? Gdzie powinienem
interweniować? – Michał K.
Niezależnie od Pana przekonania co do stanu faktycznego,
powinien Pan moim zdaniem
postarać się o uzyskanie pisemnej
i niezależnej ekspertyzy ustalającej
dokładnie przyczyny powstawania
wspomnianej wilgoci oraz tworzenia się grzybów na ścianach
wewnętrznych lokalu, którego
jest Pan najemcą, w celu ich skutecznego wyeliminowania. Trudno
bowiem jednoznacznie stwierdzić,
a przede wszystkim udowodnić
jedynie na podstawie własnych
przypuszczeń, czy obserwacji, że
wyłączną przyczyną opisanej przez
Pana sytuacji jest nawadnianie
przydomowych ogródków przez
mieszkańców sąsiadującej nieruchomości. Szczególnie jeżeli sam

budynek powstał jeszcze w okresie
przedwojennym i być może cała
jego konstrukcja wymaga wymiany tynków, czy też zewnętrznego
ocieplenia oraz prac eliminujących
i ograniczających wpływ wilgoci.
Niezależnie jednak od okoliczności
i źródeł powstawania opisanych
przez Pana szkód w mieszkaniu,
warto przede wszystkim udokumentować ich wpływ na zdrowie
Pana oraz rodziny, zwracając się w
tym celu do Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego
o przeprowadzenie wizji w lokalu.
Następnie, w oparciu o jej wyniki i
ustalenia oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 21.06.2001 r. o
ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2001, nr
71, poz. 733 ze zm.) powinien Pan
zwrócić się na piśmie do wynajmującego – Urzędu Miasta, za pośrednictwem zarządcy budynku – ZGL
o podjęcie stosownych działań,
zmierzających do przywrócenia
stanu umożliwiającego Panu oraz
rodzinie bezpieczne korzystanie z
przedmiotu najmu. W razie braku
stosownej reakcji w odpowiednim
terminie ze strony wynajmującego
lub jego zarządcy, przy wcześniejszym udokumentowaniu przez
Pana okoliczności, o których mowa

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jeleniej Górze
ul. Wolności 259,
tel. 075/64-73-001, 64-73002,
Zarząd Miejski TPD w Szklarskiej Porębie
ul. Sikorskiego 8,
tel. 075/717-21-46.

TURYSTYKA

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze oferuje
nieodpłatną, profesjonalną
pomoc psychologiczną dla
mieszkańców Jeleniej Góry,
znajdujących się w kryzysie
emocjonalnym. Specjaliści
interwencji dyżurują od [poniedziałku do piątku w godz.
8.00-20.00 w siedzibie ośrodka: Słowackiego 13, 58-500
Jelenia Góra.
Komórkowe telefony interwencyjne: (0607-550-469,
0-607-550-484, 0-607-550453, 0-607-998-052) czynne
są całodobowo, we wszystkie
dni w roku.

POGOTOWIA
Pogotowie ratunkowe 999,
Straż pożarna 998,
Policja 997,
drogowe 981,
gazowe 992,
energetyczne 991,
wodnokanalizacyjne 994.

INFORMACJE
PKP 9436,
GOPR w Jeleniej Górze
ul. Sudecka 79,
tel. 075/75-247-34,
Straż Graniczna
tel. 075/722-22-57,
Pogoda Jelenia Góra
tel. 075/64-12-333,
Karpacz
tel. 075/76-16-533
Szklarska Poręba
tel. 075/717-33-93.

Schr. „Na Śnieżce”,
58-550 Karpacz,
tel. 501 476 713;
Schr. „Dom Śląski”,
58-550 Karpacz,
tel. 075 753 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”
58-550 Karpacz,
(łączność 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;
Bacówki „Wilcza Poręba”, 58540 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) 752-60-85
OW. „Kamieńczyk”,
58-580 Szkl. Poręba - Hala
Szrenicka,
tel. (75) 764-78-51 wew. 836
Schr. „Na Hali Szrenickiej”,
58-580 Szkl. Poręba Hala
Szrenicka,
tel. (75) 717-24-21
Schr. „Szrenica”, 58-580 Szkl.
Poręba Szrenica,

1

powyżej, możliwe będzie pociągnięcie wskazanych podmiotów
do właściwej odpowiedzialności
za powstałe szkody majątkowe i
niemajątkowe.

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

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

tel. (75) 752-60-11
Schr. „Pod Łabskim Szczytem”, 58-580 Szkl. Poręba,
tel. (75) 752-60-88
Schr. Młodzieżowe „Wojtek”,
58-580 Szklarska Poręba,
ul. Piastowska 1,
tel. (75) 717 21 41;
Inne w rejonie Karkonoszy
Schr. PTTK Na Przełęczy
OKRAJ
58-530 Kowary,
tel. (75) 761 51 10
Schr. „Muflonik”
58-530 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 Karpniki 68,
tel. (75) 753 52 83
Schr. „Na Stogu Izerskim”, skr.
pocz.15,
59-850 Świeradów-Zdrój,
tel. (75) 752 21 10
Stacja Turystyczna „Orle”
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,
58-530 Kowary,
tel. (75) 718 26 28
Schr. „Sokolik” 58-515 Karpniki, tel. (75) 713 72 24
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Karkonosze gładko pokonują Pumę
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Piłkarze KS Karkonoszy gładko pokonali w sobotę na własnym boisku Pumę
Pietrzykowice 4:1.
Już w 5 minucie prowadziliśmy
1:0! Po bramce Marcina Zagrodnika. Chwilę po tym, mogło być 2:0,
jednak Łukasz Kowalski uderzał w
poprzeczkę. Karkonosze przejęły na
boisku całkowicie inicjatywę. W 30
minucie ładnym przejściem dwóch
obrońców popisał się Maciej Wojtas,
który zdobył dla Jeleniej Góry kolejną bramkę. Siedem minut później
doszło do najbardziej spornej sytuacji tego meczu. Jacek Galiński nie
wiedząc co zrobić z piłką, strzelał na
naszą bramkę z odległości około 25
metrów. Śliska piłka wypadła z rąk
Tomaszowi Ciepieli, na leżąco, ale
złapał ją równo na linii pola bramkowego. Niezdecydowany sędzia
najpierw bramki nie uznał, ale po
chwili, gdy piłkarze Pumy zaczęli
głośno protestować...zastanowił

A

UTO BANASIAK
iêêIêX
r±ê 
58-500 Jelenia Góra, ul. Wolności 171
tel. 075 75 506 09 kom. 0 502 212 400

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

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

się i odgwizdał
jednak gola!
Co warto zauważyć, sędzia
główny znajdował się daleko
od bramki, a
sędzia boczny KS Karkonosze Jelenia Góra
– Puma Pietrzykowice 4:1 (2:1)
nie pokazywał
, a b y p i ł k a Skład: Ciepiela, Siatrak, Bijan, Kurzelewski,
przekroczyła Kuźniewski, Wojtas, Adamczyk (Kołodziejczyk
linię bramki. ’65), Zagrodnik (78’ Kik), Kotarba (’70 Polak),
Kowalski, Krupa (63’ Burszta).
Goście zadowoleni z bramki
kontaktowej
porwali się do ataku. Jednak ta sy- akcję przeprowadził Marcin Krupa,
tuacja nie trwała zbyt długo. Dobre podawał Wojtasowi, ale ten sam nie
sytuacje strzeleckie wypracowywali będąc w dogodnej sytuacji oddał
sobie jeszcze „Kowal” i Krupa. W piłkę Zagrodnikowi. Strzał Marcina
44 minucie mogła paść jeszcze był silny, ale nieskuteczny.
jedna bramka „do szatni”. Dobrą
W drugiej połowie nie musieliśmy

długo czekać na bramkę. W 59
minucie, to co kibice lubią najbardziej, w sytuacji sam na sam Łukasz
Kowalski strzelił piękną bramkę na
3:1 dla Karkonoszy. Nie ulega wątpliwości przewaga naszych piłkarzy,
którzy utrzymali ją do samego końca. W 70 minucie Artur Sieradzki
oddał strzał z daleka, ale piłka
przeszła obok bramki. W 75 minucie
dobrą piłkę wyprowadził Łukasz
Kowalski, podawał Wojtasowi, lecz
ten uderzał niecelnie obok bramki.
W 78 minucie Zagrodnika zmienił
Dominik Kik, który przed samym
gwizdkiem sędziego precyzyjnym
strzałem ustalił wynik spotkania
na 4:1 dla Karkonoszy.
Dzisiejszy mecz z trybun obserwował bramkarz Michał Dubiel, któremu życzymy szybkiego powrotu
do zdrowia i na boisko.

Aldona Hawer

Marszałkowski gest dla lokalnego sportu
Aż 40% środków przeznaczonych przez Urząd Marszałkowski na dolnośląski sport trafiło do klubów okręgu
jeleniogórskiego.
W wojewódzkim programie rozwoju bazy sportowej odpadło wiele
innych wniosków ze względów
formalnych, ale nasz region wypadł
najlepiej, kluby złożyły poprawne
wnioski. – mówiła Elżbieta Zakrzewska, przewodnicząca Komisji
Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu Sejmiku Dolnośląskiego.
Nadrzędnym celem tego programu jest takie wspomaganie
finansowe i organizacyjne rozwoju bazy sportowej, aby możliwe
było osiągnięcie modelowego,
równomiernego rozłożenia obiektów sportowych na terenie całego
kraju umożliwiającego udział w powszechnej kulturze fizycznej możR

E

konoskiego.
Karpacz wzbogaci się o dwie,
nowoczesne hale sportowe. Jedna
powstanie przy Zespole Szkół Licealnych i Mistrzostwa Sportowego,
druga przy Szkole Podstawowej i
Gimnazjum.
Nowe sale sportowe powstaną
w Gryfowie, Wojcieszowie i Mirsku
współfinansowane z pieniędzy
Totalizatora Sportowego.
Na konkursie na poprawę bazy
sportowej skorzystały trzy kluby
piłkarskie: Lotnik Jeżów Sudecki,
który otrzymał ponad 28 tysięcy na
poprawienie płyty boiska, Olimpia
Kowary 30 tysięcy na remont boiska
i poprawę zaplecza stadionu oraz
Piast Zawidów ponad 32 tysiące na
poprawę płyty boiska.
Poza tym kluby: „Śnieżka” Kar-

liwie największej części polskiego
społeczeństwa oraz przygotowanie
bazy na potrzeby sportu wyczynowego, pozwalającej na uzyskanie
przez Polskę wysokiego miejsca w
klasyfikacji międzynarodowej.
Najważniejszą decyzją, jako podjęto w ostatnim czasie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki jest przeznaczenie środków ( 3 mln 300 tyś.)
na rozbudowę strzelnicy i ośrodka
narciarskiego w Jakuszycach.
Przyznano także środki na
dofinansowanie imprez, łącznie
38 tysięcy złotych dla jeleniogórskich klubów. Najwięcej otrzymali:
Automobilklub Karkonoski na
organizację kolejnego Rajdu KarK

L
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pacz na remont toru saneczkowego,
klub kajakowy Kwisa w Leśnej na
remont obiektów przy boisku do
konkurencji kajak polo.
Elżbieta Zakrzewska opowiadała
zgromadzonym także o programie
wspierania wojewódzkich, wieloletnich programów rozwoju bazy
sportowej, Moje Boisko 2012, czyli
program budowy boisk wielofunkcyjnych dla dzieci i młodzieży oraz
program Blisko Boisko, dla którego
obecnie ministerstwo sportu i turystyki przygotowuje nowe założenia
na rok 2009. I tu dobra wiadomość,
powstaną w naszym rejonie kolejne
boiska! M.in. w Janowicach Wielkich, Podgórzynie, Wojcieszycach,
Kowarach, Szklarskiej – Porębie,
Piechowicach oraz drugie boisko w
Jeleniej Górze. Aldona Hawer
M

A
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Szkolny turniej na szóstkę
W czwartek na boisku szkolnym przy ul. Leśnej rozegrano szóstą edycję Turnieju Piłki Nożnej Pięcioosobowej
Chłopców Szkół Gimnazjalnych o Puchar Przechodni Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Usługowych. Imprezę
zorganizował Szkolny Klub Sportowy w ZSLiU.

Najlepsi na boisku okazali się
gimnazjaliści ze szkoły Rzemiosł
Artystycznych w Cieplicach pod
opieką Daniela Gawlika. Drugie
miejsce wywalczyli piłkarze z
Gimnazjum w MOS (Młodzieżowy
Ośrodek Socjoterapii) -opiekun
Mariusz Gałka. Na trzeciej pozycji
zakończyli turniej uczniowie
Gimnazjum w ZSO nr 1, pod
opieką Wojciecha Smykowskiego.
Wyłoniono także celujących zawodników. Najwszechstronniejszym graczem został uznany
Tomasz Wcisło z Gimnazjum w
ZSO nr 1. Bramki bronił najskuteczniej Krzysztof Szatanik z
Gimnazjum w MOS, a najlepszą
skutecznością popisał się Karol
Górny z „Rzemiosł”, który został królem strzelców turnieju.
Poza klasyfikacją sportową

Królewska gra
w Lubawce
29 czerwca w Lubawce rozpocznie się IV
Międzynarodowy Turniej Szachowy o
”Puchar Bramy Lubawskiej”.
Zawody rozegrane zostaną w dwóch grupach:
OPEN A- dla graczy zaawansowanych z
r ankingiem szacho wym >1900 i
OPEN B- zawodnicy z rankingiem <1900
i amatorzy. W poprzednich latach
impreza gromadziła miłośników gry
królewskiej z całej Polski oraz liczne
gr ono zawodników zagr aniczny ch
(m.in. z Litwy, Ukrainy, Francji, Czech,
Niemiec i Szwecji). W Lubawce występowało już kilku zawodników z
najwyższymi t ytułami szacho wy mi (arcymistrzowie, mistrzowie
międzynarodowi). W roku ubiegłym
zwyciężył arcymistrz międzynarodowy
P a w e ł J a r a c z z J e l e n i e j G ó r y.
Turniej potrwa do 5 lipca, szczegóły oraz zapisy na stronie internetowej
www.brama.przedwojow.pl
Aldona Hawer

Póﬁnałowe pary
dolnośląskiego PP
Znane są już pófinałowe pary dolnośląskiego
Pucharu Polski. Karkonosze Jelenia Góra
zagrają z zespołem Motobi Bystrzyca Kąty
Wrocławskie.
Zespół z Kątów Wrocławskich zajmuje obecnie
piąte miejsce w tabeli III ligi dolnośląskolubuskiej.
Mecz z podopiecznymi Mirosława Drączkowskiego odbędzie się w Jeleniej Górze! 17 czerwca, tj. środa o godz. 17.00.
Inny półfinalista - Górnik Wałbrzych pojedzie
na Dialog Arena do Lubina, by zmierzyć się z
rezerwami Zagłębia.

„Czesiu” odchodzi
z Jeleniej Góry
Niestety sprawdziły się przedsezonowe zapowiedzi. Jakub
Czech, jeden z najlepszych koszykarzy jeleniogórskich
Sudetów przechodzi do zespołu MKS Znicz Basket
Pruszków.
Jak donosi serwis znicz.polskikosz.pl Jakub podpisał już
kontrakt z pruszkowskim zespołem.
Nasz były skrzydłowy w poprzednim sezonie notował
średnio 13.4 pkt, 6.7 zbiórki i 1.5 bloku na mecz.
Spędził na boisku 985 minut, w sumie zdobył aż 445 punktów.
Najwięcej w meczach przeciwko AZS AWF Katowice, po 22.
Klub interesował się Jakubem już przed rokiem, ale

wówczas ze względów rodzinnych koszykarz
zdecydował o pozostaniu w Jeleniej Górze.
Aldona Hawer

wskazano także najprzystojniejszego
piłkarza. – Z tytułu
ucieszył się Krystian
Dudek z Gimnazjum
nr 3 w Jeleniej Górze.
Wszystkie mecze sędziował Mateusz Gałuszka.
Profesjonalny komentarz i oprawę muzyczną
zawdzięczamy Marcinie Łabudzie i Wojtkowi Grekowi, uczniom
klasy III w ZSLiU.
Zaś „Mistera Turnieju” wybierały uczennice klasy II ZSLiU.
Przypominamy, iż piłkarze z Gimnazjum w
ZSRzArt obronili tytuł
zdobyty poprzedniej edycji turnieju.
Następny turniej, na który serdecznie zapraszamy, odbędzie się

Tomasz Zackiewicz przywozi srebro z meetingu jiu-jitsu
Tomasz Zackiewicz z BJJ Jelenia Góra zdobył srebrny medal na zawodach brazylijskiego jiu-jitsu we Wrocławiu..
Turniej miał charakter półotwarty, w którym uczestniczyli zawodnicy z RGC z całej Polski, oraz z innych klubów we Wrocławiu. Turniej toczył się systemem
pucharowym. Miejsce 3 zdobył zawodnik, który w półfinale przegra ze zwycięzcą kategorii.
W przeprowadzonym I meetingu RGC uczestniczyło łącznie blisko
70 zawodników z następujących klubów: BJJ Jelenia Góra, Boi
Team Wrocław, Jungle BJJ Praga, Linke Gold Team Zielona
Góra, Lutadores Opole, Rio Grappling Club (Gliwice, Wrocław,
Zawiercie), SQRA Gold Team Wrocław.
W kategorii –białe pasy + 90 kg srebrny medal zdobył Tomasz
Zackiewicz z BJJ Jelenia Góra. Pozostali zawodnicy z naszego
miasta Filip Bekier i Dariusz P. odpadli w eliminacjach. Dariusz
przegrał ze zwycięzcą kategorii, a Filip z brązowym medalistą.
Nasi zawodnicy startowali z ramienia HeadHunter Fight Club
Jelenia Góra.
Aldona Hawer

Ligi „Open”
2.VI.2009r.
STREET SQUAD – DSE BIURO KONSTRUKCYJNE 2-3
Bramki STREET SQUAD – Skoczeń, Żegota
Bramki DSE – Zieliński, Ignaczak x2

Bramki STREET SQUAD – Skoczeń, Żegota
Bramki PUB CHOJNIK – Szramik

ENDICO – PUB CHOJNIK 3-4

DSE BIURO KONSTRUKCYJNE –ENERGIA PRO 1:1

Bramki ENDICO – Kowalczyk, Bukat, Szczotka
Bramki PUB CHOJNIK – Zin x4

Bramki DSE BK – Mazur
Bramki ENERGIA PRO – Mrowca Piotr

ENERGIA PRO – CHOJNIK 2-3

BATTER POL - ENDICO 1:4

Bramki ENERGIA PRO – Mrowca Piotr, Mrowca Paweł
Bramki CHOJNIK – Jurkiewicz, Soboń x2

Bramki BATTER POL – Eszrych
Bramki ENDICO – Szczotka, Bukat, Witkowski,Skorupa

SP GOL – B&W RG512 0:3 (walkower)
PUB GOL – BATTER POL 4-3

SP GOL – PUB GOL 0:3 (walkower)
B&W RG512 – CHOJNIK 1-7

Bramki PUB GOL – Wojciechowski x 2, Grunwald, Zimorski
Bramki BATTER POL – Jamróz, Renda, Mordusk

Bramki B&W RG512 – Sopinka Marcin
Bramki CHOJNIK – Sopinka Sławomir x3, Michałek, Modrzyk,
Kogut, Jurkiewicz

VII kolejka

W miniony weekend w Zgorzelcu odbył się turniej żaków, którym organizatorem był
Klub Sportowy Nysa Zgorzelec. Żaki z Karkonoszy Jelenia Góra okazali się najlepsi.
którzy niemal w komplecie wybrali
się z naszymi piłkarzami na Turniej
do Zgorzelca, było to możliwe dzięki autobusowi na 40 osób, który
zagwarantował nam nasz Klub, stając w pełni na wysokości zadania.
W pełni odwdzięczyli się za to nasi
piłkarze wygrywając w dobrym stylu
Turniej bez straty punktu. Z bardzo
dobrej strony pokazał się drugi zespół zajmując wysokie IV miejsce.
Oceniając nas należy zauważyć przełożenie się gry ofensywnej zespołu na zdobywanie bramek,
poprawa skuteczności daje
lepsze rezultaty, które cieszą mnie i zawodników.
Nie będę wystawiał
indywidualnych cenzurek , gdyż wszyscy

Aldona Hawer

VI kolejka
Ligi „Open”
28.V.2009r.
STREET SQUAD – PUB CHOJNIK 2:1

Żaki Karkonoszy wygrywają
turniej w Zgorzelcu!
Rozgrywki toczyły się systemem
każdy z każdym w wymiarze czasowym 2x6 minut.
Nasze zespoły wystąpiły w następujących zestawieniach:
MKS Karkonosze I Jelenia Góra Karol Gaździcki, Alan Sadkowski,
Kamil Łącki, Grzegorz Pająk(c),
Maciej Wilk, Kuba Zawadzki, Michał Młynarczyk, Sebastian Sikorski
MKS Karkonosze II Jelenia Góra - Alan
Patlewicz, Oskar Aleksiejew, Hubert
Świętoń, Damian Jakimowicz, Patrycjusz Zubik, Patryk Mroczkowski, Michał Błażejczyk (c), Marcin Romanowski
Na j l e p s z y m p i ł k a r z e m Tu rnieju uznano Macieja Wilka z
MKS Karkonosze I Jelenia Góra.
Zdaniem trenera Marka Siatraka : „
Chciałbym podziękować rodzicom,

za rok, o czym informuje główny
organizator, nauczyciel wf w
ZSLiU Tomasz Szramik.

KLASYFIKACJA
KOŃCOWA:
1. Gimnazjum w ZSRzArt w Jeleniej Górze
2. Gimnazjum w MOS (Młodzieżowy Ośrodek
Socjoterapii)
3. Gimnazjum w ZSO nr 1 (kadra A) w
Jeleniej Górze
4. Gimnazjum w ZSO nr 1 (kadra B) w
Jeleniej Górze
5. Gimnazjum nr 3 w Jeleniej Górze

zawodnicy zagrali na wysokim
poziomie angażując się w grę.
Kolejny powód do zadowolenia to
występ II drużyny, która z Turnieju
na Turniej stanowi coraz lepszy kolektyw”.

Aldona Hawer

KONKURS
odpowiedź na pytania i wygraj:
1. Książka: K. Maliszewski – „Rozproszone głosy” z autografem autora
2. Płyta CD: Czesław Śpiewa – „Tesco Value” z autografem muzyka
Gratis do każdej nagrody „Limerykiem dookoła Jeleniej Góry”
autorstwa Grzegorza Żaka.
PYTANIA:
1. w poniedziałek 8 czerwca w jeleniogórskim empiku odbędzie się autorskie spotkanie dyskusyjne z romanem kurkiewiczem, promującym
książkę zatytułowaną „klapsy polskie”, będącej zbiorem dziennikarskich
felietonów publikowanych w jednym z czołowych polskich tygodników, z
którym autor stale współpracuje (był nawet redaktorem naczelnym). mowa
o tygodniku (odpowiedzi szukaj również w portalu www.jelonka.com , w
zakładce: „będzie się działo”):

a/ Przekrój
b/ Gazeta Wyborcza
c/ Nie

2. w czwartek, 18. czerwca o godzinie 17:00 w jeleniogórskim empiku odbędzie się niezwykle muzyczny wieczór poetycki w wykonaniu studentów
kolegium karkonoskiego, którzy w oryginalny sposób zaprezentują znane
i lubiane utwory poetyckie. Hitem wieczoru będzie muzyczna prezentacja
poezji wykładowcy kolegium karkonoskiego – dra karola maliszewskiego,
który znany w całym kraju jest jako: (odpowiedzi szukaj również w portalu
www.jelonka.com , w zakładce: „będzie się działo”).

a/ wybitny krytyk literacki, nominowany do literackiej nagrody
NIKE 2007
b/ dziennikarz i publicysta TVP Kultura
c/ burmistrz Rudy Śląskiej

dane osobowe:

imię ......................................................................................................................
Nazwisko ...............................................................................................................
kontakt ............................................................................................................

poprzedni konkurs wygrali:

1. Katarzyna Kosowska - płyta CD pt Emotions z autografem Krzysi Górniak
2. Filip Wieczoreki - płyta CD pt Emotions z autografem Krzysi Górniak

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

8 czerwca 2009 r.

SPORT
W zawodach szkół gimnazjalnych w
tenisie ziemnym których organizatorem był Międzyszkolny Ośrodek
Sportu, a rozgrywanych na kortach
przy ulicy Noskowskiego w Jeleniej
Górze wzięło udział 5 szkół.

Zawodnicy rywalizowali ze
sobą w parach męskich, żeńskich
i mieszanych. Po zaciętych bojach najlepszy okazał się zespół
Gimnazjum nr 1 w Jeleniej Górze,
który w pojedynku finałowym
pokonał Gimnazjum ZSO nr 1.
Na trzecim miejscu uplasował się

zespół Gimnazjum nr 4 pokonując
drugi zespół Gimnazjum nr 1.
Międzyszkolny Ośrodek Sportu
dziękuje panu Januszowi Lewińskiemu za pomoc w organizacji
turnieju oraz ufundowanie nagród
rzeczowych.

Aldona Hawer
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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

KOMPUTERY
NOTEBOOKI
KASY
FISKALNE
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Podczas rozgrywanej w ten weekend rundy czeskiego Volného
Poháru doszło do bardzo groźnego wypadku jednej z załóg w
wyniku którego zmarł kierowca Lancera Evo IX.
Na szybkiej partii odcinka raj- wiedziała nam o zdarzeniu:
dówka dachowała, wypadła z trasy Niedługo po tym aucie mieliśmy
i uderzyła w drzewo. Kierowca Karel startować do tego samego odŠvec zginął na miejscu, a pilot w cinka. Już staliśmy na starcie w
kaskach i nagle doszła informacja,
że doszło do tragedii. Straż pożarna rozcinała dach i klatkę, żeby
ich wyjąć. Pechowa ekipa jechała
najnowszym i topowym samochodem, a żadne zabezpieczenia nie
pomogły. Kierowca był głównym
sponsorem rajdu Rallye Posazavi.
ciężkim stanie leży w szpitalu. Stało
się to na pierwszym odcinku pierw- Zawsze jest tak, że przy śmiertelnym
szego dnia, rajd został przerwany.
wypadku przerywa się rajd, więc nie
Nasza załoga Robert Szul- przejechaliśmy nawet jednego
c z y ń sk i i Ad a m J a ro s o p o - zakrętu.
Aldona Hawer

Mecz Przyjaźni w Szklarskiej– Porębie
W dniach 29. 05 do 31. 05 2009 w Szklarskiej Porębie przebywała delegacja z partnerskiego miasta Bad Harzburg. Grupa 56 osób przyjechała
na zaproszenie Burmistrza Szklarskiej Poręby Arkadiusza Wichniaka
by wziąć udział w Paradzie Rodzinnej oraz w corocznym meczu piłkarskim między drużynami ze Szklarskiej Poręby i Bad Harzburg.

Ze względu na niesprzyjające
warunki atmosferyczne Parada Rodzinna została odwołana, ale mecze
piłkarskie odbyły się zgodnie z planem. Całą oprawę na boisku przy
ul. Waryńskiego (sędziowie, piłki i
nagłośnienie) oraz podczas dekoracji uczestników zapewnił Miejski
Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej. Drużyna grały w składach 7 osobowych (6 +bramkarz).
Mecze były bardzo zacięte a gra
była otwarta do samego końca.
Niestety gospodarze dwa z trzech
pojedynków przegrali i to na
własnym terenie. W przyszłym
roku delegacja ze Szklarskiej Poręby pojedzie do Bad Harzburg
i będzie okazja do rewanżu. De-

koracja uczestników i wręczenie
pamiątkowych pucharów miała
miejsce w Hotelu Olimp. To nie jest
pierwsza wizyta mieszkańców Bad
Harzburg w Szklarskiej Porębie.
Mimo, że pogoda nie nastrajała
do aktywnego spędzania czasu,
ekipa z Niemiec wybrała się na
wycieczkę po Szklarskiej Porębie
i okolicach. Goście z Niemiec
odwiedzili najważniejsze atrakcje
Szklarskiej Poręby a także Sztolnie
i Park Miniatur w Kowarach oraz
Świątynię Wang w Karpaczu.
Mecze piłkarskie rozgrywane są
już od kilku lat na przemian w
Szklarskiej Porebie i Bad Harzburg.
W przyszłym roku gospodarzem
będą nasi przyjaciele z Niemiec.

Aldona Hawer
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WESELA W CARMEN
W KARPACZU

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

Z tym ogłoszeniem do 13.06.2009

fantastyczna atmosfera,
doskonała gastronomia,
sala na 120 osób,
zaplecze noclegowe.

Możliwość zorganizowania
zabawy w plenerze.
WOLNE TERMINY JESZCZE W TYM ROKU

tel.0 75-76-19-256, 0 609 73 65 49
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Sprzedaż, Montaż,
Serwis Anten Satelitarnych
i Zbiorczych Instalacji TV-SAT
(domki, hotele, pensjonaty)
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Śmiertelny wypadek na trasie
rajdu w Czechach
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Mistrzostwa miasta
w tenisie ziemnym

R

kkF jelenia góra, ul. wojska polskiego 13,
tel. 075 64 16 570 (od pn do pt w godz. 9-17)

Vectra S.A. wiodący
operator kablowy w Polsce,
poszukuje osób na stanowisko:

Przedstawiciel Handlowy
Kandydaci na ww. stanowisko
spełniać powinni następujące
wymagania:
* doświadczenie w sprzedaży
bezpośredniej mile widziane,
* komunikatywność
i samodzielność w działaniu,
* znajomość branży będzie
dodatkowym atutem.
Do zadań zatrudnionej osoby
należała będzie sprzedaż produktów
Firmy Klientom indywidualnym.
Zainteresowane osoby prosimy
o przesłanie życiorysu zawodowego na podany
poniżej adres Salonu Firmowego
(e-mail z dopiskiem PH).
Oferta powinna zawierać zgodę na przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z Ustawą
z dn. 29.08.1997

Salon Firmowy:
cyfrowa
58-500 Jelenia Góra,
ul. Moniuszki 1 B
m.szczepankiewicz@vectra.pl

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

8 czerwca 2009 r.
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CZTERY STRONY MIASTA

Dyrektorzy szkół i wykładowcy z w programie z Czterech Stron Miasta
W gościnnych progach
pałacu Paulinum w Jeleniej Górze spotkali się:
Paweł Domagała dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących imienia
Żeromskiego, Henr yk
Przywrzej, dyrektor Zespołu Szkół Społecznych
imienia Jana Pawła II, Mirosław Ciesielski, dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych oraz Zbigniew
Panasiewicz z Uniwersytetu Ekonomicznego. Rozmowę prowadził Wiktor
Marconi.
Jelonka.com – Oświata stoi
przed dużym problemem.
Panowie znacie pewnie już go
znacie, ale teraz do szkół idą
dzieci z roczników najmniej
licznych. Niż demograficzny
to dla was duży problem?

Paweł Domagała – Niż demograficzny w oddziałasz szkół
podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych wyczuwa się już od dłuższego czasu.
Od lat przygotowujemy się i
realizujemy odpowiednie przedsięwzięcia. Staramy się, aby
nasza oferta edukacyjna była jak
najbardziej atrakcyjna i zachęcająca młodych ludzi do nauki
w naszej szkole. Konkurencja
na rynku oświatowym trwa już
od wielu lat.
Henryk Przywrzej – Bez względu na to jaki rodzaj szkół reprezentujemy, ja akurat szkołę
niepubliczą, odczuwamy spadek
liczby uczniów. Akurat nasza
szkoła mniej niż inne, bo u
na jest jeszcze próg finansowy, rodzice muszą płacić czesne. Ale spadek liczby i liczby
mieszkańców przekłada się i na
funkcjonowanie naszej szkole.
Utworzyliśmy społeczne liceum
ogólnokształcące mimo kryzysu.
Powstaje nowa szkoła mimo
niżu i kryzysu jako reakcja na
zapotrzebowanie społeczne.
To jest złożony problem, bo o
charakterze szkoły i jej sytuacji
decyduje wiele czynników. Akurat pan Domagała nie musi się
jeszcze martwić o uczniów, ale
inne szkoły już tak.
Mirosław Ciesielski – Konkurencja już jest i walka o klienta,
jakim jest dla nas uczeń już
trwa. My otwieramy nowe kierunki, takie po których uczeń
znajdzie pracę albo będzie mógł
studiować na ciekawych kierunkach po których nie będzie miał
kłopotów na rynku pracy. No i
też liczy się zdolność radzenia
sobie w dorosłym życiu, na co
nasza szkoła kładzie nacisk.
Możliwości znajdowania pracy
po szkole średniej są różne. Akurat po kierunkach technicznych,
elektronice, jakie są u nas takie
możliwości nadal są i jest dobrze.
Ale jak się patrzy na inne szkoły
zawodowe to już nie jest tak
dobrze. Jest oczywiście różnica
między liczbą uczniów 4-5 lat
temu a obecnym rokiem, ale my
jeszcze nie narzekamy.
Jelonka.com – Szkoły wyższe
miały potężne dochody z opłat
za studia zaoczne, czy to się już
kończy i jak jest z tym niżem
demograficznym?
Zbigniew Panasiewicz – Miały,
podkreślam, miały, ponieważ

studentów jest coraz mniej.
Chciałbym też przejść do niżu
demograficznego. Gdyby nie
studia zaoczne, szkoły wyższe
nie zauważyłyby jeszcze spadku
liczby studentów. Na kierunki
dzienne chętnych nadal jest
dużo i możemy wybierać, że
tak brzydko powiem, najlepszy
materiał. Natomiast wyraźnie
spada liczba studentów kierunków zaocznych. Dzieje się tak
od roku 2006. Dzieje się tak z
dwóch powodów. Pierwszy, to
oczywiście mniej młodzieży,
druga to olbrzymi wzrost liczby
szkół wyższych prywatnych. W
tej chwili mamy 320 szkół prywatnych, gdzie płaci się czesne i
129 szkół publicznych. Podobno
jest to największa liczba szkół
w Europie.
Jelonka.com - Ale są i efekty
tego. Dwadzieścia lat temu 6%
populacji miało wyższe wykształcenie, teraz jest to już 18%. To
kapitał na przyszłość.
Zbigniew Panasiewicz – Kiedy
ja studiowałem na początku
lat 70 studentów było w Polsce
m200 t ysięcy, teraz mamy 2
miliony studentów. Nadal połowa
młodzieży w wieku szkolnym
uczy się na uczelniach.
Jelonka.com – Kolejny problem to kryzys gospodarczy i
cięcia wydatków. Nie ma siły,

Nowe smaki
i stare problemy

Dialogi Jelonki

W kolejnym odcinku
z cyklu Dialogi Jelonki
Wiktor Marconi rozmawia z właścicielem
restauracji Pasja, Tomaszem Nielubińskim, jeleniogórskim restauratorem i biznesmenem,
ale też częstym gościem
kulinarnych targów i
spotkań gdzie prezentuje swój kunszt.
Wiktor Marconi – Gotowałeś nie tylko w Jele-

będzie je widać w oświacie, w
budżetach samorządów.
Paweł Domagała – Trudno
powiedzieć jak się to przełoży na
sytuację szkół. Na razie nic tego
nie zapowiada. Samorząd jest
od roku 1999 właścicielem szkół
ponadgimnazjalnych i bardzo
to sobie chwalimy. Jesteśmy na
miejscu i możemy odpowiednio
artykułować nasze potrzeby jeśli
chodzi o inwestycje i bieżącą
działalność.
Jelonka.com – Ja się obawiam,
że kryzys powstrzyma inwestycje
w oświacie, że zabraknie pieniędzy na boiska, wyposażenie
szkół.
Paweł Domagała – Nie można
wykluczyć takich zagrożeń. Ale
my dyrektorzy szkół, menadżerowie jesteśmy przyzwyczajeni,
że często brakuje pieniędzy na
wszystko i dlatego zabiegamy o
środki zewnętrzne. Od rodziców
poczynając, którzy nam bardzo
pomagają w prowadzeniu szkół
i drobnych remontach, poprzez
sponsorów do środków i programów unijnych, państwowych,
które bardzo wspierają bazę
szkolną. W ostatnich lata był
realizowany skutecznie program
tworzenia pracowni internetowych z bardzo różnych źródeł, z
dużą pomocą kuratoriów. Mam
nadzieję, że będziemy mieli takie

niej Górze, byłeś na targach,
gotowałeś praktycznie we
wszystkich stolicach Europy.
Powiedz nam jak to wygląda w
miastach turystycznych?
Tomasz Nielubiński – Filarem gastronomii jest turystyka. Na co dzień nie chodzimy
do restauracji, bo nie ma
czasu, bo w domu czekają.
Ale jak wyjeżdżamy w świat
to wtedy wydajemy pieniądze
w restauracjach i wtedy tam
zostawiamy pieniądze.
Wiktor Marconi – Widziałeś
gdziekolwiek indziej, żeby na
rynku głównym restauratorzy
mieli obowiązek ciszy po 22
i nic im nie wolno robić roz-

możliwości nadal.
Jelonka.com – Szczególnie
u pana, panie Mirosławie, jest
to bardzo wymierny problem.
Pańscy uczniowie nie mogą
nie uczyć się o najnowszych
osiągnięciach informatyki bez
pomocy szkolnych i sprzętu.
Dacie sobie radę?
Mirosław Ciesielski – Nie przewiduję możliwości, żebyśmy sobie nie dali rady. Wiem, że może
brzmi to trochę na wyrost, ale to
są wielkie wyzwania. Postęp w
informatyce jest niesamowity i to
co mamy teraz za pół roku może
już nie wystarczać. Dlatego skala
problemu jest u nas większa, niż,
z całym szacunkiem, w szkołach
ogólnokształcących.
Paweł Domagała – Zgadzam
się, ale nie do końca. Takie
przedmioty jak fizyka chemia
i biologia bardzo potrzebują
oprzyrządowania w pracowniach, zestawy ćwiczeniowe.
Nauczyciel nie może się wstydzić za jakość wyposażenia i
niemożność przeprowadzenia
nowoczesnych zajęć. W tej chwili
w DODN powstaje nowoczesna
pracownia multimedialna dla
przedszkoli, szkół podstawowych
i gimnazjów, obudowana nowoczesnymi zestawami do ćwiczeń
i praktycznych doświadczeń.
Tam młody człowiek, będzie

rywkowego?
Tomasz Nielubiński – To
jakaś porażka. Ci ludzie stwarzają miejsca pracy, to miejsce
powinno żyć, ale jak się tam
nic nie dzieje. Prostym przykładem jest rynek we Wrocławiu, Krakowie. To miejsce
żyje, przyjemnie jest wyjść
wieczorem, napić się kawy. A
u nas? Kiwający się panowie i
dwa burki z kulawą nogą i to
wszystko. Ja współczuję tym
restauratorom, którzy mają
w jeleniogórskim rynku swoje
lokale.
Wiktor Marconi – Ty masz
lokal na Zabobrzu, ale i w twoim interesie jest, żeby Jelenia

miał możliwość spróbowania w
działaniu, doświadczenia.
Mirosław Ciesielski – To muliticentrum to wielka sprawa dla
jeleniogórskiej młodzieży, ale
patrząc na moją szkołę, to jednak
wyzwania i potrzeby jakie stoją
przed nami i innymi szkołami zawodowymi są większe. Wymusza
to na nas konkurencja i walka o
dobrego ucznia.
Henryk Przywrzej – Tak samo
jest i w naszej szkole niepublicznej. W dydaktyce musi być
wykorzystywana nowoczesna
technika, pomoce dydaktyczne,
tablice interaktywne, które zastępują tradycyjne, stare tablice.
Edukacja musi być nowoczesna,
bo często uczeń w domu na
nowocześniejszy sprzęt. Dzięki
pomocy ministerialnej, już w
ostatnim rzucie, bo wcześniej
nie mogliśmy z takiej pomocy korzystać, dostaliśmy nowoczesną
pracownię multimedialną.
Zbigniew Panasiewicz – Do
nas rzadko trafiają absolwenci z
liceum imienia Żerowskiego, idą
w Polskę i widzę, że są doskonale
przygotowani. Nasi absolwenci znajdują pracę dość łatwo.
Często już na studiach znajdują
pracę, niektórzy w Jeleniej Górze,
ale większość, niestety, wiąże
swoją przyszłość z większymi
miastami.

Góra się rozwijała w kierunku
coraz bardziej turystycznym.
Tomasz Nielubiński - To
jest w interesie wszystkich
przedsiębiorców, nie tylko restauratorzy. U nas nie ma dużego przemysłu, hut, fabryk.
Leżymy na skrzyżowaniu dróg
między Karpaczem, Szklarską
i innymi miejscowościami. Jak
nie ma tam pogody to ludzie
szukają czegoś innego. Zresztą
z doświadczenia wiemy, że jak
gdzieś jedziemy to nie siedzimy w jednym miejscu. Wsiadamy do samochodu i krążymy
po okolicy. Jak nie ma pogody
jadą ludzie do Jeleniej Góry. A
tutaj co znajdują? A przecież
te pieniądze, które by u nas
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Truchtem przez Afganistan
Buskaszi to narodowy sport
Afganów. Przypomina nasze
rugby tylko, że na koniach.
Na wyznaczonym placu ,
boisku są dwie bramki.
Dwie przeciwne drużyny
na koniach i siedemdziesięciokilowy wypchany baran,
którego trzeba przenieść do
jednej z bramek. Wszystkie
chwyty dozwolone. Kiedy
jedni jadą z baranem drudzy im w tym naturalnie
przeszkadzają.
Życie w kulbace
Zawody jak na europejskie oko
są niezwykle brutalne. Walczą ze
sobą ludzie, walczą też konie. Wielu
zostaje kalekami, giną i ludzie i zwierzęta. Istnieje, nie wiem czy jeszcze,
liga narodowa. Drogą eliminacji
dwie najlepsze drużyny spotykały
się w Kabulu na walce finałowej.
Zwycięzcy zostawali bohaterami
narodowymi, zdobywali sławę i
pieniądze. A wszystko się wzięło z
nudów. Nudzący się afgańscy pasterze porywali sobie nawzajem barany
lub kozy. Tak powstały zawody , które w największym skrócie opisałem.
Zawodów tych nigdy na żywo nie
widziałem. Za to widziałem trening.
Wydostanie się z Doliny Wachanu
do Kabulu było możliwe tylko przy
pomocy okazyjnej ciężarówki lub
konia. Ponieważ ciężarówki nie było,
a czas gonił, pozostał koń. I tak przez
czysty komunikacyjny przypadek
zostałem kawalerzystą. Dzięki temu
mogłem „wjechać w sam środek

kraju, jego zwyczajów i problemów”,
nie powiem ,żeby nie odbyło się to
bez pewnych emocji . Po pierwsze
koń dla Afgana, a jeszcze zawodnika
buskaszi to rzecz bardziej niż normalna. Dla mnie kosmos. Po drugie
na szerokim pasie u wynajmującego
konia „dyndał” pokaźny pistolet,
co świadczyło, że w okolicy jest
niezbyt bezpiecznie. Po trzecie i koń
i jego właściciel patrzyli na mnie z
wyraźnym obrzydzeniem. W końcu
byłem tam postacią na pewno egzotyczna., nie tylko widokowo ale też
i zapachowo. Negocjacje dotyczące
ceny trwały cały dzień , a pomagał
w nich miejscowy nauczyciel znający nieźle rosyjski . Skończyliśmy
późnym popołudniem. Nie było
sensu startować. Ten zaplanowano
na wczesny poranek, czyli zaraz
po modlitwie, czyli około czwartej
na ranem.

Zwyczaje co najmniej
egzotyczne
Dla ortodoksyjnego muzułmanina na głębokiej prowincji byłem
„ brudasem i niewiernym”, nie
mogłem przekroczyć progu świątyni, i progu domostwa wiernego.
Nie mogłem też pić lub jeść z jego
naczyń. Nie mogłem też zbliżać
się do studni. Myślę, że sama moja
obecność, paskudy jedzącego wieprzowinę, zatruwała okolicę w
promieniu kilkunastu kilometrów.
Wyniesiono zatem poza solidne
mury gospodarstwa całkiem solidny dywan , wyprowadzono przed
dom konie, i w ich towarzystwie
spędziłem noc przed podróżą. Jesteś

bezpieczny powiedział nauczyciel,
święte, afgańskie prawo gościnności
gwarantuje twoje bezpieczeństwo,
a wilków tu nie ma. Możesz spać
spokojnie- powiedział nauczyciel.
Spałem ale niezbyt spokojnie. Kiedy
tylko słońce zaczęło się wychylać z za
ciemnych szczytów górskich rozległ
się meczetowy „ wrzask”. I choć
meczet był daleko krzyk kapłana
docierał do najmniejszego zakątka
doliny. O dziwo wbrew przyjętym
zwyczajom przyniesiono mi rano
w osmolonym czajniku herbatę.
Herbatę „klękajcie narody”, bo to,
co my teraz pijemy z tych paskudnych woreczków nie nadaje się do
niczego.

Zobaczone z siodła
Machmud, właściciel koni miał
mnie dowieść do najbliższego miasteczka skąd dalej jadą autobusy.
Wgramoliłem się więc na konia
objuczonego moimi klamotami, nie
zdążyłem usadowić się w twardym
drewnianym siodle kiedy Machmud
ruszył galopem. Na szczęście mój
rumak nie był taki wyrywny , a mój
wrzask osadził w miejscu machmudowego konia. Sympatycznemu jak
się potem okazało Machmudowi nie
mieściło się w głowie ,że są ludzie
na świecie nie umiejący jeździć na
koniu. Ruszyliśmy więc truchtem.
Sporo czasu minęło zanim zrozumiałem, że galop jest lepszy od
truchtania.
Afganistan to kraj większy od
Polski dwukrotnie. Na tym obszarze
żyło wtedy o połowę mniej ludzi niż

w Polsce. Ogromne przestrzenie pustynno- skaliste pozwalały ludziom
na osiedlanie się w miejscach gdzie
była woda, dawczyni życia. Krystalicznej czystości spływała z gór
nawadniając pola wydarte z wielkim
trudem naturze. Dlatego przez całe
wieki Afganowie z niepokojem
patrzyli na szczyty gór. Ilość śniegu
w górach decydowała o ilości wody
na dole. System nawadniania pól
jest największym problemem miejscowych . Woda i drugie bogactwo,
chleb to najważniejsze rzeczy, zresztą nie tylko w Afganistanie. Studnia
to rzecz święta. Chleb piecze się w
specjalnych piecach zagłębionych
w ziemi, wyłożonych kamieniami.
Placki wielkości dużego talerza .to
tylko woda i mąka, przypominały
nasze podpłomyki i tak smakowały.
Słaba sieć komunikacyjna, brak
kolei, z jednej strony był dla Afganów
utrudnieniem z drugiej był dobrodziejstwem obronnym. Obronę
ułatwiały też wysokie przełęcze w
górach. Od wieków też Afganowie
musieli walczyć nie tylko z przyrodą
ale też z tymi, którzy ten kraj chcieli
podporządkować swoim politycznym i gospodarczym celom. Jak na
razie nikomu się to nie udało.

Zawsze walczyli z obcymi
Padła wielka armia angielska
w XIX wieku, padł wielki Związek
Radziecki w wieku XX. Afganowie
dozbrajani przez przeciwników
politycznych szybko uczyli się likwidowania przeciwnika. Jeżeli
dodamy do tego determinację, i raj

zostawili są dla wszystkich,
chociażby z podatków, które
zapłacą nasi przedsiębiorcy.

Wiktor Marconi – Jakie są
nowe trendy kulinarne w
tym roku?

Wiktor Marconi - Niestety,
władza lokalna nie może tego
zrozumieć, wielka szkoda.

Tomasz Nielubiński – Jak co
roku pojawiają się nowe diety,
nowe przepisy na sałatki i
ryby. Ale nie z majonezem,
tylko z dobrą oliwą i gotowane na parze, a nie robione na
tłuszczu. U nas każda ryba
jest dobra czy jeziorna czy
morska. Ale według mnie to
najlepsze są ryby morskie. Z
nich można przygotować najlepsze potrawy i mają w sobie
potrzebne kwasy Omega. Nie
powiem co w tym roku nowego przygotowujemy, bo nasz
zestaw restauracyjny zmienia
się nieustannie. Trzeba do nas

Tomasz Nielubiński - ja
wiem dlaczego tak jest. Władza nie jest na własnym rozrachunku. Gdyby urzędnicy
musieli zarobić na siebie,
zapłacić VAT, ZUS. Czy się stoi
czy się leży to ileś pieniążków
się należy. A ja pracuję 7 dni
w tygodniu i każdą złotówkę
muszę zarobić. Dla mnie
niedziela to normalny dzień
pracy.

zajrzeć i spróbować.
Wiktor Marconi – Niech
się konkurencja przygotuje,
bo ty jesteś punktem od niesienia dla jeleniogórskich
kulinariów.
Tomasz Nielubiński – No
nie wiem, ale ja nie traktuję konkurencji jako czegoś
złego. Dla mnie to dobro, bo
zmusza do intensywniejszej
pracy. Gdyby koło mnie otworzyła się jakaś konkurencyjna
restauracja to nie siadam
na laurach tylko biorę się
do pracy. Wtedy pojawia się
pytanie, czy to konkurencja,
czy przysługa.

Wiktor
Marconi
– Bardzo
zdrowe
podejście,
dziękuję
bardzo za
rozmowę.

z siedemdziesięcioma dziewicami
dla każdego w perspektywie śmierci na polu bitwy, to zrozumiemy
dlaczego tak potrafią walczyć. Na
stan świadomości Afganów zawsze
wielki wpływ mieli ich kapłani.
To oni głównie ponoszą winę za

powitaniu składają ręce razem i po
kolei dotykają czoła, ust i serca- jesteś
w moich myślach, w moich ustach i
w moim sercu.
Oglądanie krainy z grzbietu konia
jest fascynujące, a trucht męczący.

Jako epilog może posłużyć cytat z tekstu
Krzysztofa Mroziewicza, opublikowany w
tygodniku Polityka.
Ze względu na obecność oddziałów NATO angielski wraca na miejsce znienawidzonego języka rosyjskiego. Póki
co, polskiego jeszcze Afgańczycy nie rozpoznają. Wydaje im się, że jest podobny do nuristańskiego, którego nikt
w Afganistanie nie rozumie, bo jest to język potomków żołnierzy Aleksandra Macedońskiego. Kapuścińskiemu
nie przyszło wtedy do głowy – nikomu zresztą nie przyszło, że po Grekach, Mongołach (Tatarach), Anglikach i
Rosjanach, w góry Hindukuszu ( co dosłownie znaczy - Mordercy Hindusów) szukać tam biedy pójdą Polacy.

umysłową stagnację tego narodu.
Odizolowany od świata kraj oparty
głównie na przepisach religijnych
wywiedzionych wprost z Koranu,
nie mógł się normalnie rozwijać.
Szokiem dla mnie była pozycja
społeczna kobiety.
- Najpierw liczy się przyjaciel,
potem koza, a potem kobieta –mówił
zgryźliwe jeden z grupy studentów
spotkanych na trasie.
Wędrujący w tamtych latach po
afgańskiej prowincji musiał uważać
na gesty. Prawa ręka służy do mycia
wszystkiego od pasa w górę i do
jedzenia, lewa do mycia wszystkiego
od pasa w dół. Kiwanie do innych
lewą ręką było więc gestem obraźliwym. Dlatego Afganowie przy

Czekałem więc niecierpliwie kiedy Machmud zarządzi przerwę.
Stało się to koło południa. Czas
na modlitwę czas na odpoczynek.
Stanęliśmy nad rzeką w miejscu urokliwym. Mój przewodnik najpierw
się umył dokładnie w rzece, potem
wyciągnął dywanik modlitewny i
długo demonstracyjnie się modlił,
potem położył derkę, na niej siodło,
pokazał na niebo - Allach jest wielki
– powiedział. Co pewnie znaczyło,
że będzie nas bronił. Ale pewnie do
końca nie dowierzał bo koło głowy
położył swój wielki pistolet.

Marian Sajnog
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OG£OSZENIA
2009-05-29, 12.00 - 2009-06-05, 12.00
DO OGŁOSZEŃ POPRZEDZONYCH SZEŚCIOCYFROWYM NUMEREM DOŁĄCZONE SĄ ZDJĘCIA.
ZNAJDUJĄ SIĘ ONE W DZIALE OGŁOSZEŃ NA STRONIE WWW.JELONKA.COM
PRACA
DAM PRACĘ

avoN - zostań konsultantką.
Poszukuję osób chętnych do
współpracy z Jeleniej Góry i okolic.
Zadzwoń 075 75 584 48 lub 606
736 939
avoN - konsultantka - 692 494
164
zatrudNię barmankę do baru
Epoka - Jelenia Góra ulica Wolności 29 - 601 163 973
pomoc kuchenna w weekendy
– pani z książeczką sanepidu
– Przesieka – 500 219 514
Niemcy – opieka, pomoc
domowa, aniashilfe24@onet.eu
– 785 524 545
Firma budowlana zatrudni tynkarzy – 507 445 930
praca dla młodej, atrakcyjnej
dziewczyny - wysokie zarobki
– 781 326 934
poszukuję fryzjerki do Lokalu
w Kowarach, przy kosmetyczce i
wizażystce 505 020 819
zlecę grupie tynkarzy tynki tradycyjne – 507 445 930
potrzebNa wokalistka do
zespołu z Jeleniej Góry lub bliskich
okolic 609 851 863
zatrudNię murarza (może być
emeryt), który umie postawić mały
dom - Jelenia Góra 500 599 112
2000 - 2500 zł. / mc - mężczyzn
do 30 lat. Przeszkolimy pod kątem
różnych stanowisk - 501 665 790
2-3H dziennie - Poszukuję telemarketera/telemarketerki. Jako

praca dodatkowa na 2-3 h dziennie - 606 229 957
30 osób zatrudnimy - min średnie
do 30 lat. Przeszkolimy pod kątem
różnych stanowisk - 792 186 671
400 zł. tygodniowo - młodych,
dyspozycyjnych mężczyzn. Praca
od zaraz. - 501 665 790
ageNcja ochrony - BIS zatrudni
pracownika ochrony z terenu
Lubania lub okolic. Praca na stałe.
Mile widziane młode osoby - 605
097 861
ageNcja ochrony zatrudni młodego mężczyznę do pracy w
ochronie obiektu handlowego.
Niepełny wymiar czasu pracy
- 728 600 673
ageNcja ochrony zatrudni - pracownika ochrony z terenu Szklarskiej Poręby lub okolic. Praca na
stałe - 605 097 861
ageNt d/s odszkodowań - Praca
dla Przedstawiciela d/s odszkodowań wypadkowych. Wynagrodzenie prowizyjne (wiek od 24
lat) CV na adrese-mail: zawadzki.
malicki@centim.pl - 510 163 096
ageNt ds. odszkodowań - Europejskie Centrum Odszkodowań
nawiąże współpracę z komunikatywnymi oraz samodzielnymi osobami. Atrakcyjne wynagrodzenie
prowizyjne. CV prosimy kierować
na adres: k.rozlal@euco.pl - 663
937 173
asysteNt managera - hotel
„Sasanka” w Szklarskiej Porębie
- 075 752 80 00
avoN - dołącz do nas - Zostań
konsultantką - zapisz się już teraz
- plecak lub parasolka w prezencie

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

dodatkowa - Znasz osoby
poszkodowane w wypadkach
i nie tylko? Możesz im pomoc,
jednocześnie zarabiając - 661
784 842
doradcy finansowi - praca na
umowę zlecenie lub działalność
gospodarcza. Najwyższe prowizje
na rynku. CV wyślij: slawek56@
vp.pl
dorywcza od zaraz - praca dla
komunikatywnych chętnych do
pracy - 517 593 181
elektryk samochodowy Firma Ładziński Zakłady Metalowe
zatrudni elektryka samochodowego ze znajomością j. niemieckim - 075 64 20 560
elektryk zakładowy - Fabryka
papieru poszukuje kandydata na
stanowisko elektryka zakładowego
z uprawnieniami eksploatacyjnymi
powyżej 1 kV. - 075 71 300 58
elektryka - budowlańca - szukam elektryka (uprawnienia nie
konieczne) do rozprowadzenia
instalacji, najchętniej z umiejętnościami ogólnoremontowymi (tynki
gładzie itp) - 662 161 925
Firma LBF zatrudni - Zatrudnimy
pilnie pracowników do składania elementów wentylacyjnych
- kanały prostokątne. - 600 546
751,664 469 351
Fryzjera - fryzjerkę - na dogodnych warunkach, praca w zespole
doświadczonej kadry, wysokie
zarobki - nowoczesny salon na
Zabobrzu - 509 330 837
glazurNik - poszukuje solidnego glazurnika - 668 463 202
glazury i płyty kg - Zatrudnię
doświadczonych w układaniu
glazury i montażu płyt KG. Praca
w akordzie. Proszę o podanie
stawek za m2 i kontakt. Zgłoszenia
kierować na adres e-mail: urb.henryk.b@gmail.com - 667 656 960
graFik Adobe Illustrator - poszukuję grafika doświadczonego,
który pracował z Adobe Illustrator.
Listy CV proszę o przesyłanie na
maila Michal.w@questsport.pl
- 697 916 806
graFik flashowiec - Wymagania: - b. dobra znajomość Adobe
Photoshop, Macromedia Flash
i technik animacji - umiejętności
plastyczne CV oraz portfolio prosimy wysyłać na adres praca@
fruli.pl. - 075 644 66 81
iNweNtaryzacja - ITC poszukuje osób do pracy przy inwentaryzacji w Jeleniej Górze w 21/22
czerwca. Oferujemy: premie za

- zadzwoń lub napisz danutabog@
wp.pl - 606 736 939
bardzo wysokie prowizje doradztwo finansowe. praca na
umowę zlecenie lub dział.gosp.
Wyślij CV na adres : slawek56@
vp.pl
barmaN na już - wykwalifikowanego barmana przyjmę od zaraz
- 75 75 514 53
biuro Avon zaprasza - Dołącz
do grona konsultantek, zarabiaj
do 40%z własnej sprzedaży.
Prezenty dla nowych konsultantek, dodatkowo każda nowa
konsultantka na starcie dostaje
plecak. Szkolenia kosmetyczne
GG2536594 - 667 268 964
cieśle zbrojarza - budowa Cieplice - 666 367 517
cukierNik - w Karpaczu poszukuje chętnej osoby do wypieku
ciast. Bardzo miła atmosfera.
- 608 347 475
dam pracę - sprzedaż kosmetyków - 789 228 681
dam pracę - zatrudnię pracowników do zakładania ogrodów - 501
786 571
dla przedsiębiorczych - Praca na
umowę zlecenie lub działalność
gospodarcza. Najwyższe prowizje,
możliwość szybkiego awansu. CV
wyślij: slawek56@vp.pl
dla studentów - dodatkowa praca
dla studentów. kontakt ka-szel@
wp.pl
dla unit menadżerów - Finanse.
Jeżeli posiadasz grupę, chcesz
podnieść swoje dochody wyślij
CV na adres : slawek56@vp.pl W
tytule napisz Menadżer
do biura nieruchomości - samodzielnych operatywnych otwartych
na ludzi, chcących zdobyć nowy
zawód. CV składać na e-mail
nieruchomosci@muraszko.com.pl
lub osobiście JG Pl. Piastowski 40
BN Muraszko - 075 64 666 00
do księgowości - przyjmę na
staż po studiach o specjalności
rachunkowość oferty na mail:
banas.8567@nettax.com.pl - 510
243 264
dobre, solidne zarobki - nowy,
atrakcyjny MLM, bardzo prosty i
mało absorbujący. Bez sprzedaży,
prezentacji itp. Dobre, gwarantowane zarobki. Praca główna lub
dodatkowa - 792 650 902
dodatkowa - praca dla komunikatywnych GG3751221 - 517
593 181
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Biuro Rachunkowe
Porady Podatkowe

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

A

zgłoszenie kolegów i koleżanek, posiłek, możliwość podjęcia
innych prac w naszej agencji - 604
519 079
kelNer / barman - Hotel 3
gwiazdkowy w Karpaczu zatrudni
pracownika - 605 154 020
kelNer\ kelnerka - Restauracja
Tarasy Wang zatrudni kelnera kelnerkę. Najlepiej osobę z Karpacza
lub okolic (znajomość j.niemieckiego) - 693 021 706
kelNerka - zatrudnimy osobę
z podst. znajomością j. niemieckiego, umowa o pracę. Świeradów Zdrój - 500 101 648 075 78
16 351
kelNerka Pałac Łomnica potrzebna kelnerka ze znajomością j. niemieckiego. Mile widziane
doświadczenie Prosimy o kontakt
telefoniczny - 075 71 30 460
kelNerkę na wesele - Pałac
Margot poszukuje profesjonalnej
kelnerki do obsługi wesela, termin imprezy 20.06.2009 - 660
321 382
kierowca - szukam pracy - 601
437 507
kierowca kat.C - zatrudnię
kierowcę z uprawnieniem HDS
info@vlt-polska.pl
kierowca/magazyNier - AB
RENOWA zatrudni Kierowcę kat.
C - magazyniera. Gotowość do
pracy fizycznej oraz uprawnienia
na wózki i HDS mile widziane. Cv
na mail: damian.jedrzejewski@
bechcicki.pl - 075 64 323 04
kierowNik budowy - Zakład
Ogólnobudowlany Jerzy Nowak
zatrudni kierownika budowy z
uprawnieniami. Dobre warunki
zatrudnienia. Kontakt tel. lub email: transport@jerzynowak.pl
- 075 767 82 93; 601 566 570
kierowNik/doradca - Masz
min.25 lat, wykształcenie wyższe,
jesteś niekarany/-a? Ubezpieczenia, kredyty, OFE. Wynagrodzenie premiowo-prowizyjne. CV
do 20.06 na email:malgorzata.
pinkowska-wrobel@ingfinanse.pl
- 512 332 901
koNserwator - poszukuję
osoby do dorywczej pracy jako
konserwator „złota rączka” - 502
087 972
koNsultaNtka Avon - Miłe
zajęcie dodatkowe dla studentki,
licealistki i osoby pracującej,
zarobek, prezenty, kosmetyki,
szkolenia kosmetyczne - zadzwoń
lub napisz:Alina@wp.pl - 692
494 164
koordyNator promocji - w
Jeleniej Górze. Oferujemy ciekawą pracę umowę zlecenie lub
fakturę - wymagania auto, komputer, telefon Internet wroclaw@
cursor.pl - 602 466 466
księgowa - poszukuję doświadczonej księgowej. Księgowość
prowadzona w Enova. Proszę o
przesyłanie CV na maila michal.
w@questsport.pl - 697 916 806
księgowy/a - zatrudnimy pracownika na stanowisko księgo-

wego. Wymagane doświadczenie.
Oferty proszę wysyłać na adres:
praca-biuro-cv@wp.pl
kucHarka - do pracy w pensjonacie w Karpaczu - 790 548 355
kucHarka/kucHarz - restauracja w centrum Jeleniej Góry
poszukuje osoby do pracy na
stanowisku kucharz. Praca na cały
etat - 075 64 15 820
kucHarz - pomoc - do przyuczenia na kucharza w restauracji
pizzerii w Jeleniej Górze - 693
275 321
kucHarz - Włochy i Karpacz
- zatrudnię kucharza ze znajomością kuchni włoskiej, do
małej i kameralnej restauracji w
Karpaczu. Do 18.06. kontakt tylko
na maila: marcin.moss@poczta.
onet.pl
kucHarz - ze znajomością
kuchni włoskiej - 665 163 087
łatwa praca w domu - Poszukuję pracowników do obsługi
poczty email. Praca w domu. Duże
zarobki w zależności od zaangażowania. Chcesz wiedzieć więcej?
Pisz: house_m.d@o2.pl
marketiNg dla każdego - Marketing, praca dla każdego. Bądź
niezależny pracuj sam na siebie
w określonym przez siebie czasie.
pracadlakazdego.fm@gmail.com
GG 3807644 - 667 151 191
marketiNg sieciowy - poszukujemy chętnych do współpracy
w szybko rozwijającej się firmie.
Więcej info na krl9797@o2.pl
- 500 862 257
mecHaNik - od zaraz z praktyką i
doświadczeniem - samochody ciężarowe i osobowe - 607 377 280
mecHaNika do warsztatu
- przyjmę do pracy do 40 lat
z doświadczeniem (spawanie
ogólna mechanika) dobre warunki
masz chęci do pracy dzwoń - 609
461 979 075 76 121 08
mecHaNika samochodowego
- lub elektromechanika, który wie,
czego chce i zna się na robocie
- 509 231 320
mężczyzNę do sklepu - z tapetami. CV + list motywacyjny proszę
kierować, na e-maila: jelenia.
gora@miden.com.pl
młodycH od zaraz - Napisałeś
maturę i nie wiesz, co dalej? Jeśli
interesuje Cię praca z możliwościami rozwoju i perspektywą
na przyszłość zadzwoń - 75 764
70 19
murarzy - 669 266 661
Nauczyciel - przedszkole
- Praca od września na stanowisku nauczyciela wychowania
przedszkolnego - pełen etat (Podgórzyn), oferty można składać na
adres e-mail: przedszkole_P@
op.pl - 075 76 21 459
Nauczyciela - Szkoła Policealna zatrudni Nauczyciela Podstaw
Przedsiębiorczości. Wym.: studia
podyplomowe Przedsiębiorczość,
mgr ekonomii lub pokrewny, przygotowanie pedagogiczne. jgora.
plejada@op.pl - 075 648 83 85

WAŻNE TELEFONY

T e L
Treść prosimy wpisywać DRUKOWANYMI literami:
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
64 58 709
Szpital Wojewódzki
75 37 100
Izba przyjęć
75 37 118
Pogotowie Ratunkowe
75 23 636
URZĘDY
Urząd Miasta pl. Ratuszowy
75 46 101
Ul. Sudecka
75 46 210
Powiatowy Urząd Pracy
64 73 160
Urząd Skarbowy
64 73 500
Urząd Celny
64 57 200
Rzecznik praw konsumenta
75 46 110
Centrum Informacji Turystycznej
76 76 925
Sąd Okręgowy
64 15 100
Prokuratura Rejonowa
64 28 400

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA

RESTAURACJA
DYSPENSA

PIZZERIA KUCHNIA WŁOSKA

OKNA

Z DREWNA

ENERGOOSZCZĘDNE

promocja - bez dopłaty:
-szyby dwukomorowe
u=0,7
-podwÓjNy system
uszczelek

promocja wiosenna

OKNA

Z PCW

Jelenia Góra, ul. Grunwaldzka 29
czyNNe od 1100 do 2300; tel. 0 784-603-153
dowóz na terenie jeleniej góry - gratis

ENERGOOSZCZĘDNE

promocja - bez dopłaty:
-szyby dwukomorowe
u=0,7

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
INSTALACJE HYDRAULICZNE
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
DOCIEPLENIA

510 193 501

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
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Nauka angielskiego - poszukuję
doświadczonego nauczyciela
języka angielskiego, który podejmie się intensywnej nauki 4 miesiące - 508 058 150
Niemcy - pielęgniarki - opiekunki
z doświadczeniem, pielęgniarki, j.
niemiecki, działalność gospodarcza. Zgłoszenia: hest@vp.pl (CV
ze zdjęciem) - 509 908 822
Niemcy lakiernicy - praca dla 2
lakierników samochodowych od
zaraz na dobrych warunkach bez
znajomości języka niemieckiego
- +49017678585706
Nowe możliwości - szkolenia:
możliwości na rynku polskim,
lokaty, giełda, dźwignie finansowe, licencja KNF, itd. Możliwość
współpracy z znanymi markami
firm. - 515 407 059
Obsługa klienta - Hurtownia
Medyczna Opal Med zatrudni na
stanowisko telefonicznej obsługi
klienta. 1000 zł. netto. Cv proszę
przesyłać na adres rekrutacja@
opalmed.eu - 075 64 53 928
Od zaraz - mężczyzna 23 l. z
uprawnieniami do 1 KV, z prawo
jazdy kat. B dyspozycyjny, pracowity - 792 224 740
Okulista od zaraz - podejmę
współpracę z okulistą, optometrystą na terenie miasta Złotoryja
- 509 314 814
Operator koparki - zatrudnię
od zaraz operatora koparko- ładowarki, tylko z praktyką i doświadczeniem oraz uprawnieniami - 607
118 280
Opieka Niemcy - Pilnie szukam
do opieki nad osoba starsza,praca
w Niemczech. Proszę o przesłanie
CV, listu motywacyjnego wraz
ze zdjęcie kolorowym. Zastrzegam sobie prawo odpowiedzi
na wybrane oferty piter1983@
gmail.com
Opiekunka do dziecka - do 4
letniej żywiołowej dziewczynki.
na stale lub dorywczo. przyjmę od
zaraz - 511 221 149
Opiekunka do dziecka – 14 mcy. Teren Sobieszowa (w miejscu
zamieszkania dziecka). W godz.
7-17. Najchętniej Pani z doświadczeniem - 609 878 500
Opiekunka do Niemiec - do
starszej kobiety chodzącej, na
wymianę, co 6 tygodni, j. niemiecki
- 509 908 822

Opiekunka Niemcy - od 13 lipca
- 507 687 823
Pilne - opieka - Potrzebuje osobę
na zmianę do opieki w Niemczech
na okres 2 m-cy sierpień, wrzesień
- 695 323 436
Firma „KATION” zatrudni wytaczarza obróbki skrawaniem. CV
+ LM na adres:biuro@kation.
com.pl lub osobiście w siedzibie
firmy: „KATION” Sp. z o.o. ul.
Wojewódzka 5d,58-560 Jelenia
Góra - 75 755 16 97
Planowanie finansowe - Zrób
to dla Siebie! Rozwój osobisty.
Szkolenia: *możliwości na rynku
polskim. *ub *lokaty *giełda *dźwignie finansowe * itd Możliwość
współpracy z znanymi markami
firm. - 515 407 059
Pomoc kuchenna - Gościniec w
Wojcieszycach zatrudni pomoc
kuchenną - 668 373 376
Pomoc kuchenna - Restauracja w Karpaczu zatrudni Pomoc
Kuchenna. Najlepiej osobę z
Karpacza - 693 021 706
Pomoc kuchenna - w weekend
- pani z książeczką sanepidu.
Przesieka - 500 219 514
Poszukuję opiekunki - do
9 miesięcznej dziewczynki od
września w godzinach od 8 do
14. Dziewczynka jest pogodna,
radosna - 691 250 095

Potrzebna opiekunka - do
dziewczynki (18 miesięcy) - 513
050 286
Praca dla mechanika - przyjmę
do warsztatu (spawanie ogólna
mechanika) wiek do 40 lat z
doświadczeniem - 609 461 979
Praca dla recepcjonisty - Pracownika ze znajomością SOHO i j.
niemieckiego do recepcji przyjmę
od zaraz - 75 75 51 453
Praca dla zbrojarza - poszukuję
zbrojarza do zewnętrznych schodów - 666 367 517
Praca na rynku Flora - Zatrudnię miłą, uczciwą i energiczną
kobietę do lat 30 na rynku Flora, w
charakterze sprzedawcy odzieży
damskiej (młodzieżowej) - 605
033 257
Praca na rzecz OFE - Akwizycja
ofe Za każdą umowę do OFE
powyżej 20 zł składki z ZUS-u
płacę od 300 zł. do 600 zł. plus
1,5 % od kapitału klienta - 063
244 59 09
Praca na wakacje - praca
dorywcza w Oriflame kontakt GG
12499228
Praca od zaraz - dorywcza od
zaraz GG3751221
Praca od zaraz - poszukują
krawcowe do pracy w akordzie
dobre zarobki park maszynowy
nowy - 601 614 764
Praca od zaraz - zatrudnimy
dwóch sprzedawców na stoisko
handlowe w Szklarskiej Porębie
(praca na powietrzu), zainteresowane osoby prosimy o składanie
CV na email: szklarka@op.pl - 606
108 681
Praca przy grillu - Praca dla
umiejętnej osoby przy grillowaniu w Szklarskiej Porębie - 609
601 466
Praca w budowlance - do zrobienia szalunku i schodów - 608
126 876
Praca w budowlance - praca w
budowlance - 607 262 451
Praca w Niemczech - potrzebna
pani do opieki w Niemczech wiek
40-45 lat - niewymagana znajomość języka warunki do uzgodnienia - 503 964 211
Praca w odszkodowaniach Firma Temida poszukuje do pracy.
Praca dodatkowa. Kontakt maill;
marcus0@poczta.onet.eu - 075
643 96 43

Pracownik do obsługi @ oczekuje poważnych zapytań od
osób, które chcą zarobić poważne
pieniądze. tubus1988@wp.pl
Pracownik magazynowy - MPT
Oaza zatrudni magazyniera, mile
widziane osoby z doświadczeniem
(branża spożywcza) i osoby posiadające grupę. Oferty CV prosimy
przesyłać na fax 0 75 646 60 62
lub email: jacek_oaza@o2.pl - 075
646 60 62
Pracuj sam na siebie - nie
masz czasu na prace przez 8h
Teraz możesz samemu ustalać
godziny pracy. Marketing FM to
coś dla ciebie! Jako praca stała jak
i dodatkowa - pracadlakazdego.
fm@gmail.com GG 3807644 - 667
151 191
Pracuj w domu - godziwe
zarobki. Niczego nie tracisz! loveboy-89@o2.pl
Producent muzyczny - poszukuję osoby, która zajmuje się tworzeniem muzyki, w szczególności
muzyki dyskotekowej („dance”)
GG6920708
Prosta praca on-line - możesz
łatwo zarobić 1000 zł. tygodniowo.
Wszystko, czego potrzebujesz to
komputer. W 30-dniowym okresie
próbnym, nie masz nic do stracenia. Zacznij już dziś! Mateusz
uss-kermit@o2.pl
Przedst. ds. ub. i inwestycji
- Poszukuję osób ambitnych, ope-

ratywnych i kreatywnych. Profesjonalny cykl szkoleń, elastyczny
czas pracy i atrakcyjny system
wynagrodzenia - 515 407 059
Przedstawiciel handlowy
- Firma LONG LIFE poszukuje pracowników. Praca stała lub dodatkowa. Nienormowany czas pracy.
Wysokie zarobki. Mile widziane
małżeństwa. CV ze zdjęciem na
long-life@o2.pl - 501 700 324
Przyjmę do współpracy nawiążę współpracę z fachowcem
w dziedzinie układania paneli - 506
092 881
Recepcja/kelnerzy - na
bardzo dobrych warunkach finansowych. Dogodne warunki dla
studentów. Praca w Karpaczu
- 514 197 923
Recepcjonistka - hotel
„Sasanka” w Szklarskiej Porębie
- 075 75 28 000
Regipsy dla kumatych - Poszukujemy regipsiarzy mających o tej
pracy pojęcie. Laikom dziękujemy
- 510 193 501
Restauracja - Karpacz - Kelnerów, kelnerki, kucharzy, pomocników - zatrudnimy na umowę.
Zgłoszenia TYLKO: CV i zdjęcia
(postać i portret) przez email na
adres: praca@nad-zapora.pl - 608
686 102
Restauracja - w Szklarskiej
Porębie zatrudni na okres wakacji. Atrakcyjne warunki, praca na
zmiany - 502 529 732
Roznoszenie ulotek - umowa
zlecenie, wynagrodzenie prowizyjne, osoby pełnoletnie - 075
75 23 828
Santos Coffee - Poszukuję
osób z firm Avon i Oriflame, które
dodatkowo mogą zarobić pijąc
kawę GG 8170064 Zapraszam
serdecznie
Spawacz - w wieku do 45 lat.
Wymagania: umiejętność spawania tytanu i VA-TIG, znajomość
rys. techn. Oferujemy godziwe
wynagrodzenie - 075 78 33 161
Sprzedawanie mlek - Przyjmę
panią chcąca pracować na sprzedawaniu mleka po 5 50 jedno
mleko. Miesięcznie 1000 zł. - 877
345 638
Sprzedawca - poszukuję
studentki do pracy w sklepie
spożywczym. Mile widziane
doświadczenie w obsłudze kasy
fiskalnej - 512 033 509
Sprzedawca (sezonowa) sprzedaż owoców lub warzyw
sezonowych. Dzienna wyplata
(20 % od utargu - stała stawka +
premia w zależności od utargu).
- 511 221 149
Start dla młodych - Jesteś po
maturze? Zacznij karierę zawodową w rozwijającej się firmie
medialnej. Oferujemy Ci pracę w
młodym zespole, dobre zarobki
(od 1500 do 2500), oraz możliwość rozwoju. - 75 764 70 19
Staż w biurze podroży - poszukujemy stażysty do biura podróży w
Cieplicach. Wymagane ukończone
studia turystyczne, znajomość
języków obcych i komunikatywność - 75 64 73 324
Stażystkę przyjmę - przyjmę
na staż absolwentkę po studiach o
specjalności rachunkowość oferty
na mail: banas.8567@nettax.
comp. - 510 243 264
Studentki - do sklepu Żabka
przy Małej Poczcie w Jeleniej
Górze. Godziny i dni pracy do
uzgodnienia - 726 333 904
Super zarobki - praca dla kelnerek o sympatycznym stosunku
do ludzi i miłej aparycji. Zarobisz
dużo! Karpacz - 075 76 185 27
Szkolenie MANAGERÓW
- Planowanie finansowe dla jednostki i firm. Możliwość współpracy ze znanymi markami firm.
Wysokie wynagrodzenia - 515
407 059
Szukam opieki do dziecka 4
letniego, u mnie w domu, mile
widziana pani, która przyjdzie z
własnym dzieckiem. Jelenia Góra
Zabobrze - 888 875 989
Ubezpieczenia, KREDYTY
- Doradca Finansowy. Wymagania: ukończone 25 lat, min.
średnie wykształcenie, niekaralność. Wynagrodzenie prowizyjno
- premiowe. CV do 20.06.2009 na

email:malgorzata.pinkowska-wrobel@ingfinanse.pl - 512 332 901
Wokalistka - na wesela - od
zaraz - 695 981 165
Wolne MIEJSCA - zatrudnię
osoby z J. Góry, pow. 25 lat, komunikatywne, posiadające wykształcenie min. średnie, samochód,
umiejętność obsługi komputera.
CV ze zdjęciem i LM na e-mail
biuro@stepien.org.pl
Współpraca - Niezależny
Manager sprzedaży - Supervizor
- umowa kontraktowa zainteresowanych prosimy o przesłanie listu
motywacyjnego i CV, na adres
krzysztofpiekarski1@wp.pl - 669
911 200
Współpraca - Specjalista do
spraw odżywiania. Drugi etap
rekrutacji. jola255@wp.pl - 607
800 188
Współpraca - Współpraca
- pracuj wg. swoich potrzeb, ty
decyduj. Wszystkie informacje
bez zobowiązań wyślę na maila.
Prosze pisać e-biznes24@o2.pl
- 500 324 061
Z AUTEM OD ZARAZ - na różne
stanowiska. Zarobki od 2000 netto
- 792 186 671
Zarządca wspólnoty - duża
wspólnota mieszkaniowa (50
mieszkań) poszukuje operatywnego, taniego zarządcy. Oferty
składać: jola-misiura@wp.pl
Zatrudnię - Firma AZ Finanse
S. A. zatrudni na umowę zlecenie
osoby posiadające doświadczenie
w kredytach lub ubezpieczeniach.
CV proszę wysłać na adres : lidia.
paszkiewicz@azfinanse.pl - 502
560 108
Z a t r u d n i ę KUC H ARKĘ
- na umowę o pracę - PRZESIEKA
- 604 151 469
Zatrudnię murarza - Zatrudnię
murarza - 607 077 239
Zatrudnię sprzedawcę - do
sklepu ogólnospożywczego, bardzo dobre warunki - 075 64 23
725
Zatrudnimy kucharza - restauracja zatrudni kucharza. Kontakt
po godzinie 10.00 - 075 64 158
20
Zlecenie - Spółdzielnia mieszkaniowa OSAD w Kościelnikach
D. zleci firmie budowlanej wykonanie docieplenia ścian bloków
mieszkalnych i remontu dachu
- 075 72 15 578

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Podejmę pracę w Jeleniej
Górze, Zabobrze jako pracownik
administracyjno-biurowy. Kobieta
26 lat, wykształcenie wyższe
informatyczne - praca2008@
autograf.pl
Podejmę się prowadzenia księgowości spółki - Biuro Rachunkowe - Księgowość - 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 lub 601 837 677
Zaopiekuję się starszą osobą
- 509 677 906
Podejmę pracę e domu – sklejanie kopert, składanie długopisów
i inne prace, sprzątanie mieszkań, biur, sklepów, mycie okien
– 609 494 710
Zaopiekuję się starszą osobą,
ugotuję, zrobię zakupy, posprzątam – 665 733 268
Szukam pracy dorywczej np.
koszenie traw oraz jako pomocnik
na budowę – jestem pracowity
– 693 576 478
Kierowca C-E z praktyką,
dyspozycyjny podejmie pracę
– 668 604 292
Wykonam niewielkie prace
popołudniami po godzinie 14
– malowanie, małe prace budowlane itp. kontakt po 14 – 696 098
391
Pilnie jako budowlaniec przy
dociepleniach, elewacjach 785 473 678
Na zlecenie - kierowca prawo
jazdy kat. B T, lub w ochronie.
Jestem sumienny i godny zaufania
- 782 682 132

Firma Ewbud przyjmie zlecenia na wykończenia mieszkań,
docieplenia i prace porządkowe
– 609 493 264
Poszukuję pracy na terenie
Gryfowa i okolic w charakterze
fizycznym np. pomocnik budowlany, magazynier itp. proszę o
kontakt - 726 428 299
Technik budowy z uprawnieniami budowlanymi, zdolności
manualne w zawodach płytkarz,
cieśla, ZSB wyuczony murarz,
sufity podwieszane, wiek 50,
dobra znajomość niemieckiego
- 796 590 307
18 lat - podejmę pracę - uczennica
- 665 670 437
18 latek- praca na wakacje - do
końca sierpnia jako pomocnik np.
budowa. Posiadam prawo jazdy
kat B - 661 692 020
18l - od zaraz lub na wakacje (za
granicą) - 501 627 252
18-latek praca na wakacje
- podejmę prace na wakacje a
dokładnie do końca sierpnia jako
pomocnik np budowa. Posiadam
prawo jazdy kat B - 661 692 020
19 lat, ambitna - najlepiej w Jeleniej Górze, aktualna książeczka
zdrowia - 508 082 902
19 latek - może być od zaraz - 725
667 680
19-latka - podejmie pracę jako
barmanka - 691 018 941
20-latka - na okres wakacji i nie
tylko - 669 599 165
22 lata kat. B - na terenie Jeleniej
Góry - 721 631 548
23 lat - z uprawnieniami do 1 KV,
z prawo jazdy kat. B dyspozycyjny
i pracowity - 792 224 740
24 lat, ambitna, kat. B - wykształcenie średnie, kończę studia
licencjackie o kierunku Reklama
i marketing - dyspozycyjna, obowiązkowa - podejmę pracę na
terenie Jeleniej Góry i okolic - 790
758 864
24 młody - kierowca - magazynier
- 505 288 212
26 lat, ambitny - sumienny, dyspozycyjny wykształcenie średnie,
znajomość obsługi komputera,
język angielski - 794 034 895
4 tynkarzy agregatowych - brygada tynkarzy agregatem podejmie pracę od zaraz - też zagranicą
- 723 930 278 lub 609 356 902
Absolwentka niemieckiego
liceum - podejmie od zaraz stałą
pracę w Jeleniej Górze. Znajomość języka niemieckiego,
angielskiego i rosyjskiego - 691
049 347
Auto cad - podejmę się kreślenia
w Auto Cadzie - 662 353 483
B, C, wózki - spalinowe i elektryczne od zaraz - proszę o
poważne oferty - 509 156 500
Barmanka, kelnerka - ze znajomością języka włoskiego i kuchni
włoskiej - od zaraz - 791 858 629
Barmanka/kelnerka - w
Jeleniej Górze i okolicach - 663
500 608
Biuro, przedszkole, szkoła witam serdecznie podejmę pracę
w biurze, przedszkolu, lub w
szkole w nauczaniu zintegrowanym - 784 716 240
Biuro, sekretariat - pełna obsługa
biura, sekretariatu - 504 944 119
Brukarz + kierowca - duże
doświadczenie - obrzeza, puzzle, bruk, krawężniki, regulacja
studzienek, niwelacja terenu,
kanalizacja, deszczówka. Obsługa
niwelatora - 500 315 022
Budowlaniec - zbrojarz - mam
23 lata podejmę pracę na budowie
najchętniej na stanowisku zbrojarza - 724 678 604
Budownictwo - cieśla zbrojarz
podejmie pracę - 722 304 166
Czerwiec, studentka - znajomość pakietu Office, Internet,
obsługa e-mail. GG 2886372
Dekarz - dekarz - 798 545 042
Dodatkowa - obecnie pracuję
14 dni w miesiącu. Podejmę każdą
pracę, najlepiej U Pani w domu.
Jestem dyskretny - 513 501 741
Dodatkowej - kierowca B, C
- auto osobowe. Wieczory oraz
weekendy - 667 209 919

Dyspozycyjny, 22 lata - na
stale na terenie Jeleniej Góry,
wykształcenie średnie po wojsku,
prawo jazdy kat. B - 792 224 740
Dyspozycyjny, komunikatywny - prawo jazdy kat. B obsługa
komputera, dyspozycyjny, komunikatywny, szybko uczący się
- 665 304 505
Dziewczyna kat. B - miła,
ambitna kreatywna, dobrze dogadująca się z ludźmi dziewczyna
21 lat podejmie pracę - jestem po
I roku studium zaocznego kierunek
Informatyka. Dobrze jeżdżąca
autem. Proszę o kontakt - 796
063 999
Elektryk - dodatkową pracę,
również w charakterze konserwatora - 500 870 894
Elektryk/elektronik szukam stałej pracy elektryk/
elektronik/elektromechanik. Inż.
Elektroniki i Telekomunikacji. Upr.
SEP E+D bez ograniczeń napięcia
+ pomiary do 1kV - 506 342 461
Germanista - Nauczyciel
języka niemieckiego szuka pracy
- 607 110 724
Gimnazjalistka - praca poszukuję pracy wakacyjnej - 608
613 065
Grafik/webmaster - podejmę
pracę w dziedzinie wykonywania
grafiki komputerowej w programie
Photoshop oraz stron internetowych w oparciu o systemy cms,
bdb j.angielski.email:pbchinczyk@
gmail.com - 725 244 270
Handel - młoda, dyspozycyjna,
uczciwa (najlepiej sklep-odzieżowy, kosmetyczny) cały etat
- 727 665 060
Hydraulik - podejmę pracę
- 509 901 497
Hydraulik - z doświadczeniem,
instalacje wodno-kan.,c.o. - 501
456 760
Hydraulika - podejmę prace
instalatora c.o.wod-kan.gaz. wieloletnie doświadczenie - 075 75
545 75
Instruktor nauki jazdy kat.
B - 60 godz. praktyki, świeżo po
egzaminie, 25 lat, kurs w eLka
BUJAK. - 793 296 648
Instruktorka jazdy konnej
- praca przy koniach, nawet w
niepełnym wymiarze pracy - 507
600 791
Inż. informatyk - z powodu zmiany
miejsca pobytu poszukuję pracy,
doświadczenie, dodatkowo prawo
jazdy ABC - 697 520 290
Inżynier, cnc, konstruktor - Inżynier, programista operator cnc,
konstruktor, kat. B, znajomość
office, windows, edgecam, solidworks, itp. - 663 164 547
Jako sprzedawca - młoda
doświadczenie w branży odzieżowej. Może być inna (prócz
marketing) - 603 985 563
Kasjer walutowy - kobieta 27
lat, kurs kasjera walutowego,
wykształcenie średnie, doświadczenie w pracy - w kantorze
wymiany walut, podejmie pracę na
takim lub podobnym stanowisku
- 663 577 537,782 577 537
Kelnerka - obsługa kasy fiskalnej, komunikatywne język angielski - 517 593 181
Kelnerka/barmanka - energiczna, dyspozycyjna z doświadczeniem zawodowym 18 latka
podejmie prace na okres wakacyjny w restauracji lub barze.
Posiadam aktualna książeczkę z
sanepidu - 667 329 529
Kierowca - od 1 lipca na stanowisku kierowca - kategorie B, C
ważne badania Psychotechniczne
- 697 991 511
Kierowca - student poszukuje
pracy jako kierowca na wakacje.
Kat B + samochód - 790 504 220
Kierowca , A, B, C, E - kurs na
przewóz rzeczy, karta kierowcy,
uprawnienia operatora wózków
jezdnych - 507 287 927
Kierowca + samochód - kat.
B, do dyspozycji posiadam samochód osobowy. - 500 315 022
Kierowca A, B, C, E - ukończony kurs przewóz rzeczy - 691
237 075
Kierowca A, B, C, E, T +ADR
- uczciwy, bez nałogów szukam
pracy od lipca - 692 712 710
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kierowca B - doświadczenie
- jako kierowca hurtowni, sklepu
itp. najchętniej Jelenia Góra lub
okolice - pełna dyspozycyjność
- własne auto osobowe - doświadczenie jako kurier - 692 949 877
kierowca B - magazynier szuka pracy - 793 240 588
kierowca B i C - Podejmę
pracę od 1.07 jako kierowca kat.
B i C. Pełna dyspozycyjność. - 661
718 812
kierowca C + E - doświadczenie, pełna dokumentacja, niepijący
i niepalący, uczciwy z Jeleniej
Góry - 691 466 704
kierowca kat. A, B, C, D, E
- aktualne badania lekarskie,
uprawnienia na przewóz osób i
rzeczy - 661 059 921
kierowca kat. B - chętnie
przyjmę pracę jako kierowca np.
do rozwożenia pizzy. Nie posiadam własnego samochodu - 510
111 601
kierowca kat. B - jako kierowca
, magazynier - 505 288 212
kierowca Kat. B - jestem,
dyspozycyjny i chętny do pracy.
Posiadam doświadczenie - 660
041 935
kierowca kat. B - miły, sympatyczny, pracowity, ambitny
poszukuje pracy jako kierowca,
ewentualnie magazynier - posiadam uprawnienia na wózki widłowe
- 506 077 108
kierowca kat. B - w hurtowni
budowlanej - 691 975 674
kierowca kat. B - w Szklarskiej Porębie lub okolicach - 602
881 016
kierowca z busem 1,5t szukam pracy w charakterze
kierowca, kurier itd. Posiadam
auto dostawcze Renault Master
„blaszak” oraz doświadczenie w
branży. Wyższe wykształcenie,
znajomość języków obcych - 886
114 255
kierowca, magazynier inne - 26
lat. Bierny kierowca od 9 lat kat.
B, uprawnienia na wózki widłowe
+ doświadczenie angielski i niemiecki komunikatywnie, technik
informatyk - 660 531 244
kierowca - B - międzynarodowy - szukam pracy w transporcie międzynarodowym na busa
z kat. B. jestem młody, dyspozycyjny i chętny do pracy. Posiadam
doświadczenie - 725 525 640
kierowNik gospodarczy - mężczyzna, 49 lat doświadczenie,
znajomość procedur szkolnych,
rozpoczęte studia kierunkowe,
znajomość programów pomocowych, bardzo operatywny podejmie pracę w szkole - 694
522 716
kobieta 23 - szukam pilnie
pracy; technik żywności; licencjat
pedagogiki, j. angielski, p. jazdy
kat. B (własny samochód) - 788
400 210
koNserwator- praca dodatkowa - szukam pracy dodatkowej jako konserwator posiadam
doświadczenie wszystkie narzędzia jestem uczciwy i stabilny.
Stała współpraca! gamd_xl@
wp.pl
koparki, ładowarki - Posiadam
uprawnienia i staż pracy 1 rok.
Prawo jazdy kat. B - 691 552 861
księgowa - szukam pracy od
zaraz w księgowości. Doświadczenie zawodowe, 35 lat stażu
na stanowiskach kierowniczych,
znajomość programów księgowych. teresag122@gmail.com
- 075 74 123 73
kucHarka świetnie - gotująca
specjalność kuchnia polska - chętR

nie zatrudni się w restauracji domu
wczasowym - 605 541 654
kucHarki - 2 kucharki/pokojowe podejmą pracę na dobrych
warunkach od zaraz najlepiej w
Karpaczu z doświadczenie pracy
w pensjonacie - 781 133 913
kucHarz - z doświadczeniem
ok.2 lata po szkole gastronomicznej, podejmę pracę w Jeleniej lub
okolicach, mobilny, aktualne badania, również za granicę (znam
niemiecki i włoski) - 782 178 395
kucHarz - z doświadczeniem
podejmie dodatkowa pracę w
Szklarskiej Porębie lub okolicach
- 602 881 016
kucHarz lub pomoc - dyspozycyjny z doświadczeniem w
różnych gastronomiach, podejmie
pracę na wakacje jako kucharz/
pomoc kuchenna, od zaraz - 669
417 059
kucHarz/pomoc kuchenna tylko Jelenia Góra - 514 317 446
kucHarz-goerlitz - Dresden
lub okolice - doświadczenie ok.2
lata, niemiecki komunikatywny,
mobilny, 22 lata, szkoła gastronomiczna - 782 178 395
licealista, od 20 czerwca
- najchętniej na terenie Cieplic i
Jeleniej Góry. Szybko się uczę,
jestem odpowiedzialna, jako:
pomoc, opiekunka, kelnerka, czy
cokolwiek innego - jestem otwarta
na propozycje ! - 513 458 216
licealistka - wakacje - poszukuję pracy w okresie wakacji. 19
lat, książeczka sanepidu, najchętniej jako kelnerka lecz niekoniecznie - 515 843 442
magazyNier, kierowca - młody
26 lat, prawo jazdy kat. B od 7 lat,
kierowca aktywny, uprawnienia na
wózki widłowe od 8 lat, kierowca
aktywny - 792 473 415
magazyNier, kierowca kat.B
- lojalny, pracowity, uczciwy - 726
172 483
mam 24 lata - jestem młodym i
obowiązkowym pracownikiem,
poszukuję pracy w moim zawodzie jako piekarz lub na budowie
- legalnej z zatrudnieniem, bardzo
pilnie proszę o kontakt - 792 876
442
mecHaNik, wulkanizator podejmę pracę - 792 852 093
mężczyzNa 23 lata - w JG i
okolicach. Chętny do zdobywania
nowych umiejętności. Solidny,
dyspozycyjny, uczciwy. Nie boi
się żadnej pracy. Doświadczenie
w handlu, magazynier, kierowca,
dozorca-stróż - 692 515 156
mężczyzNa 23 lata, - szukam
pracy stałej na terenie Jeleniej
Góry, solidny dyspozycyjny prawo
jazdy kat B, B.D obsługa komp
(pakiet office i inne), komunikatywny i chętny do pracy, proszę o
poważne oferty - 793 240 588
młoda - jestem uczennicą 3
klasy gimnazjum i podejmę się
każdej pracy na wakacje - 798
115 346
młody - mam 19 lat szukam
pracy, prawo jazdy kat B. - 691
552 861
młody 19 latek na wakacje
- podejmę w miarę lekką pracę
- 669 367 203
młody i dyspozycyjny - jestem
młodym 20 letnim ambitnym i
szybko uczącym się mężczyzną
podejmę pracę stałą lub czasową
- może być za granicą - 725 120
257
młody, 18 lat - szukam od zaraz
- 501 627 252
młody, 19 lat - bez doświadczenia, prawa jazdy. Miły, spokojny,
E

uczciwy. Szukam pracy, poza
budową, najlepiej by było na stałe
- 666 139 918
młody, dyspozycyjny - podejmę
pracę najchętniej w branży hydraulicznej (pomocnik, fachowiec) jak
i również w branży budowlanej
- 512 635 806
Na budowę - jako pracownik
fizyczny - 513 050 909
Na budowie - młody, silny - 792
852 093
Na wakacje - 18 letni uczeń technikum żywienia i gospodarstwa
domowego przyjmie pracę - 781
539 011
Na wakacje (18 lat) - podejmę
pracę - 725 713 013
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 września - kobieta 21 lat z
zawodu technik żywienia i gospodarstwa domowego, posiadam ks.
sanepidowska, znajomość kasy
fiskalnej w stopniu podstawowym
- 695 139 130
od zaraz - młody, ambitny, szybko
uczący się chłopak poszukuję
pracy na terenie Jeleniej Góry
- 792 224 740
odpowiedzialNa osoba - na
okres wakacji - jestem młodą,
odpowiedzialną osobą. Posiadam
prawo jazdy kat. B ruczi1990@
wp.pl
operator - koparko-ładowarki
z uprawnieniami podejmie pracę
- 509 146 285
operator Żurawia - kat. IŻ
podejmie pracę na terenie całego
kraju - 889 251 448
opiekuNka osoby starszej
- w Niemczech. Mam referencje
i podstawy j. niemieckiego - 667
433 903
para - Studenci Uniwersytetu
Ekonomicznego w Jeleniej Górze
podejmą się pracy w okresie
wakacyjnym! Prosimy o odpowiedź. mjacek77@o2.pl - 663
533 394
piekarz - podejmę pracę jako
piecowy i do stołu - 798 136 575
pilNe - na stale wykształcenie
średnie o profilu handlowym 2
lata studiów inżynierskich (Informatyka-przerwane). Szybko się
uczę - 694 110 581
pilNie - jestem dyspozycyjna,
komunikatywna, sumienna,
prawo jazdy, książeczka sanepidu, obsługa kasy, zatrudnij
mnie a będzie ci lżej - 793
719 745
pilNie - kobieta szuka pracy posiadam książeczkę sanepidu,
prawo jazdy, jestem komunikatywna, zaradna, sumienna,
pracowita - 793 719 745
pilNie - młody, dyspozycyjny
pilnie podejmie pracę po godz.
15 i weekendy może być jako
dodatkowa - 727 508 717
pilNie - może być w handlu,
uczciwa, zaradna, miła, komunikatywna - 889 108 932
pilNie podejmę pracę - na stanowisku Bibliotekarza lub mogę
pracować jako pomoc biurowa.
Podaję maila:cezaria1@gmail.
com - 608 358 935
pilNie poszukuję - tegoroczna
maturzystka - Interesują mnie
różnorakie propozycje - 722
076 869
pilNie praca - ambitna, młoda,
prawo jazdy kategorii B, obsługa
komputera, dobra znajomość
K

języka niemieckiego, dyspozycyjna, podejmie w trybie pilnym
pracę na recepcji albo w biurze
- 607 274 028
pilNie szukam pracy - lub czasowo u uczciwego pracodawcy,
jestem komunikatywna, dyspozycyjna, prawo jazdy, książeczka
sanepidu, obsługa kasy - 793
719 745
pilNie szukam pracy - Studentka
zaoczna podejmie pracę. Obsługa
komputera, komunikatywna znajomość języka niemieckiego, prawo
jazdy kat. B. - 509 507 930
pilNie szukam - mam 14 lat
poszukuje pracy. Mogę roznosić
ulotki po klatkach lub zająć się
dziećmi, a bardzo je lubię. Pilnie
potrzebuje 100 złotych - 665
846 145
podejmę każdą pracę - podejmę
pracę w zawodzie kierowca, sprzedawca, lub grafik komputerowy
- 695 638 359
podejmę pracę - 17-sto latek
szuka pracy na wakacje i weekendy podejmę się każdej pracy
- 605 253 916
podejmę pracę - interesuje mnie
wszystko - 609 964 445
podejmę pracę - kobieta emerytka podejmie pracę jako osoba
sprzątająca - 665 481 883
podejmę pracę - kobieta, 34 lata
podejmie pracę na czas wakacji
- 609 093 325
podejmę pracę - mam 21 lat,
kończę szkolę policealna Technik
Hotelarstwa, znam język niemiecki, od października studentka
zaoczna. Interesuje mnie praca
w sklepie, solarium, hotelu - 663
463 668
podejmę pracę - młody,
sumienny mężczyzna podejmie pracę dodatkową w branży
budowlanej, metalurgicznej itp.
- 508 117 614
podejmę pracę - na okres
wakacji jako: kelnerka lub inna
pracę dającą możliwość dobrego
zarobku i kontaktu z ludźmi - 782
227 160
podejmę pracę - na okres
wakacji, bardzo dobra znajomość
języka niemieckiego magda_jg@
op.pl
podejmę pracę - od zaraz w
zakresie: brukarstwo i roboty na

Abc

drodze -ogólnobudowlane - 721
368 449
podejmę pracę - sumienny, dyspozycyjny wykształcenie średnie,
znajomość obsługi komputera,
język angielski - 794 034 895
podejmę pracę - w zawodzie,
jestem fryzjerką od zaraz - 791
858 629
podejmę pracę biurową - Operatywna, komunikatywna, z inicjatywą, solidna, obsługa PC,
narzędzia internetowe, wykształcenie wyższe - 075 64 318 51
podejmę pracę biurową Podejmę pracę biurową. Kilkuletnie doświadczenie. Umiejętności
szybkiego przystosowywania się
do nowych warunków i stawianych
przede mną wymagań. Komunikatywność - 792 171 848
podejmę pracę kat. B, C - jestem
dyspozycyjny - 600 055 024
podejmę pracę na stałe - na
terenie Jeleniej Góry lub Kowar
wykształcenie średnie po wojsku
prawo jazdy kat. B andrzej122k@
o2.pl - 510 566 760
podejmę pracę od zaraz młody, uczciwy bez nałogów
podejmie pracę od zaraz., uprawnienia spawalnicze MAG, uprawnienia na koparko-ładowarkę, kat.
B praca nie musi być związaną z
uprawnieniami - 791 021 523
podejmę pracę od zaraz!
- 22 lata, obsługa kasy fiskalnej, komputer, język niemiecki,
wykształcenie - średnie (kelnerka,
sprzedawca) - 722 227 481
podejmę pracę sprzedawcy
- mam 17 lat i chętnie podejmę
pracę sprzedawcy - posiadam
książeczkę sanepidu / uczęszczam do Technikum Handlowego
- 721 584 298
podejmę pracę za granicą znam język niemiecki i angielski
- 519 464 179
podejmę się pracy - jestem
tegoroczną absolwentką i podejmę
chętnie pracę - 603 558 563
podejmę stałą pracę - 25 lat,
wykształcenie wyższe, podejmę

pracę stacjonarną biurowa / bankową (NIE przedstawiciel / agent)
na terenie Jeleniej Góry, znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych, szybko się uczę.
agawa44@op.pl - 663 500 837
podejmę współpracę - mam
działalność posiadam prawo jazdy
kat B - 504 706 707
pomoc kuchenna - młoda dziewczyna po szkole gastronomicznej
podejmie pracę w kuchni - 075
71 305 76
pomocNik budowy - w Karpaczu
lub okolicach - mieszkam w Kowarach - 721 276 724
poszukuję - prawo jazdy kat. B
auto na gaz uprawnienia na wózki
widłowe, dyspozycyjny 26 lat
poszukuje pracy - 728 624 443
praca - 17 latka podejmie pracę
dodatkową (opieka, sprzątanie
itp.) - 664 669 238
praca - 21-letnia studentka
poszukuje pracy na okres wakacyjny + wrzesień. Interesują mnie
takie dziedziny jak: turystyka, barmanka, kelnerka, ekspedientka.
Znajomość języka angielski oraz
podstawowy niemiecki - 722
072 566
praca - jako kierowca kat. C
doświadczenie w transporcie międzynarodowym - 600 214 804
praca biurowa - dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych. Wykształcenie
średnie ekonomiczne, dyspozycyjna - 601 544 597
praca chałupnicza - poszukuję
pracy, którą można wykonywać w
domu - 507 107 881
praca jako hostessa - w hipermarkecie Tesco lub Carrefour w
Jeleniej Górze - 796 085 732
praca na wakacje - licealistka
(18lat) bez doświadczenia szuka
pracy na wakacje - 500 250 805
praca na wakacje - mam skończone 16 lat, znajomość języka.
Mogę robić fizycznie, umysłowo
- żadnej pracy się nie boję - 600
681 626

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.
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OŁOSZENIE PRZEZ
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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
A

M

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
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA

PRENUMERATA

praca na wakacje - na terenie
Jeleniej Góry. Mam skończone
18 lat. Proszę pisać na mojego emaila. marlena105@onet.eu
praca od zaraz - poszukuje
pracy dodatkowej lub na pełen
etat z umowa o prace. Jestem
studentka II roku pedagogiki. Mam
doświadczenie w pracy jako sprzedawca, kelnerka i telemarketerka
martar_18@vp.pl
praca w domu - podejmą każdą
prace, którą można wykonywać w
domu - 507 839 414
praca w wakacje - jako pomocnik na budowie w okresie wakacji.
Młody (18 lat), zaradny - 514
689 567
praca wakacje - podejmę się
każdej pracy od 20.06.2009r.
do końca wakacji. Posiadam
doświadczenie w branży budowlanej. Pracowałem wielokrotnie
jako pomocnik murarza. W lipcu
kończę 18 lat - 605 612 979, 076
87 862 03
praca wakacyjna - 19 letni, pracowity, podejmie wakacyjną pracę
od zaraz! - 506 178 245
praca za granicą - dwie studentki poszukują pracy za granicą
5 sierpnia do końca września;
zbiory, taśma produkcyjna, sprzątanie. - 609 323 595
praca za granicą - Holandia,
Belgia, Francja. 46 lat, średnie,
kompetentny i odpowiedzialny.
Praca w budownictwie-prace
wykończeniowe. Doświadczenie.
Bez nałogów - 723 048 638
praca-studeNtka - od 10
lipca do końca sierpnia najlepiej
na terenie JG - 693 579 454
pracę w ochronie - Podejmę
pracę w weekendy. Posiadam
licencję II stopnia. Dodatkowo
mogę podjąć się obowiązków kierownika d/s zabezpieczeń imprez
masowych(posiadam uprawnienia) - 509 180 181
pracowita - dyspozycyjna,
komunikatywna, uczciwa - 793
719 745
pracowNik budowlany podejmę pracę na budowie bądź
przy wykończeniach pomieszczeń, w obrębie Jeleniej Góry i
okolic. Sumienny, solidny i punktualny. Prawo jazdy kat. „B” - 668
823 266
pracowNik, remonty - szukam
pracy, panele, regipsy, malowanie
itp. wykończenia, remonty, trochę
budowlanki - 519 464 179
recepcjoNistka - studentka
zaoczna podejmie pracę jako
recepcjonistka w Jeleniej Górze
lub okolicy - 605 158 082
robotNik drogowy - młody 26
lat, pracowałem jako robotnik

drogowy branża znana dróg, znaki
itd. - 792 473 415
rozNiosę ulotki - młody 22 lata
szukam pracy od zaraz jako roznosiciel ulotek na terenie Jeleniej
Góry. Dyspozycyjność, uczciwość,
doświadczenie rozdawałem też
w innych branżach - 725 501 595
rzetelNa - mam 32 lata,
doświadczenie na stanowiskach
sprzedawca-kasjer, kelnerka-barmanka - uczciwa - podejmę pracę
od zaraz! - 721 326 152
solidNy pracownik - 23 lata
student zaoczny, uczciwy, pomysłowy gotowy i chętny do pracy,
prawo jazdy kat. B, komunikatywny - 793 240 588
specjalista ds p-poż. na
część etatu lub na umowę - zlecenie - 502 349 102
sprzątaNie - w weekend oraz
w tygodniu od godziny 18:00 - 516
137 340
sprzedawca - kasjer - doświadczenie 3 lata na stanowisku kierowniczym - 511 298 966
sprzedawca - kobieta 30 lat,
prawo jazdy, obsługa komputera, kas, doświadczenie, mila i
zadbana - 506 893 377
sprzedawca 22 lata - doświadczenie 3 lata w markecie, na
stanowisku - owoce - warzywa,
artykuły drobne, 2 lata - kierownik
napoje i alkohol. Podejmie pracę
od 14.06 - 607 619 426
stałej pracy - na budowie lub
innej - 508 655 170
studeNt - Politechniki podejmie
pracę. Posiadam prawo jazdy kat.
B - 781 670 570
studeNt budownictwa - najlepiej
na budowie, mam doświadczenie,
obsługuję większość maszyn.
Jestem na 3 roku Budownictwa.
- 503 778 157
studeNtka 5 roku - mam 24
lata, jestem na 5 roku studiów
magisterskich, jestem osobą
ambitną i pracowitą, otwartą na
ludzi. Bardzo zależy mi na pracy
- 605 886 516
studeNtka szuka pracy - obecnie jestem studentką. Ukończyłam
liceum ogólnokształcące i pilnie
poszukuje pracy. e-mail:mg16@
buziaczek.pl - 725 456 310
szukam - student 1 roku, Ratownik WOPR-u, prawo jazdy kat. B
szuka pracy na weekendy i wakacje - 514 535 222
szukam dorywczej - w Jeleniej
Górze i okolicy - 501 650 179
szukam na wakacje - dwoje
młodych po 21 lat szukają pracy
na wakacje w Jeleniej Górze. Dyscyplina, rzetelność i chęć do pracy
to nasze atuty - 725 894 938

szukam na wakacje - mam 14 lat
i pilnie podejmę się każdej pracy!
Mogę rozdawać ulotki, wyprowadzać psy! Numer GG: 190258 szukam pracę - 32-letnia,
uczciwa i pracowita kobieta poszukuje pracy w charakterze sprzedawcy - 728 145 367
szukam pracy - 21-letnia dziewczyna podejmie prace jako opiekunka do dziecka na lipiec - 781
014 994
szukam pracy - 24-letnia miła,
uczciwa i pracowita dziewczyna
poszukuje pracy dodatkowej na
okres wakacyjny od 1 lipca na
terenie Jeleniej Góry - 664 462
202, 510 893 940
szukam pracy - 28 lat, szukam
pracy na budowie, magazynie,
posiadam uprawnienia na wózki
widłowe - 723 379 851
szukam pracy - dwóch chłopaków podejmie pracę - mamy własny transport i jesteśmy z okolic
Jeleniej Góry dokładnie Oszyna
Lubańska - 889 565 479
szukam pracy - dyspozycyjny,
kat. B, 49 lat, emeryt - 600
766 962
szukam pracy - jako kasjer /
sprzedawca lub pracownik produkcyjny. Wykształcenie średnie,
doświadczenie handlu oraz w
pracach na produkcji, obsługa
kasy fiskalnej, prawo jazdy kat. B,
angielski średnio zaawansowany
- 600 114 239
szukam pracy - mam 21 lat, 4
z nich spędziłem w technikum
gastronomicznym jestem kontaktowy i kreatywny, interesuje mnie
dowolne stanowisko ( z wyszczególnieniem gastronomii) posiadam
książeczkę sanepidu - 724 190
688, 075 74 26 561
szukam pracy - młoda, pracowita, wykształcenie średnie,
doświadczenie w handlu, angielski
i podstawy niemieckiego podejmie
pracę w Karpaczu - 606 319 835
szukam pracy - młody, ambitny
- 783 546 185
szukam pracy - młody, wykształcenie średnie sumienny, uczciwy,
pracowity, obsługa komputera
(cały pakiet Microsoft Office)
szybko się uczę - 728 868 460
szukam pracy - na staż w biurze.
Jestem po technikum handlowym
- 782 846 082
szukam pracy - najlepiej jako
kierowca - 20 lat, prawo jazdy kat
B(od 16 miesięcy), doświadczenie
w prowadzeniu aut dostawczych,
umiejętność obsługi komputera i
Internetu - 781 644 686
szukam pracy - najlepiej w
markecie, mam doświadczenie,
pracowałem na kasie w markecie

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!

jak również na działach - 691
020 827
szukam pracy - od zaraz - mężczyzna 33 lata, odpowiedzialny
- 669 368 723
szukam pracy - od zaraz posiadam 2 grupę inwalidzka (oprócz
sprzątania) - 792 302 782
szukam pracy - prawo jazdy
kat. B, kurs na wózki widłowe,
doświadczenie w handlu i obsłudze klienta - 501 456 760
szukam pracy - studentka zaocznych szuka pracy dorywczej lub na
cały etat - 785 537 150
szukam pracy - sumienny,
punktualny, pracowity, poszukuje
pracy, do tej pory pracowałem w
handlu oraz w hotelach jako kelner, recepcjonista, bardzo dobra
znajomość angielskiego, pełna
dyspozycyjność - 791 367 327
szukam pracy biurowej - operatywna, komunikatywna, pracowita,
wyższe ekonomiczne, obsługa
PC, narzędzia internetowe, home
banking, ecommerce. - 722 868
022
szukam pracy na wakacje Jestem 19 letnia dziewczyna i
szukam pracy na wakacje. Może
być kelnerka(mam doświadczenie)
oraz opiekunka do dziecka(tez się
opiekowałam i mam doświadczenie) - 691 558 540
szukam pracy na wakacje - mam
20 lat, ukończyłem technikum
informatycznym, posiadam prawo
jazdy kat. B jestem dyspozycyjny i
uczciwy - 792 246 818
szukam pracy na wakacje posiadam prawo jazdy kategoria
B, szybko się uczę! Czekam na
propozycje! - 724 074 797
szukam pracy na wakacje - szukam pracy, w pizzerii, restauracji
lub innych zakładach, podejmę się
każdej pracy, sprzątanie, zmywak,
kelnerka. Mam 17 lat, uczęszczam
do Technikum Hotelarskiego pilne
- 723 124 278
szukam pracy na wakacje!
- jestem uczennicą 2 klasy Technikum Hotelarskiego. Znajomość
języka angielski - średnio zaawansowany oraz niemiecki - podstawowa. Znajomość kasy fiskalnej
- 506 739 192
szukam pracy na wakacje młody, uczciwy, spokojny, ambitny,
prawo jazdy kat. B - 693 344 834
szukam pracy w budowlance - w
wykończeniach i remontach dobra
znajomość i doświadczenie - 755
33 66 lub 515 610 277
szukam pracy w budowlance
- znajomość, doświadczenie
w wykończeniach tj. glazura,
regipsy, gładzie itp. - 515 610 277
75 533 66

szukam pracy w handlu - 23
latka, wykształcenie wyższe zawodowe, podejmie prace, najchętniej
w sklepie odzieżowym. Charakteryzuje mnie komunikatywność, punktualność, umiejętność
pracy samodzielnej oraz pracy w
zespole - 723 897 682
szukam pracy za granicą - od
końca czerwca - najlepiej sezonowa przy zbiorach itp. - 516
398 545
szukam praktyk - dla syna w
charakterze budowlańca - 785
524 436
szukamy pracy w Niemczech
- dwie studentki Germanistyki
szukają pracy w Niemczech, na
okres wakacji. Prosimy o kontakt
aneczka__aneczka@wp.pl lub
kasienka-2004@tlen.pl a także
pod numerem telefonu - 511
023 281
tecHNik budowlany - z uprawnieniami + zdolności manualne w
zawodach: płytkarz, cieśla, ZSB
wyuczony murarz, sufity podwieszane, wiek 50. Dobra znajomość
niemieckiego - 796 590 307
tecHNik elektryk - uprawnienia
do 1 kv - 693 355 889
tecHNik handlowiec - kat. B,
dobry kontakt z ludźmi, solidny,
ambitny, uczciwy - 793 707 290
tegoroczNa absolwentka
- technikum handlowego z komunikatywną znajomością języka niemieckiego, aktualną książeczką
sanepidu, obowiązkowa, uczciwa,
solidna, podejmie pilnie pracę na
terenie Jeleniej Góra i okolic - 721
581 566
tegoroczNy maturzysta - szukam pracy na 2-3 miesiące najlepiej w bliższych okolicach Jeleniej
Góry. Podejmę każdą prace. Nie
mam doświadczenia zawodowego. Skończyłem technikum
elektroniczne - 781 957 382
ulotki - Podejmę pracę przy
przy roznoszeniu ulotek od zaraz
lub klejenia plakatów codziennie
nawet 8 godzin na klatkach lub w
mieście w obrębie Jeleniej Góry
i okolic, proszę o kontakt - 796
085 732
ulotki od zaraz - Rozniosę
ulotki na terenie Jeleniej Góry
- studentka - 695 828 601
urządzę ogród - 724 605 409
w biurze, sklepie, recepcji - komunikatywny student 3 roku, dobra
znajomość j.angielskiego, obsługi
komputera z doświadczeniem w
sprzedaży, pracy w restauracji
oraz biurze Lipiec - Sierpień. Najchętniej JG - 691 556 948
w solarium - od 1 lipca - 667
380 961

w wakacje - na budowie, w okresie wakacyjnym. Młody (18 lat)
z doświadczeniem w tej branży
- 514 689 567
wakacje - licealistka, odpowiedzialna, ambitna i uczciwa. Jako:
kelnerka, opiekunka, itd. bardzo mi
zależy. ashleycia@op.pl
wieczorami lub nocą - młody,
zdolny, silny - podejmę każdą
pracę, posiadam auto - 792 852
093
wÓzek widłowy - posiadam
prawo jazdy kat B czekam na
oferty - 504 207 830
wspÓłpraca - jako kierowca z
wlanym busem - plandeka 1450kg.
- 512 090 457
wulkaNizator, mechanik
- z doświadczeniem, młody - 792
852 093
wycHowawca kolonii podejmę prace w zakresie wychowawcy kolonii - 880 839 947
wyspecjalizowaNy barman
- jestem dobrym, profesjonalnym
barmanem/kelnerem ze znajomością języka niemieckiego i
angielskiego. adamlewanski@
wp.pl - 519 464 179
wyższe, podejmę pracę - inż.
informatyk, wiedza z zakresu elektroniki, pr. jazdy ABC (od 1991),
doświadczony - 697 520 290
z uprawnieniami - państwowego
urzędu nadzoru ubezpieczeń - 724
605 409
z własnym autem - podejmę pracę
- 792 852 093
z zakwaterowaniem - na stałe mężczyzna 22 lata, bez nałogów,
każdy rodzaj - 609 964 445
złota raczka - dyspozycyjny stolarz z długoletnią praktyką, dodatkowo uprawnienia na koparko
-ładowarki i wózki widłowe, prawo
jazdy ABT - 6 lat pracy za granicą
- 501 182 066
złota rączka - bez nałogów
- 724 605 409
zNajomość j. niemiecki - młoda,
ambitna, dobra znajomość języka
niemieckiego dobra znajomość
pakietu biurowego MS Office i
doświadczenie w pracy w biurze
podejmie pracę od zaraz - 693
510 887

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
mieszkaNie 64m2 w nowym
bloku z cegły, na parterze z
ogródkiem, do zamieszkania,
blisko centrum Jeleniej Góry,
bez pośredników, 218 tys. - 502
415 200
mieszkaNie 51 m2, I piętro,
blisko centrum, 2 pokoje, kuchnia,

Już od teraz
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5

zł
+VAT

Regulamin

może przekraczać
1. Rozmiar ogłoszenia nie
200 znaków
się w Tygodniku
2. Aby ogłoszenie ukazało do redakcji
się
Jelonka, należy zgłosić
iej 13/2
przy ul. M. C. Skłodowsk

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

8 czerwca 2009 r.
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łazienka - bez pośredników - cena
180 tys. zł. - 606 493 620
mieszkaNie dwupoziomowe w
Jeżowie Sudeckim powierzchnia
97,3 m2 z ogrodem - 695 500
617
działki budowlane (wszystkie
media) przepięknie położona
(cisza, las 10 min. Do centrum
Karpacza w okolicy Aqua Parku
SANDRA) - powierzchnia 800
do 1200 m2 - Ścięgny - 790 211
421
cieplice - pół bliźniaka 100 m2
- ogród 633 m2 - 783 561 622
działka 4 ha z możliwością
zabudowy, 200 m od budynków
wiejskich, dojazd drogą asfaltową, piękne położenie idealne na
agroturystykę, hodowlę koni - 075
75 25 103

okazyjnie sprzedam lub
wynajmę powierzchnię
biurową o pow 2000m2
i magazynowo produkcyjną od 1000m2 do
10000m2, jelenia góra
- kowary, 601 221 559,
502 548 771
57 m2, 125 tys. zł., 2 pokoje,
kuchnia, łazienka - okolice Małej
Poczty – 668 677 231
mieszkaNie w centrum Jeleniej
Góry ul. 1 go Maja, 2 pokoje, 40
m2, 3 piętro, bardzo niski czynsz,
atrakcyjna cena 693 934 901
2 pokojowe 30 m2 na parterze,
Zabobrze I - 119,000. Pomożemy
w załatwieniu kredvtu. Nieruchomości CeLDOM 601 773 793
sprzedam lub wydzierżawię
budynek gospodarczy na każdą
działalność – budynek wolnostojący, ogrodzony w Piechowicach
– 696 594 665
lubawka, mieszkanie 2 pokojowe, kuchnia, łazienka, przedpokój, 41,4 m2 (wspólnota), parter,
po kapitalnym remoncie, C.O.
gazowe, niskie opłaty, cena 130
tys. – 783 822 626
mieszkaNie w Wojcieszycach
do małego remontu - 72,5 m2
+ strych do adaptacji - cena do
uzgodnienia - 696 338 773
mieszkaNie do remontu od 30
m2 do 180 m2 - cena od 900 zł.
za m2 - 506 487 498
mieszkaNie na Zabobrzu I,
2 pokojowe, kuchnia, łazienka,
balkon, 43 m2 - cena 150.000,
umeblowane z wyposażeniem
- 723 143 567
dom w trakcie remontu 750 m2
- okazja, działka 2100 m2 Jelenia
Góra - 506 487 498
mieszkaNie własnościowe bez pośredników, Cieplice - 075
76 431 66
działki budowlane na nowo
powstałym Osiedlu Domów Jednorodzinnych w Zgorzelcu - 505
149 977
203253. Sobieszów - trzypokojowe - duże z ogrodem i garażem
na parterze 6 rodzinnej kamienicy
- 500 122 446
204332. 2 pokoje 50 m2 - I piętro
na Kiepury - 160.000 do negocjacji
- 668 667 637
204867. 2 pokoje centrum Bolkowa - dwupokojowe, 45 m2
położone na parterze budynku
w Bolkowie, wszystkie instalacje
nowe, ogrzewanie gazowe, cena
105 tys. zł. - 662 040 448
204876. 2 pokoje na Kiepury
- 49,90 m2, 2 pokojowe, umeblowane, nowe drzwi, słoneczne,
cena 180 tys. - 509 029 334
204732. 2 pokojowe - blisko
centrum 51 m2 na 2 piętrze, bezczynszowe. - 500 122 446
203859. 2 pokojowe - mieszkanie
na Osiedlu Robotniczym 42 m2
- parter - 510 272 858
203402. 2 pokojowe 125 tys. mieszkanie na wysokim parterze
na obrzeżach centrum Jeleniej
Góry Nieruchomości Pindyk - 075
75 23 505
203345. 2 pokojowe 135 000 zł.
- o powierzchni 37 m2 położone
na trzecim piętrze w Cieplicach

Nieruchomości Pindyk licencja 96
171/S/M2/09 - 075 75 23 505
203339. 2 pokojowe centrum - o
powierzchni 46 m2 położone na
trzecim piętrze w ścisłym centrum Jeleniej Góry, umeblowane
Nieruchomości Pindyk licencja
96 172/S/M2/09 - 075 75 23 505;
607 270 989
204808. 2 pokojowe Karpacz
- 68,60 m2 położone na parterze
w Karpaczu. Cena 275000 zł
Nieruchomości Pindyk licencja
96 026/S/M2/09 - 075 75 235 05;
601 209 198
204879. 2 pokojowe na Sygietyńskiego - 49,5 m2, duży balkon, zabudowa kuchenna, do
odświeżenia, cena 160 tys. - 662
040 448
203337. 2 pokojowe Zabobrze
- rozkładowe o pow. 39 m2 położone na pierwszym piętrze na
Zabobrzu. Cena 138 000 zł. Nieruchomości Pindyk Licencja 96
255/S/M2/08 - 075/75 23 505;
607 270 989
204801. 2 pokojowe Zabobrze - przytulne mieszkanie o
powierzchni 51 m2. położone na
czwartym piętrze na Zabobrzu III.
Nieruchomości Pindyk licencja
96 004/S/M2/09 - 075 75 23 505;
607 270 989
202356. 3 pokoje z antresolą
- mieszkanie 3 pokojowe + antresola po kapitalnym remoncie,
bez czynszowe. Położone w trzy
rodzinnej kamienicy przy ulicy
Malczewskiego. Jeldom - 600
434 800
204803. 3 pokojowe 170 000 - D
mieszkanie o powierzchni 46 m2
położone na 4 piętrze w centrum
Jeleniej Góry. Nieruchomości Pindyk licencja 96 062/S/M3/09 - 075
75 23 505; 601 209 198
205078. 3 pokojowe Cieplice
- mieszkanie po częściowym
remoncie położone na czwartym
piętrze bloku z widokami na góry.
npartner lic. zaw. 4917 - 604
869 172

sprzedam halę
magazynowo produkcyjną
1500 m2
w centrum
jeleniej góry
0 75 76 19 256 i
609 736 549
204869. 3 pokojowe na Moniuszki
- 3 pokojowe, 50 m2, położone
na czwartym piętrze, do małego
remontu, odświeżenia. Nowe
drewniane okna, łazienka w
kaflach. Cena 165 tys. zł. - 662
040 448
204872. 3 pokojowe na Norwida
- 57 m2, położone na trzecim
piętrze na Norwida, duży balkon,
mieszkanie do remontu, cena 185
tys. - 662 040 448
204307. 3 pokojowe Zabobrze
- 63 m2, położone na pierwszym
piętrze na Zabobrzu, cena 220 000
zł. Nieruchomości Pindyk licencja
96 147/S/M3/09 - 075 75 23 505;
607 270 989
204811. 4 pokojowe centrum - dla
konesera 4 pokojowe o pow. 100
m2 położone na I piętrze w centrum Jeleniej Góry cena 499 000
zł. Nieruchomości Pindyk licencja
96 126/S/M4/09 - 075 75 23 505;
791 318 613
204712. 46 m Cieplice na ... - w
ładnej zielonej cichej okolicy lub
zamienię na kawalerkę - 500
122 447
203781. 6.6ha gruntu - dobra
lokalizacja z wydzielonymi działkami pod budowę. Nieruchomości
Żebrowscy - 505 074 854
204312. 64000 zł. mieszkanie
- kawalerka 37,90 m2, położona
na II piętrze w malowniczej miejscowości w okolicy Łomnicy.
Nieruchomości Pindyk licencja
96 173/M1/09 - 075 752 35 05;
601 209 298
203732. 80 000 zł. działka działka budowlana w Jeleniej
Górze z wydanym pozwoleniem
na budowę. polecam Roksanes
Żukowski Abn Stępień - 508
240 831

202316. 84 m2, ul. Słowackiego
- mieszkanie po remoncie, ogród,
garaż, nPartner - 790 259 599
203414. 84 m2, ul. Słowackiego
- mieszkanie dwupokojowe, po
remoncie, w pełni wyposażone,
ogród, garaż, nPartner Lic. Zaw.
4917 - 790 359 599
203821. 86 m2 Zabobrze III - trzypokojowe mieszkanie drugie piętro
atrakcyjna cena. nr lic. 5524 - 662
112 344
203397. 89 tys. 2-pokoje - mieszkanie o pow. 45 m2 w Jeżowie
Sudeckim Nieruchomości Pindyk
- 075 75 23 505; 607 270 989
203333. Atrakcyjna działka budowlana, 3300 m2 z możliwością podziału min. 1400 m2, poza
zwartą zabudową, z pięknymi
widokami. Jeżów Sudecki 70
zł/m2, do negocjacji. NŻ - 667
219 752
203336. Ładny domek - po remoncie 130 m2 powierzchni 1300 m2
działki, 7 km od Jeleniej Góry. 360
000 zł. do negocjacji. NŻ - 667
219 752
203097. 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
203264. Bliźniak w Cieplicach - do
remontu 100 m2 z działką 633 m2
- 500 122 446
204800. Centrum 3 pokojowe
- przestronne mieszkanie 3-pokojowe o pow. 108 m2 położone
na drugim piętrze w okolicy ścisłego centrum Jeleniej Góry.
Nieruchomości Pindyk licencja
96 330/S/M3/08 - 075 75 23 505;
607 270 989
204720. Cieplice - oryginalne
mieszkanie poddaszowe w Cieplicach przy parku, trzy niezależne
pokoje, kuchnia, łazienka i balkon
z widokiem na góry, do mieszkania
przynależy strych i piwnica - 500
122 447
204151. Cieplice 2 pokojowe 47m2 w Cieplicach, lub zamienię
na kawalerkę na Zabobrzu - 509
949 961
203272. Dom - bliźniak - dom
wymaga niewielkiego remontu,
duża ładna działka - 500 122 447
204313. Dom 227 000 zł. - dom
wolnostojący o powierzchni użytkowej ok. 90 m2. położony w okolicach Świeradowa Zdrój. działka
1100 m2 Nieruchomości Pindyk
licencja 96 130?DW/09 - 075 75
23 505; 601 209 298
204771. Dom 420 tys. - Cieplice
w zabudowie szeregowej dom z
pięknymi widokami na panoramę
Karkonoszy. Nieruchomości Partner Licencja 4917 - 604 508 308
203349. Dom 516000 zł. - wolnostojący o pow. całkowitej 205
m2 położony w Jeleniej Górze.
Nieruchomości Pindyk licencja
96 306/S/DW/08 - 075 75 23 505;
601 209 198
204152. Dom bliźniak - Pilnie
sprzedam w Jeleniej Górze parter, kuchnia, toaleta, salon
z wyjściem do ogrodu, piętro-4
sypialnie, łazienka, taras, w przyziemiu garaż, piwnice i pomieszczenia gospodarcze - 500 122
447
204257. Dom wolnostojący - 160
m2 pow. użytkowej, 1057 m2
działki, budowany w 2003 r. 5 km
od Jeleniej Góry. Lic. nr. 9549. NŻ
- 667 219 752
202363. Dom wolnostojący w Jeleniej Górze, 200 m2
powierzchni, 500 m2 działki, cicha
i spokojna okolica. 513 000 zł. NŻ
- 667 219 752
203363. Dom za 320 tys. - Okazja
- Bliźniak ładnie położony blisko
centrum. Nieruchomości Partner
licencja 4917 - 604 869 172
203823. Dom Zachełmie - poniemiecki bardzo ładnie położony
pow. 120 m2 lic. nr 5524 - 662
112 344
203362. Dom ze stawem - poniemiecki dom z działką ok. 0,5 ha.
Położony 16 km od Jeleniej Góry.
Cena 280 tys. zł Nieruchomości
Partner licencja 4917 - 604 508
308
204272. Domek na wsi - po remoncie, 250 m2 pow. całkowitej, 130

m2 pow. użytkowej, 1300 m2
działki. 7 km od Jeleniej Góry. 360
000 zł do negocjacji. Lic. nr. 9549
NŻ. - 667 219 752
202335. Dwupoziomowe - mieszkanie w stanie deweloperskim,
ścisłe centrum JG, nowa kamienica, 83 m2, 290 tys. zł, nPartner
- 790 359 599
204197. Dwupoziomowe - mieszkanie w stanie deweloperskim,
ścisłe centrum, 84 m2, nPartner
Lic. Zaw. 4917 - 790 359 599
204314. Działka 69000 zł. budowlana o powierzchnia 2000
m2 położona w okolicy Janowic
Wielkich w miejscowości Mniszków Nieruchomości Pindyk licencja 96 063/GB/09 - 075 75 235 05;
601 209 298
202838. Działka budowlana JG
- pełne uzbrojenie, bez pośredników - 785 535 629
202314. Działka Dziwiszów inwestycyjna pod Łysą Górą w
Dziwiszowie, 3,7 ha, 15 zł/m2,
nPartner - 790 359 599
204201. Działka inwestycyjna
- grunty rolno-budowlane pod
Łysą Górą w Dziwiszowie, 3,7
ha, cena do negocjacji! nPartner
- 790 359 599
202418. Działka Jeżów Sudecki
- przyjemne osiedle, 1650 m2,
139 tys. zł do negocjacji, nPartner
- 790 359 599
203352. Działka Komarno - budowlana - o pow. 1513 m2 położona w
Komarnie. Nieruchomości Pindyk
licencja 96 138/S/GB/08 - 075 75
23 505; 601 209 198
202318. Działka Osiedle Czarne
- słoneczna, widokowa, wszystkie
media, 1237 m2, nPartner - 790
359 599
204255. Działki budowlane pięknie położone, o pow. 3000
m2, w studium pod zabudowę
mieszkaniową, 30 zł m2, 15 km
od Jeleniej Góry. lic. nr. 9549 NŻ
- 667 219 752
205108. Działki budowlane - Miłków, powierzchnia 1200 m2, uzbrojone, twarda droga dojazdowa, 70
zł m2. Położone na stoku, widok
na Śnieżkę, mail jr007@live.de
- 00491607979707
203826. Dziwiszów działka - tylko
30000 zł. za działkę 1716 m2 - 662
112 344
204644. Dziwiszów działki budowlane, 1600 - 1800 m2, przy
drodze asfaltowej, media przy
działce. 70 zł/m2 do negocjacji. lic.
nr. 9549 NŻ - 667 219 752
203419. Garaż - w Jeleniej Górze
przy ul. Wincentego Pola. 20 m2,
z mediami i kanałem. 22 000 zł.
NŻ - 667 219 752
203864. Kawalerka - duża 38 m2
- 500 122 446
203400. Komarno dom - 92 rok,
piękne widoki, przestronna działka
2000 m2. Salon, kuchnia z jadalnią, gabinet, 4 sypialnie, piwnica i
taras z panoramą. Polecam nieruchomości lic 9549 - 501 736 644
204294. Komfortowe 67 m2 - przestronne mieszkanie 2-pokojowe
położone na drugim piętrze w
Jeleniej Górze. ogrzewanie i ciepła
woda z sieci. Nieruchomości Pindyk licencja 96 176/S/M2/09 - 075
75 235 05; 607 270 989
203409. Komfortowy dom powierzchnia domu 200 m2,
działki 3000 m2 - dom położony
w okolicy Jeleniej Góry Nieruchomości Pindyk - 075 75 23 505;
607 270 989
204204. M-3 ul. Mickiewicza atrakcyjne mieszkanie w nowym
budynku, garaż, zielona okolica,
nPartner Lic. Zaw. 4917 - 790
359 599
202321. M-4 w centrum - po
remoncie, 97 m2, wysoki parter,
nPartner - 790 359 599
204146. Mieszkanie - blisko centrum 64 m2 na parterze z ogrodem. Nieruchomości Żebrowscy
Lic nr 9549. - 509 156 552
204139. Mieszkanie - w centrum
w secesyjnej kamienicy 101 m2
po kapitalnym remoncie dla konesera. Nieruchomości Żebrowscy.
Lic nr 9549 - 509 156 552
204147. Mieszkanie - w Jeżowie
Sudeckim 45 m2 z dużym ogrodem. Tylko 85.000 zł. Nierucho-

mości Żebrowscy.Lic nr 9549.
- 509 156 552
203861. Mieszkanie 3 pokojowe
- 74 m2 parter w dobrej cenie
- 510 272 858
203863. Mieszkanie 3 pokojowe
- w centrum 74 m2, 2500 za 1 m2
poddaszowe - 500 122 446
204253. Mieszkanie 52 m2 - po
remoncie, 2 pokoje, drugie piętro,
w czteropiętrowym bloku, przy ul.
Kiepury. Lic. nr. 9549 NŻ - 667
219 752
204637. Mieszkanie 60 m2 - 2
pokoje, do remontu, w kamienicy,
trzecie piętro przy ul. 1-go Maja.
180 000 zł do negocjacji. Lic. nr.
9549. NŻ - 667 219 752
203341. Mieszkanie 78 m2 - bardzo ładne, 4 pokoje, trzecie piętro,
przy ul. Kiepury. 270 000 zł do
negocjacji. NŻ - 667 219 752
204318. Mieszkanie po remoncie
- poddaszowe ok. 70 m2 po kapitalnym remoncie w kamienicy w
cichej ,zielonej dzielnicy Jeleniej
Góry - 668 667 637
203251. Mieszkanie Sobieszów
- dwupokojowe, 43 m2 na 1 piętrze
w bloku - 500 122 446
204254. Mieszkanie w centrum
- 63 m2, 2 pokoje, pierwsze piętro, przy jednej z głównych ulic
Jeleniej Góry. lic. nr. 9549 NŻ
- 667 219 752
203335. Mieszkanie w centrum
- 44 m2 parter, 2 pokoje, okna od
strony ulicy, idealne na biuro. 165
000 zł NŻ - 667 219 752
202370. Mieszkanie w centrum
- 70 m2, pierwsze piętro, 4 pokoje,
nadaje się biuro lub inna działalność. 210000 zł do negocjacji. NŻ
- 667 219 752
204345. Mieszkanie w Cieplicach
- czteropokojowe z werandą blisko
parku na 1 piętrze - 500 122 446
202460. Mieszkanie w Wojcieszowie - komfortowe, po kapitalnym
remoncie, 3 pokoje, 90m2, sprzedam za 180tys lub zamienię na m.
w Jeleniej G. min 60m2, może być
do remontu - 607 911 544
204347. Mieszkanie willowe - w
Cieplicach 153 m2 dla konesera
- 500 122 446
203347. Mieszkanie willowe - w
spokojnej części Cieplic. 83 m2,
2 pokoje, wysoki parter, z ogródkiem. NŻ - 667 219 752
204769. Nowe mieszkanie - Przy
ul. Mickiewicza, mieszkanie wypo-

Bardzo ładne 2 pokojowe mieszkanie
- nowa zabudowa kuchenna. Okolice
Małej Poczty
Nieruchomości Karkonoskie tel. 501-357406 ; tel.biuro 0801-011-963

Małe mieszkanko 2 pokojowe ul. Ptasia.
Super lokalizacja !
Nieruchomości Karkonoskie tel. 502-045638 ; tel. Biuro 0801-011-963
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sażone z garażem i pomieszczeniem lokatorskim. Nieruchomości
Partner Licencja 4719 - 604 508
308
202323. Nowy bliźniak 255 tys. - w
okolicy Jeleniej Góry. Komunikacja miejska. Garaż, piwnica, Piechowice Piastów. Piękne spokojne
miejsce, solidne materiały, stan
surowy otwarty. Nieruchomości
lic 9549 - 501 736 644
204896. Od dewelopera - Ostatnie
mieszkania w nowym budynku blisko centrum. Roksanes Żukowski
Abn Stępień - 508 240 831
204359. Okazja M3 190 tys. - na
Zabobrzu ul Kiepury, III piętro,
cicha lokalizacja. Nieruchomości
Partner Licencja 4917 - 604 508
308
203210. Pilnie 2 pokojowe 46m
- pilnie sprzedam mieszkanie 2
pokojowe na pierwszym piętrze,
mieszkanie jest ładne, słoneczne,
ustawne kwadratowe pomieszczenia, duży balkon, cena 155 tys.
- 500 122 447
204193. Połowa domu za 167
000 zł. - 4 pokoje działka 640 m2,
garaż, pomieszczenia gospodarcze. Siedlęcin okazja - 508
240 828
204356. Stylowe mieszkanie - w
kamienicy w Sobieszowie. 5 pokoi,
ogród, garaż. Cena 305 tys. zł
Nieruchomości Partner - Licencja
4917 - 604 508 308
205061. Szklarska Poręba - dom
jednorodzinny z pokojami pod
wynajem. nPartner. lic. 4917 - 604
869 172
204767. Trzypokojowe - Mieszkanie o powierzchni 63 m2, Kiepury
190 tys. Nieruchomości Partner
Licencja 4917 - 604 508 308
203304. Trzypokojowe na Kiepury
- Mieszkanie w dobrej lokalizacji Zabobrza. Okazja 190 tys.
powierzchnia 63 m2, III piętro
Nieruchomości Partner Licencja
4917 - 604 508 308
204165. Tylko 55000 zł. - za
działkę budowlaną w Podgórzynie
- 505 074 854
203701. Tylko 85000 zł. - za dwupokojowe mieszkanie z ogrodem
w Jeżowie Sudeckim Nieruchomości Żebrowscy - 505 074 854
202375. Tylko 89000 zł. - za dwupokojowe mieszkanie w Jeżowie
Sudeckim. Ogrzewanie gazowe piec dwufunkcyjny. Nieruchomości
Żebrowscy - 505 074 854

Mieszkanie z widokiem na Szrenicę !
Szklarska Poręba – 3 pokoje
Nieruchomości Karkonoskie 501-357406 ; tel. Biuro 0801-011-963

Wynajem - mieszkanie 3 pokojowe w
Warszawie,umeblowane,AGD,internet,okolice Łazienek,bardzo dobra lokalizacja.2500 zł + media
Nieruchomości Karkonoskie tel. 502-045638 ; tel. Biuro 0801-011-963

2 pokojowe mieszkanie w suterenie – Centrum Jeleniej Góry
Cena 105.000,- zł
Nieruchomości Karkonoskie tel. 601-556-494 ; tel.biuro 0801-011-963

Działka ze starodrzewiem, pow. 1681 m2 Jelenia Góra ul.Łabska
Nieruchomości Karkonoskie 502-045-638 ; tel. Biuro 0801-011-963

Sprzedamy udział w małym mieszkaniu. Cena 35.000 zł
Nieruchomości Karkonoskie tel. 502-045-638 ; tel. Biuro 0801-011-963

Mieszkanie na wynajem - Wleń - opłata 400,Nieruchomości Karkonoskie tel. 502-045-638 ; tel. Biuro 0801-011-963

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

8 czerwca 2009 r.

32

OG£OSZENIA

202361. W sercu Cieplic - mieszkanie 3 pokojowe, 100 m2 po
kapitalnym remoncie z dwoma
garażami. Jeldom - 668 667
637
204768. Wyspiańskiego M-3 - o
powierzchni 61 m, III piętro cena
215 tys. Nieruchomości Partner
Licencja 4917 - 604 508 308
203413. Zachełmie działka budowlana o powierzchnia 2670
m2 z projektem i pozwoleniem na
budowę Nieruchomości Pindyk 075 75 23 505; 601 209 198
204772. Zgłoś swoją ofertę Nieruchomości Partner Licencja
zawodowa 4917 - 604 508 308
1/2 bliźniaka - 107m2 w Jeżowie
Sudeckim, cena 320 tys. spokojna okolica. Euro-Dom - 695
384 914

129 000 za 47 m2 - mieszkanie
na Zabobrzu za 12 9000 zł. NS
- 508 240 826
2 pokojowe 140.000 zł. - Jelenia
Góra - 514 600 108
2 pokojowe 30 m2 - na parterze,
Zabobrze I 119,000. Nieruchomości CeLDOM - 601 773 793
2 pokojowe mieszkanie - na Zabobrzu. Zadbane i przytulne. Bez
pośredników - 785 535 613
2 pokojowe w Cieplicach - 34 m2,
cena 130 tys. do negocjacji - 605
059 991
2 pokojowe Zabobrze I lub III - 37
m2 Kiepury 135 tys. zł, 39 m2 na
Karłowicza 140 tys. zł. Jeldom N
- 600 434 800
28 m2, 2 pokoje - mieszkanie na
parterze bloku na Zabobrzu I,
czynsz z C.O. 135 zł. Cena: 119

tys. CeLDOM, Sebastian Siekierski - 601 773 793
3 pokojowe z ogródkiem - mieszkanie 64 m2, parter z ogródkiem
o powierzchni 100 m2 - okolica
Małej Poczty. - 668 667 637
36 m2, 39 m2 Zabobrze - 2 pokojowe, III piętro, Zabobrze III i
2 pokojowe parter Zabobrze I
- Jeldom Nieruchomości - 600
434 800
37 m2 III p - po remoncie Cena
128 tys. - 502 198 210
37 m2, Zabobrze I - mieszkanie
2-pokojowe, rozkładowe, w dobrej
cenie. CeLDOM, Katarzyna Leszczak - 601 622 219
39 m 2, 80 tys. - kawalerka na
I piętrze kamienicy w Miłkowie,
bez czynszowa, rozkładowa,
słoneczna, z okien widok na góry.
Polecam ! CeLDOM, Daniel Lenik
- 661 114 212
4 pokojowe w centrum - 120 m2 na
I piętrze w centrum Jeleniej Góry,
dobra cena! Jeldom Nieruchomości - 600 434 800
4 pokojowe w centrum - 97 m2 za
232000 zł. NKról - 600 258 703
4 pokojowe w centrum - sprzedam 121 m2 w ścisłym centrum,
I piętro, ogródek. Cena 300 tys.
zł. Jeldom Nieruchomości - 600
434 800
4 pokojowe Zabobrze II - 78 m2,
wysoki parter. Słoneczne, rozkładowe. Jeldom Nieruchomości
- 600 434 800
4 pokojowe Zabobrze III - 78 m2
z garażem, III piętro. Jeldom Nieruchomości - 600 434 800
49 m2 centrum - 3 pokojowe, w
okolicach Malej Poczty, z ogródkiem. Cena 160 tys. zł. Jeldom
Nieruchomości - 600 434 800
49,5 m2 na Sygietyńskiego - 2
pokojowe, duży balkon, zabudowa
kuchenna, do odświeżenia, cena
160 tys. - 662 040 448
50 m2 - pierwsze piętro - zdecydowanie sprzedam - słoneczne,
ładny balkon, spokojna zielona
okolica - 500 122 447
51 m2, pierwsze piętro - pilnie
sprzedam mieszkanie w okolicach
Intrmarche - 500 122 447
52 m2 ok. Małej Poczty - 3 pokojowe mieszkanie, okolice Małej
Poczty - 600 434 800
54 m2, Zabobrze III - Mieszkanie
2-pokojowe, po remoncie kapitalnym, I piętro w bloku 4-piętrowym, łazienka z oknem. 198tys.
CeLDOM, Katarzyna Leszczak
- 601 622 219
54.4 m2 na Zabobrzu III - po
remoncie w dobrej lokalizacji - 695
989 948
62 m2 ścisłe centrum - 2 pokojowe
na I piętrze. Nadające się na biura,
kancelarie itp. Jeldom Nieruchomości - 600 434 800
78 m2 Zabobrze II - 4 pokojowe,
kuchnia z jadalnia. Wysoki parter.
Jeldom Nieruchomości - 600
434 800
80 m2 za 65000 zł. - pomieszczenie w przyziemiu z osobnym
wejściem w centrum NS - 508
240 826
80 m2, 120 tys. - 4 pokoje, 2
łazienki, 2 kuchnie - możliwość
zrobienia dwóch mieszkań z
oddzielnymi wejściami, strych,
ogródek, lokal wymaga remontu.
Miłków. Polecam! CeLDOM,
Cezary Chalecki - 601 758 845
86 m2 Zabobrze III - bardzo ładne
trzypokojowe na drugim piętrze.
Atrakcyjna cena! - 662 112 344
Apartament w Cieplicach - 70
m2 - przy Parku Norweskim - 508
240 826
Atrakcyjna działka - budowlana, 3300 m2, z możliwością

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

Dom w stanie surowym otwartym w Piechowicach-Piastowie, bliźniak.
Budowany z solidnego materiału, w pełni
podpiwniczony, z garażem.
Powierzchnia 123 m.kw + 66 m.kw
piwnice.
Cena za segment 255 tys. zł. polecam
Remigiusz
Rychlewski 501736644 lic.9549

Dom w Komarnie. Doskonała lokalizacja
z bardzo łatwym i szybkim
dojazdem do centrum jak i wygodnym
wyjazdem w kierunku Wrocławia.
Położony na malowniczej widokowej
działce o powierzchni 2000 m.kw.
Cena 560 tys. zł
Polecam Remigiusz Rychlewski
501736644 lic 9549.

Ładne dwupokojowe mieszkanie w
dobrze utrzymanym bloku w Kowarach.
Mieszkanie rozkładowe na drugim
piętrze c pow. 53,79m2 składającego
sięz Ogrzewanie sieciowe, grzejniki
radiatorowe opomiarowane , instalacjamiedziana. Ciepła woda z sieci.Zarządza
wspólnota koszt miesięczny to 380 zł.w
tym zarządzanie , ogrzewanie , ciepła i
zimna woda oraz f. remontowy.Wkoło
dużo zieleni i pokaźny Atrakcyjna lokalizacja obok centrummiasta. Cena 170
tys. Gorąco polecam Bogdan Sondej tel.
0 602 732 135.
Mieszkanie bez czynszowe w okolicy
Lubomierza o pow. 58 m2 . Dwa
pokoje 24 +16 m2 kuchnia z jadalnią o
pow. 18 m2 Wolno
stojący garaż, młody sad. Ładna lokalizacja na uboczu wsi poza zabudową
zwartą. Poleca Tadeusz Sułkowski tel.
0 506 117 851

Pięknie położona działka budowlana,
usytuowana na lekko pochylonym
terenie, o powierzchni 3300 m2 do wydzielenia minimum 1100 m2, w Jeżowie
Sudeckim. Doskonała lokalizacja, poza
zwartą zabudową, nasłoneczniona, z
pięknymi widokami na panoramę Karkonoszy. Serdecznie polecam Kędziorek
Anna tel: 667 219 752 pb.

Mieszkanie położone na wysokim parterze przedwojennej kamienicy przy
Wojska Polskiego. Doskonałe położenie
szczególnie dla osób , które myślą
o prowadzeniu działalności -biura, kancelarii, gabinetu.
Polecam Remigiusz Rychlewski
501736644

Grunty inwestycyjne przy głównej drodze w kierunku Lwówka Śląskiego.
Niemal 3 ha zaraz za Wleniem. Polecam Anna Kędziorek 667219752
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Dom Zachełmie - bardzo ładnie
położony przy wjeździe do Zachełmia, poniemiecki dom 120 m2,
działka 700 m2, atrakcyjna cena!
- 662 112 344
Duże mieszkanie 78 m2 - na
Zabobrzu w bloku ocieplonym, I
piętro, 3 pokoje. Bez pośredników
- 785 535 613
Dwupokojowe Zabobrze I
- mieszkanie ul. Różyckiego atrakcyjna cena! - 662 112 344
Dwupoziomowe - mieszkanie
w stanie deweloperskim, ścisłe
centrum Jeleniej, 83 m2, nPartner
Lic. Zaw. 4917 - 790 359 599
Działka 4000 m2 - w Rybnicy.
Na działce znajduje się stary budynek, szambo, prąd, telefon. Dojazd
droga asfaltowa. Cena 115 tys.
Właściciel - 516 468 893
Działka 58 zł./m2 - działka w
Wojcieszycach. Piękna, spokojna
okolica, wielkość działki do uzgodnienia, możliwość negocjacji ceny
- 503 111 466
Działka budowlana - przepięknie położona w Jeleniej Górze
niedaleko centrum sprzedam bez
pośredników - 785 535 629
Działka budowlana - w Mysłakowicach 79 tys. zł. - 514 600 108
Działka budowlana 20 arów
- bez pośredników z widokiem na
Karkonosze Spokojna cicha okolica wodociąg - 695 624 968
Działka budowlana Cieplice Łabska 1681 m2, 200 zł. za metr
- 502 045 638
Działka JG - niedaleko centrum
bez pośredników - 785 535 629
Działka Oś. Czarne - 1237 m2,
pełne media, ładne widoki, nPartner Lic. Zaw. 4917 - 790 359 599
Działka, Osiedle Czarne Dobra cena - 508 240 821
Działki budowlane - w Jeżowie Sudeckim, średnia wielkość
1500 m2, ładnie położone, gaz,
prąd przy działkach. 100 zł/m2
do negocjacji. Lic. nr. 9549. NŻ
- 667 219 752
Działki w Dziwiszowie - Leśne
Zacisze. Ładne lokalizacje - 508
240 821
Działki w Jeżowie Sudeckim
- o powierzchni 1800 m2 i 890
m2 oraz w Sosnówce 900 m2 i
na osiedlu Czarne 1500 m2. Bez
pośredników - 785 535 613
Dziwiszów - mieszkanie 2
pokojowe, 49 m2, II piętro, duży
balkon z widokiem na las. 147
tys. CeLDOM, Cezary Chalecki
- 601 758 845
Dziwiszów - mieszkanie 4
pokojowe, 92 m2, parter, rozkładowe, balkon i taras, samodzielne
wejście, wokół mnóstwo zieleni.
290 tys. CeLDOM, Cezary Chalecki - 601 758 845
Elsnera, 3 pokoje - Mieszkanie 50 m2, parter, nowe okna
z roletami, blok po remoncie,
rozkładowe, z balkonem. 159tys.
Cezary Chalecki, CeLDOM - 601
758 845
Garaż na Zabobrzu - murowany - 693 056 760
Grunty rolne - pod Karpaczem widok na Śnieżkę - 791
025 980
Hale produkcyjno-magazynowa
- w centrum Jeleniej Góry - 604
649 796
Karpacz centrum - mieszkanie
3-pokojowe, po remoncie, parter, tuż przy stoku „Kolorowa”.
245tys. CeLDOM, Daniel Lenik
- 661 114 212
Kawalerka - w centrum 30
m2 w kamienicy na parterze.
Tylko 100.000 zł. Nieruchomości
Żebrowscy. Lic nr 9549 - 509
156 552

podziału, media w pobliżu, piękne
widoki na góry. 70 zł./m2, Jeżów
Sudecki. NŻ - 667 219 752
Atrakcyjne działki - tanie
działki budowlane na terenie
jeleniej Góry, Wojcieszyc, Sobieszowa, Podgórzyna, Dziwiszowa,
Szklarskiej Poręby Roksanes
Żukowski Abn Stępień - 508
240 831
Atrakcyjne mieszkanie – 3
pokojowe o powierzchnia 50,9 m2
po kapitalnym remoncie, wysoki
parter, centrum, garaż, może być
pod biura i gabinety, rozsądna
cena - 669 620 071
Atrakcyjne w centrum - 2
pokojowe po kapitalnym remoncie do zamieszkania od zaraz o
powierzchni 54 m2 na I-piętrze,
cena do negocjacji - 669 620 071
Bardzo ładne 2 pokoje - mieszkanie na 1-piętrze o powierzchnia
52,1 m2 na Zabobrzu I, standard
b. dobry, balkon duży, podłogi
panele, tanie w utrzymaniu - 669
620 071
Bardzo ładne mieszkanie
- po remoncie 3 pokojowe o
powierzchni 44 m2 na drugim
piętrze w bloku na Zabobrzu I,
cena do negocjacji - 669 620 071
Bardzo ładne mieszkanie - trzypokojowe o powierzchnia 66,93
m2 na I-piętrze, rozkładowe, niska
zabudowa, Zabobrze III, blok z
cegły, b. dobry standard, umiarkowana cena. - 669 620 071
Bardzo tanio 3 pokoje - mieszkanie na 4 piętrze o pow. 63,03
m2 na Zabobrzu II, środkowe, po
remoncie, duży balkon z widokiem
na Karkonosze. - 669 620 071
Bezczynszowe - mieszkanie
w Jeżowie Sudeckim, 45 m2, 2
pokoje, II piętro, zadbane, rozkładowe. 89tys. CeLDOM, Sebastian
Siekierski - 601 773 793
Bezpieczny parter - Cóż więcej
potrzeba? Parter z ogródkiem w
kamienicy. 2 pokoje, duża kuchnia, piwnica, strych. Ogródek
Propozycja dla seniorów i nie
tylko. Partner Lic.nr4917 - 502
068 168
Bezpośrednio, mieszkanie 2
pokoje - 60 m2, 1 p, słoneczne,
po remoncie, centrum, kamienica
199 tys. - 694 408 782
Cieplice - bardzo ładne willowe
mieszkanie w Cieplicach - 500
122 447
Dla wymagających - mieszkanie
po remoncie kapitalnym, 3-pokojowe, 83 m2, I piętro, stan idealny,
piwnica, ogród. 305tys. CeLDOM,
Daniel Lenik - 661 114 212
Dom do zamieszkania - od zaraz
w Jeleniej Górze na działce 450
m2, w cichej spokojnej okolicy
Nieruchomości Jeleniogórskie
- 695 056 760
Dom o wielkim potencjale wolnostojący 230 m2, z wolnostojącym garażem 76 m2, w
okolicach Jeleniej Góry. Nieruchomość posadowiona na
działce o powierzchni 1980 m2.
Dom wewnątrz w trakcie robót
wykończeniowych - 608 476 183
i 608 021 872
Dom w Cieplicach - ładny,
zadbany dom w uroczej lokalizacji
- 500 122 447
Dom w Mysłakowicach - nowy
Jeldom Nieruchomości - 600
434 800
Dom w Piechowicach - wolno
stojący, 167/463 m2, 6 pokoi, 2
łazienki, taras 60 m2, strych, piwnica, zagospodarowany ogród.
550 tys. CeLDOM, Katarzyna
Leszczak - 601 622 219
Dom wolnostojący - po remoncie,
w Jeżowie Sudeckim, 150 m2
pow. 4 pokoje, garaż, ogródek.
NŻ - 667 219 752
L
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Kawalerka blisko centrum
- w Jeleniej Górze Nieruchomości
Jeleniogórskie - 695 056 760
Kawalerka Cieplice - 29 m2
blisko centrum w Cieplicach 2 piętro, balkon z widokiem na Śnieżkę
- 500 122 447
Kawalerka w centrum - 26 m2,
po częściowym remoncie, czwarte
piętro, opłaty miesięczne z ogrzewaniem tylko 60 zł. 110000 zł. Lic
nr. 9549 NŻ - 667 219 752
Kawalerka w centrum Jeleniej
Góry - 37 m2 za 130 tys. - 603
879 122
Kawalerka w Łomnicy - 25 m2,
cena 68 tys. - 508 240 823
Komfortowe - mieszkanie 3
pokojowe, 67 m2, Zabobrze III,
po remoncie, niski czynsz, wspólnota. 255 tys. CeLDOM, Cezary
Chalecki - 601 758 845
Komfortowe super okazja mieszkanie 4 pokojowe w ścisłym
centrum na parterze o pow. 97 m2,
wysoki standard, bardzo funkcjonalne, niskie koszty utrzymania,
cena atrakcyjna - 669 620 071
Komfortowy dom - z duszą w
Karpnikach z pięknym ogrodem i
garażem Nieruchomości Żebrowscy - 505 074 854
Lokal biurowy centrum - 98
m2 parter, parking idealny na
biuro, gabinet lekarski itp. - 662
112 344
Lokal usługowo - mieszkalny 75
m2 - w tym 29 m2 powierzchnia
sali sprzedaży - 514 600 103
Lokal użytkowy - parter 68 m2,
witryna 3500 zł. za m2 NS - 508
240 826
Lokal użytkowy - w Jeleniej
Górze. Super cena - 514 600
108
Lokal użytkowy parter - 68 m2
- 235000 zł. - 508 240 826
Ładna działka budowlana podłączone są już media, 10
km od Jeleniej Góry - Zabobrza.
Niedrogo - 602 740 235
Ładna kawalerka 36 m2 - po
remoncie, niski czynsz, Zabobrze
- 695 989 948
Ładne dwa pokoje - mieszkanie
po remoncie na 3 piętrze w bloku 4
piętrowym ocieplonym, Zabobrze
I, standard b. dobry, niskie koszty
utrzymania, do wprowadzenia od
zaraz. - 669 620 071
Ładne mieszkanie - dwupokojowe o pow. 71 m2 na parterze w
kamienicy z cegły, po kapitalnym
remoncie, podłogi panele, ścisłe
centrum, cena do negocjacji - 669
620 071
Maciejowa - Połowa stylowego
domu w podziale pionowym,
180/886 m2, 5 pokoi, garaż wolno
stojący na dwa samochody, balkon, taras. 690 tys. CeLDOM,
Katarzyna Leszczak - 601 622
219
Małcużyńskiego - mieszkanie
2-pokojowe, 53 m2, parter, 2 balkony, rozkładowe, zadbane. Atrakcyjna cena: 165tys. CeLDOM,
Daniel Lenik - 661 114 212
Mieszkanie - blisko centrum
64 m2 na parterze z ogrodem w
dobrej lokalizacji. Nieruchomości
Żebrowscy. Lic nr 9549 - 509
156 552
Mieszkanie - Jeżów Sudecki
46 m2 na pierwszym piętrze.
Cena 89.000 zł. Nieruchomości
Żebrowscy - 509 156 552
Mieszkanie 100 m2 - z garażem
okolice LO - 662 009 700
Mieszkanie 2 pokoje, 67 m2
- w centrum Jeleniej Góry. Cena
158000 zł. - 504 891 144
Mieszkanie 2 pokojowe - 34 m2,
4 piętro, Zabobrze I. Mieszkanie
po remoncie, częściowo wyposaA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

8 czerwca 2009 r.

OG£OSZENIA
żone. Zdjęcia na email. Sprzedam
bez pośrednika - 504 134 269
Mieszkanie 2 pokojowe - centralne ogrzewanie, bezczynszowe
tylko 85000 w Jeżowie Sudeckim
- 698 061 597
Mieszkanie 2 pokojowe - Zabobrze III, 130 tys. - 603 800 276
Mieszkanie 3 - pokojowe - 44
m2 w bardzo dobrym stanie,
kuchnia w zabudowie Zabobrze
- 694 609 176
Mieszkanie 3 pokojowe - po
generalnym remoncie na 4-piętrze
o pow. 65,29 m2, rozkładowe,
środkowe, słoneczne, umiarkowane koszty utrzymania - 669
620 071
Mieszkanie 54 m2 w Cieplicach
- piętro domu z ogrodem - 793
282 893
Mieszkanie 57 m2 - 125 tys.
zł. 2 pokoje, kuchnia, łazienka
mieszkanie przy ul. Nadbrzeżnej
- 668 677 231
Mieszkanie dwu pokojowe - 71
m 2 centrum Jeleniej Górze z możliwością prowadzenia działalności
gospodarczej Nieruchomości Jeleniogórskie - 695 056 760
Mieszkanie Karpacz - 80 m2
w bardzo dobrym stanie - 503
111 466
Mieszkanie na Kiepury - 3
pokojowe o powierzchni 62 m2 na
I-piętrze po kapitalnym remoncie,
wymienione okna, podłogi panele,
2 szafy Komandor, bardzo wysoki
standard, rozsądna cena. lic. 2400
- 669 620 071
Mieszkanie na Zabobrzu bardzo ładne o pow. 72,5 m2,
3-pokojowe na VI- piętrze, bardzo
ciepłe, podłogi panele, cena do
negocjacji. - 669 620 071
Mieszkanie ok. Morcinka atrakcyjne 2 pokojowe o pow. 48,7
m2 na pierwszym piętrze, duży
balkon, okna nowe, podłogi kafle
w sypialni panele, wysoki standard, willowa dzielnica, rozsądna
cena - 669 620 071
Mieszkanie w Cieplicach - 50
m2, drugie piętro w kamienicy,
230 tys. do negocjacji - 695 384
914
Mieszkanie w Cieplicach - 70
m2 w Cieplicach przy Parku Norweskim MS - 508 240 826
Mieszkanie w Cieplicach - oryginalne mieszkanie poddaszowe
przy parku. Trzy niezależne
pokoje, kuchnia, łazienka, balkon
z widokiem na góry. Dodatkowo
do mieszkania przynależy strych
i piwnica - 509 949 961
Mieszkanie w Jeżowie 45 m2
- za 89000 - 514 600 102
Mieszkanie za 110 tys. - przy
ul. Różyckiego, 2 pokoje - 514
600 103
Mieszkanie Zabobrze II - 3
pokoje, dwa balkony, 182 tys. Nr
L.5524 - 503 111 466
Miłków Karpacza - działki widokowe 4000 m2 po 45 i 50 złotych
za metr - Nieruchomości EuroDom - 601 540 292
Mysłakowice, Kostrzyca atrakcyjne działki od 1000 m2, 80
zł. za m2 - 662 112 344
Nowe mieszkania - Okazja bezczynszowe w Jeleniej Górze.
Cena od 106.000. Bez pośredników i prowizji. Do zamieszkania
od zaraz - 605 885 085
Nowe urządzone mieszkanie
- Sprzedam lub zamienię w Jeleniej Górze Osiedle Park Sudecki
R
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Cennik reklam w Regionalnym Tygodniku Jelonka
Strona reklamowa 60 modułów (6x10) 255 x 345 mm;

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

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
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brutto
19,52
36,60
61,00
85,40
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wybor miejsca/strony (+10%), kolor (+20%)

Podgórzyn - parter domu
dwurodzinnego, po remoncie kapitalnym do wykończenia, 115/1634
m2, 3 pokoje, weranda, piwnica.
230 tys. CeLDOM, Katarzyna
Leszczak - 601 622 219
Polowa bliźniaka - w Jeżowie
Sudeckim po kapitalnym remoncie
cena 320.000 - 609 692 908
Połowa domu - Wojcieszów w
trakcie remontu z ogrodem i miejscem na garaż. Cena tylko 90.000
zł. Nieruchomości Żebrowscy.Lic
nr 9549. - 509 156 552
Sprzedam lub zamienię - na
mieszkanie 2 działki szeregówki
Cieplice. Cała dokumentacja
projekt, zezwolenie na budowę
- 511 958 367
Sprzedam lub zamienię - Sprzedam 2 pokojowe mieszkanie w
willowej dzielnicy Cieplic 46 m2 lub
zamienię na kawalerkę Cieplice
- Jelenia - 509 949 961
Sygietyńskiego, 2 pokojowe
- 49,5 m2, słoneczne, rozkładowe,
częściowo umeblowane - 516
058 450
Szklarska poręba - dom
mieszkalno - pensjonatowy,
220/3982 m2, stan bardzo dobry,
atrakcyjna lokalizacja. 920 tys.
CeLDOM, Katarzyna Leszczak
- 601 622 219
Szklarska Poręba, 47 m2 dwa pokoje, kuchnia, przedpokój,
łazienka, WC, pomieszczenia
przynależne, ogrzewanie gazowe,
po kapitalnym remoncie, do za
- 517 353 026
Tanio dwa pokoje - na Zabobrzu
I o powierzchni 36,7 m2 trzecie
piętro, słoneczne, środkowe,
dobry standard, nowe okna, cena
do negocjacji - 669 620 071
Tanio działka - w Janowicach
Wielkich NJ - 693 056 760
Trzy pokoje Moniuszki - ładne
mieszkanie na 4-piętrze o pow.
50,8 m2 w bloku 4-piętrowym,
środkowe, balkon od południa
widok na Karkonosze, niskie
koszty utrzymania - 669 620 071
Trzy pokoje tanio - mieszkanie
na 4-piętrze bloku ocieplonego z
nową elewacją o pow. 49,5 m2, blisko centrum, dobry standard, tanie
w utrzymaniu, cena do negocjacji.
– 669 620 071
Trzy pokojowe - mieszkanie do
remontu - 509 949 961
Trzypokojowe - atrakcyjne
mieszkanie po kapitalnym remoncie na Zabobrzu lub wymagające

na podobne w Karpaczu - 601
548 068
Nowy dom JG - elegancki,
wygodny, bez pośredników - 785
535 629
Nowy dom wolnostojacy - do
wykończenia w środku, w Mysłakowicach. 4 pokoje, salon, kuchnia, 2 łazienki, garaż - 509 326
914
Ok. Małej Poczty - 52 m2 ul.
Wyczółkowskiego 160 tys. zł., 50
m2 z antresolą po remoncie ul.
Malczewskiego 210 tys. zł. JELDOM N. - 600 434 800
Okolice Małej Poczty - 60 m2
na I piętrze w kamienicy, 64 m2
z ogródkiem na parterze w bloku,
50 m2 z antresolą na II piętrze.
Jeldom Nieruchomości - 600
434 800
Okolice Małej Poczty - mieszkanie 3 pokojowe, 85 m2, parter
w odremontowanej kamienicy. 250
tys. CeLDOM, Cezary Chalecki
- 601 758 845
Os. Czarne - dom w zabudowie
bliźniaczej, 124/688 m2, 5 pokoi,
taras, strych, piwnica. 465 tys.
CeLDOM, Katarzyna Leszczak
- 601 622 219
Pawilon handlowy 105 m2 - na
działalność komercyjną. Dobra
lokalizacja 115 tys. PARTNER Lic
nr 4917 - 502 068 168
Piechowice - mieszkanie 3
pokojowe, 67 m2, wysoki parter,
rozkładowe, słoneczne w dobrym
stanie. 192 tys. CeLDOM, Cezary
Chalecki - 601 758 845
Piechowice M3 - Mieszkanie
w Piechowicach trzypokojowe w
bloku z cegły. Powierzchnia 67m2,
cena 215 tys. zł Nieruchomości
Partner Licencja 4917 - 604 508
308
Piękna działka - bardzo ładnie położona, widokowa działka
budowlana o powierzchni 1528
m2 - 662 112 344
Pilna sprzedaż - trzypokojowego mieszkania na Zabobrzu III.
Nieruchomości Żebrowscy - 505
074 854
Pilnie 3 pokojowe - mieszkanie
w okolicy Małej Poczty sprzedam.
Nowa instalacja C.O okna PCV
Roksanes Żukowski Abn Stępień
- 508 240 831
Podgórzyn - dom parterowy z
poddaszem użytkowym, 4 pokoje
z kuchnią i łazienką na działce
760 m2 Nieruchomości Euro-Dom
- 601 540 292

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

upusty (płatne gotówką):
za 4 emisje
za 8 emisji
za 12 emisji
powyzej 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
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
Kupię pomieszczenie z przeznaczeniem do adaptacji na małe
mieszkanie. Może być poddasze
- 608 659 131
Trzypokojowe - szukam ładnego M-3 z garażem, nPartner Lic.
Zaw. 4917 - 790 359 599
4-pokojowe - poszukujemy dla
Klienta mieszkania 4-pokojowego
w Jeleniej Górze Nieruchomości
Pindyk licencja 96 - 075 75 23 505;
607 270 989
Dom parterowy - w okolicach
Jeleniej Góry. Euro Dom - 695
384 914
Działka - budowlwna pod zabudowę domem letniskowym w
okolicach Jeleniej Góry - 691
791 994
Kawalerka - w centrum Jeleniej Górze, dla zdecydowanego
klienta, płatne gotówką! NŻ - 667
219 752

odświeżenia trzypokojowe na
Wyczółkowskiego. - 508 240 831
Tylko 100 000 zł. - za kawalerkę w centrum Nieruchomości
Żebrowscy - 505 074 854
Tylko 75 000 zł. - za działkę
budowlaną o pow. 2044 m2 .
Nieruchomości Żebrowscy - 505
074 854
Tylko 89 000 zł. - za dwupokojowe mieszkanie z ogródkiem
na I piętrze w centrum miasta.
Nieruchomości Żebrowscy - 505
074 854
Widokowa działka - 2000 m
2Wojanów Bobrów NS - 508
240 826
Własnościowe mieszkanie
- 51 m2 na Zabobrzu 167 tys.
- 509 362 908
Wojcieszów - ładnie odrestaurowany dom poniemiecki,
180/2999 m2, 6 pokoi, piwnica,
strych, garaż. 515tys. Polecam
! CeLDOM, Katarzyna Leszczak
- 601 622 219
Zabobrze II - 64 m2, 3 pokoje,
190 tys. - 503 111 466
Zabobrze III - mieszkanie 3
pokojowe, 67 m2, I piętro, blok z
cegły, balkon od południa, dwie
piwnice. 221 tys. CeLDOM, Daniel
Lenik - 661 114 212

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

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
Kupię dwupokojowe, małe z
balkonem bez pośredników na
Zabobrzu do 100 tys. gotówka
- 661 305 160
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Mieszkanie - 2 lub 3 pokojowe
- 514 600 102
Niedużą halę - lub pomieszczenia nadające się na warsztat
w Jeleniej Górze lub chętnie w
okolicach - wynajem mnie nie
interesuje - 794 644 227
Mieszkanie w centrum - lub
okolicy, może być do remontu
- 508 240 825
Szeregówka - w Jeleniej
Górze, Cieplicach. Zdecydowany klient z gotówką. NŻ - 667
219 752

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
Lokal w centrum Jeleniej Góry
- 608 313 931
2 pokojowe, umeblowane w Sobieszowie - 662 268 932
Lokal o powierzchni 90 m2 w
samym centrum Złotoryi, parking,
główny deptak miasta, pod usługi
bankowa, bądź restaurację - 502
237 962
Do wynajęcia pokój, garaż w
domku jednorodzinnym –
695 605 043, 075 75 215 95
Pokój dla 1 lub 2 osób – łazienka,
kuchnia, blisko centrum – 696 596
887
Mieszkanie w Cieplicach 54 m2,
2 pokoje – 075 64 31 522
Pół domu na wsi, ogród – tanio
– 665 733 268
Mieszkanie 3 pokojowe po
kapitalnym remoncie w centrum
Cieplic - ogrzewanie gazowe,
A
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OG£OSZENIA

HOTEL
UWAGA KONKURS !!!
RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra 75 36 864

Do wygrania mieszkanie
196
26 100m2 z ogrodem!!!
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w internecie



Halny

PL 58-540 Karpacz, ul. Mickiewicza 10
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RADIO TAXI MERCEDES
www.taxi-9626.pl

58-500 Jelenia Góra, ul. Groszowa 49/2
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tel. 075 75 35
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infolina
0
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ul. Wolności 121,

www.dakar-68.gratka.pl

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

BANKIETY,
PRZYJĘCIA RODZINNE,
IMPREZY FIRMOWE
W CARMEN W KARPACZU.
WYJĄTKOWA ATMOSFERA,
TRADYCYJNA POLSKA KUCHNIA,
ZAPRASZAMY
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tel. 0 75-76-19-256, 0 609 73 65 49
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• Blacharstwo
• Lakiernictwo
• Bezdotykowe Mycie Samochodów
• Bezgotówkowe rozliczanie
z firmami ubezpieczeniowymi

do Niemiec i Holandii

075 75 35 835

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

Tel. 075 64 72 111

Jeździmy z adresu na adres.

Z NAMI JEDZIESZ
JUŻ OD 150ZŁ !

kom. 502 451 470

196 21

JELENIA GÓRA
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Przewozy Osobowe

tel. (075) 7526385

RADIO TAXI ŚNIEŻKA

PL

TRANSPRIM

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

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13

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

na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

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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OG£OSZENIA
koszt 700 zl. plus media - 515
287 204
204825. Komfortowy dom - 208
m2, w pełni umeblowany i wyposażony z garażem i ogrodem. Dla
osób ceniących komfort i wygodę.
N Żebrowscy. Lic nr 9549 - 509
156 552
204714. Komfortowy segment kompletnie umeblowane z bardzo
ładnym ogrodem. Nieruchomości
Żebrowscy - 505 074 854
203779. Luksusowy dom - w zabudowie szeregowej, umeblowany
najchętniej dla firmy. Nieruchomości Żebrowscy - 505 074 854
204131. Mieszkanie - Karpacz
osiedle Skalne 3-pokojowe w willi
z ogrodem i miejscem na samochód. Nieruchomości Żebrowscy.
Lic nr 9549 - 509 156 552
204839. Mieszkanie 2 pokojowe
- w centrum Jeleniej Góry, wysoki
standard, umeblowane, ogródek,
parking tel. po godz.11-tej - 691
266 299
203911. Mieszkanie na wakacje
- nowe 2 pokojowe umeblowane
niedaleko UE (blisko centrum) do
wynajęcia od 1 lipca do 31 września. Cena 272 zł./os + rachunki.

zł. + liczniki (możliwa negocjacja
kwoty czynszu) - 508 240 825
2 pokojowe na Złotniczej - w
nowym budownictwie w bloku
dwupiętrowym, z balkonem na drugim piętrze. Ogrzewanie gazowe.
Koszt wynajmu 1200 zł.+ liczniki
- 605 209 145
2 pokojowe w centrum - 65 m2
dwa pokoje, centralne gazowe, na
3-piętrze, słoneczne, przestronne,
umeblowane koszt najmu 1000 zł.
+ media + kaucja - 790 780 642
25 ha do dyspozycji - Niedaleko
Jeleniej Góry w Czernicy. Liczę
na ciekawe pomysły strony, która
wniosłaby jakiś wkład, na czerpanie pożytków rolnych. Szczególnie
mam na względzie umowę kontraktacji. - 506 469 977
3 pokojowe Karpacz - nie umeblowane 1400 zł. - 514 600 108
3 pokojowe w Cieplicach - w
centrum 69 m2 - częściowo umeblowane 700 zł. plus czynsz
150 plus media kaucja 1200 zł.
zwrotna możliwość zapłaty w
ratach Nieruchomości Muraszko
- 500 122 446
76 m2 - dwupokojowe, 1200 zł. +
czynsz 320 zł. - 514 600 105

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

Tel: 0-601-750-147

Kontakt telefoniczny - 662 171 734
/ 663 576 642
204961. Mieszkanie w Cieplicach
- piętro domu z ogrodem - 54m, 2
pokoje. - 075 64 31 522
203913. Piękna kawalerka - po
kapitalnym remoncie do wynajęcia
od 9 czerwca, centrum, początek
ul W. Pola 750 zł + liczniki - 600
312 931
111 m2 blisko centrum - ładne
mieszkanie na III piętrze, 3 pokoje,
kuchnia, łazienka - blisko centrum
Jeleniej Góry - 606 343 775
2 pokoje - 900 zł - Kiepury od
1.07.2009 zadbane, pełne umeblowanie 900 + opłaty + kaucja za
1 miesiąc - 507 547 521
2 pokoje na Złotniczej - nowe w
pełni umeblowane i wyposażone,
TV, pralka do wynajęcia od zaraz
- 601 814 664
2 pokoje umeblowane - kuchnia,
łazienka, balkon, słoneczne, umeblowane, wyposażone, I piętro 56
m2 (Zabobrze ul. Kiepury obok
ZUS). Cena - 1000 zł. (w tym
czynsz) + liczniki. Kaucja - 2000
- 602 785 152
2 pokoje w Cieplicach - na Osiedlu
Orlim - 400 zł. + rachunki (niski
czynsz - 90 zł.). Dzwonić TYLKO
od 19 do 21. - 075 76 17 722
2 pokoje, ul. Kiepury - 51 m2, od
lipca - 900 zł. - 667 931 929
2 pokoje, umeblowane - luksfery
w łazience, czarna kabina, duży
pokój 22 m2, barek + hokery,
w sypialni łóżko 160x200, duży
balkon, pełne agd. 1200 zł. w
tym czynsz + liczniki + kaucja, do
obejrzenia - 504 121 575
2 pokojowe - kuchnia, łazienka,
umeblowane, wyposażone, I
piętro 54 m2 (Zabobrze III ul. Małcużyńskiego) przy bloku jest plac
zabaw dla dzieci. Cena - 1100 zł.
(w tym czynsz) + liczniki. Kaucja
- 2000 zł. - 608 134 616
2 pokojowe centrum okolice UW
- ładne mieszkanie z łazienką,
aneksem kuchennym w przedpokoju 43 m2. Poddasze blisko
UW cicha i spokojna okolica,
czynsz miesięczny 1000 zł. plus
opłaty - nie odpowiadam na smsy
GG7693766 - 506 721 122
2 pokojowe Grota Roweckiego - o
powierzchni 38 m2. Umeblowana
kuchnia I piętro - 510 272 858
2 pokojowe mieszkanie - komfortowe mieszkanie na I piętrze
w centrum Jeleniej Góry, blisko
Akademii Ekonomicznej - 605
583 392
2 pokojowe na Zabobrzu I - umeblowane, świeżo po remoncie,
widok z okna na Śnieżkę, 1300

Biura - Cieplice - mam do wynajęcia - 514 600 108
Biuro 100 m2 - wykończone,
ogrzewanie gazowe, nowa stolarka, parking, przy głównej ul.
Wolności - 513 098 128
Blisko uczelni - 76 m2 ,dwupokojowe - 514 600 105
Część domu w Karpaczu - duża
kawalerka z garażem do dyspozycji 400 zł + opłaty. Samodzielna.
Osobne wejście - 607 051 705
Dla studentów - blisko uczelni,
76 m2, dwupokojowe - 514 600
105
Dom - Nowy komfortowy 170 m2,
umeblowany z garażem i ogrodem. Nieruchomości Żebrowscy
- 509 156 552
Dom dla firm - 10 km od Jeleniej
Góry w dobrej lokalizacji. Nieruchomości Żebrowscy. Lic nr 9549.
- 509 156 552
Dom w zabudowie - szeregowej
nowy komfortowy 170 m2 w pełni
umeblowany i wyposażony z ogrodem i garażem. Nieruchomości
Żebrowscy - 509 156 552
Dom wolnostojący - komfortowy,
kompletnie umeblowany, najchętniej dla Firmy. Nieruchomości
Żebrowscy - 505 074 854
Dwupokojowe - na Zabobrzu,1100 zł. umeblowane, od
zaraz - 514 600 105
Dwupokojowe umeblowane
- od połowy czerwca kompletnie umeblowane dwupokojowe
mieszkanie w nowym budownictwie, z parkingiem. Cena 1200 +
liczniki - 500 573 073
Garaż - Ptasia - 508 208 677
Garaż murowany - 30 m2, z
kanałem, przy ul. Flisaków, okolice stadionu na Złotniczej. Bez
pośredników - 693 693 955
Hala - Lubań - przy głównej
trasie z placem manewrowym
- 514 600 108
Hala 300 m2 - pomieszczenie
biurowe, toaleta, łazienka, przy
głównej drodze na Wrocław. NŻ
- 667 219 752
Hale w Jeleniej Górze - mam do
wynajęcia - 514 600 108
Jelenia Góra - ładne - trzypokojowe na Zabobrzu wśród zieleni,
przytulne wynajmę lub sprzedam
natychmiast - 601 170 624
JG - Cieplice pokoje - wolne
pokoje jednoosobowe dla osób
pracujących - 075 75 52 456
Kamienica - pilne - nowo wybudowana, do wykończenia, w
centrum miasta, 15 km od Jeleniej
Góry, ok. 300 m2 cały budynek

lub część. bardzo pilne, tanio Pod
każdą działalność - 723 364 924
Karpacz - Mieszkanie 3 pokojowe na Osiedlu Skalnym. Nieruchomości Żebrowscy. Lic nr 9549
- 509 156 552
Kawalerka - od lipca 27 m2,
umeblowana, Zabobrze I, Różyckiego, spokojna okolica, I piętro
- 670 zł. + media ! - 502 20 65 65
Kawalerka - od zaraz na
Morcinka 600 zł. plus media - 660
144 924
Kawalerka - we Wleniu koło
Jeleniej Góry na parterze, umeblowana 30 m2, odstępne 400
zł. bezczynszowe, własne ogrzewanie, liczniki na media, posesja
zamknięta z miejscem parkingowym - 609 479 090
Kawalerka 40 m2 - kawalerka
umeblowana, meble kuchenne,
lodówka, telewizor, ława, wersalka
itd. piwnica, cena 700 zł + media.
ul. Kadetów E-meil; zyziopan9@
op.pl - 004915775385940
Kawalerka 650 zł. (1 Maja)
- (ciche miejsce) umeblowana,
25 m2, łazienka w kafelkach,
ogrzewanie gazowe, kaucja 1000
zł. (możliwość na 2 raty) - 504
504 992
Kawalerka 750 zł. - w okolicy
centrum JG, świeżo po remoncie,
częściowo umeblowana, 750 zł. +
liczniki - 508 240 825
Kawalerka umeblowana - dla
samotnej niepalącej osoby Niedaleko centrum - 502 731 859
Kawalerka umeblowana po remoncie kapitalnym. Oferta
skierowana dla osoby niepalącej
- 502 731 859
Kawalerka umeblowana Zabobrze III, ładna, wyposażona,
od zaraz - 695 943 795
Kawalerka w Kowarach - do
wynajęcia - 607 110 724
Kawalerka wyposażona - do
wynajęcia od 15 07 ul. Kiepury 1
piętro umeblowana i wyposażona
w sprzęt AGD blok 4 piętrowy
- 607 418 281
Komfortowe w Wojcieszowie po kapitalnym remoncie, 3 pokoje,
umeblowane - 607 911 544
Lokal - 130 m2 na każdą działalność, CIEPLICE - 507 046 283
Lokal 45 m2 centrum - tanio ul
Drzymały - 667 499 944
Lokal 54 m2 - w Jeleniej Górze,
bez pośredników - 502 504 804
Lokal handlowo-usługowy ścisłe centrum 220 m2 parter,
dwie duże witryny, media - 600
272 831
Lokal na biuro - mam do wynajęcia - 514 600 108
Lokal na kancelarię - blisko
sądu - 514 600 108
Lokal na sklep - ścisłe centrum
220 m2 parter, dwie witryny, jedna
duża pow. sprzedażowa, media
(super oferta) - 600 272 831
Lokal na szkołę - lokal użytkowy
na szkołę np. językową, tańca itp.
Nieruchomości - 508 240 823
Lokal na ul.1 maja - (ścisłe
centrum, deptak) na ul. 1 Maja 38
około 50 m2, duża witryna, WC,
zaplecze, miejsce parkingowe
- 509 546 176, 505 777 102
Lokal na zakład fryzjerski - elegancki lokal 120 m2 na salon fryzjersko-kosmetyczny, częściowo
wyposażony przy głównej ulicy w
Jeżowie - 693 100 000
Lokal w centrum - 44 m2, dobra
lokalizacja 3,5 tys. - 514 600 105
Lokal w Piechowicach - 155
m2, blisko drogi nr 3, 2 tys. zł.
- 514 600 105
Lokal w Piechowicach - na
magazyn hurtownię, biuro - 2 tys.
zł. - 514 600 105
Ładne mieszkanie - częściowo
umeblowane do uzgodnienia
cena, atrakcyjna - 694 609 176
Mam do wynajęcia - dla studentek
lub studentów - 695 988 094
Mieszkanie - 10 km od Jeleniej
Góry 2-pokojowe z ogrodem i
miejscem na samochód. Cena 600
zł. Nieruchomości Żebrowscy. Lic
nr 9549 - 509 156 552
Mieszkanie - 10 km od Jeleniej
Góry 2-pokojowe. Cena 600 zł.
Nieruchomości Żebrowscy - 509
156 552

Mieszkanie - 111 m2. 3 pokoje.
blisko centrum Jeleniej Góry - 606
343 775
Mieszkanie - 2 pokoje - Zabobrze I koło Rossmana; Dla kulturalnych i uczciwych. Od zaraz.
- 075 64 21 626
Mieszkanie - 2 pokojowe w
centrum w kamienicy. Nieruchomości Żebrowscy. Lic nr 9549.
- 509 156 552
Mieszkanie - 3 pokojowe na
Zabobrzu. Mieszkanie jest umeblowane, po remoncie. Koszt
wynajmu to 1000 zł. - 668 216
933
Mieszkanie - 3 pokojowe, nieumeblowane, wynajmę od zaraz
- 691 593 131
Mieszkanie - 60 m2 umeblowane kompletnie, duży pokój
30 m2, duża kuchnia, łazienka,
taras budynek trzy rodzinny - 608
210 531
Mieszkanie - blisko centrum
60 m2 po remoncie, umeblowane
z ładnym ogrodem i miejscem
na samochód. Nieruchomości
Żebrowscy. Lic nr 9549. - 509
156 552
Mieszkanie - blisko centrum 60
m2, umeblowane z ogrodem w
cichej lokalizacji. Nieruchomości
Żebrowscy. Lic nr 9549 - 509
156 552
Mieszkanie - blisko centrum
60 m2, umeblowane z ogrodem.
Nieruchomości Żebrowscy - 509
156 552
Mieszkanie - dwupokojowe
mieszkanie o powierzchni 37 m2 w
Jeleniej Górze - 602 392 307
Mieszkanie - dwupokojowe
mieszkanie, powierzchni 67 m2,
nowe w spokojnej okolicy, ul.
Kadetów, Jelenia Góra, 1000 zł
+ opłaty (czynsz i energia elektryczna) - 607 785 776
Mieszkanie - dwupokojowe w
Jeleniej Górze przy ul. Kadetów,
pow. 67 m2, nowe, cena 1000 zł.
+ opłaty (czynsz, prąd elektryczny)
- 607 785 776
Mieszkanie - w centrum 2
pokoje, od zaraz. Nieruchomości
Żebrowscy. Lic nr 9549 - 509
156 552
Mieszkanie - w centrum 53
m2 w kamienicy. Nieruchomości
Żebrowscy - 509 156 552
Mieszkanie - w centrum Cieplic,
nowe budownictwo-wysoki standard, 36 m2, 2 pokoje z aneksem
kuchennym, łazienka + WC, balkon - 665 340 499
Mieszkanie 3 pokoje - w okolicy
ul Wyczółkowskiego, mieszkanie
świeżo po remoncie, nieumeblowane, pełna zabudowa kuchenna
i łazienki, 1300 zł. + liczniki. - 508
240 825
Mieszkanie 5 pokojowe - świeżo
po remoncie, w pobliżu Uniwersytetu Ekonomicznego, możliwa
adaptacja na biuro, 3000 zł. + liczniki (możliwa negocjacja czynszu)
- 508 240 825
Mieszkanie 52 m2 - od zaraz,
dwa pokoje /16 m2, 20 m2/ kuchnia, łazienka, przedpokój, umeblowane, średni standard, piece
akumulacyjne, 4 miejsca do spania, 850, kaucja, opłaty - 075 752
63 51,502 161 453
Mieszkanie 64 m2 - umeblowane z dostępem do ogrodu,
blisko centrum - 608 210 531
Mieszkanie dla studentów - od
lipca mieszkanie 38 m2, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój.
Blisko centrum - 601 069 640
Mieszkanie dwupokojowe - dla
2, 3 lub 4 osób /bez dzieci/ również
dla firm, od czerwca 850 zł, kaucja,
rachunki, umeblowane, spokojna
dzielnica, blisko centrum - 075 752
63 51,502 161 453
Mieszkanie Jelenia Góra - po
remoncie 47 metrów, 2 pokoje,
częściowo umeblowane ul. Grunwaldzka - 504 131 191
Mieszkanie na wakacje - na
okres lipiec, sierpień wrzesień
mieszkanie 2 pokojowe w centrum
J.G. w cenie 700 zł.+ rachunki
- 796 064 028
Mieszkanie na Zabobrzu - 45
m2 od zaraz - 607 667 207
Mieszkanie Szklarska - mam do
wynajęcia - 798 657 117

Mieszkanie w Cieplicach - 3
pokojowe w centrum Cieplic, cena
700 zł. plus media - 515 287 204
Nieruchomość - 54 m2 w
centrum miasta Jeleniej Góry
- 501 662 442
Od lipca dla 2 os. - pokój w
mieszkaniu 3 pokojowym, świeżo
po remoncie, blisko centrum, cena
260 zł. od os. + liczniki, gratis internet i kablówka. - 605 159 158
Pokoje - 1i 2 osobowe w samodzielnym mieszkaniu z kuchnią i
łazienką (pralka autom, lodówka.
Miejsce parkingowe gratis. Lokalizacja ul. Podchorążych - 603
845 853
Pokoje - jednoosobowy i dwuosobowy z osobnym wejściem
oraz pełnym dostępem do kuchni,
łazienki - 075 75 52 070
Pokoje - Pokoje do wynajęcia
w cichej dzielnicy w Cieplicach
z pięknym widokiem na góry,
dostęp do Internetu TANIO - 075
75 515 15
Pokoje gościnne - jednoosobowe w domu jednorodzinnym, dla
osób pracujących lub uczących.
Lokalizacja Jelenia Góra Cieplice
- 075 75 524 56
Pokoje od VII - IX - lub pół domu
800 PLN + media - 506 092 349
Pokój - jednoosobowy umeblowany, TV, Internet Jelenia Góra
Cieplice 300 zł. - 660 065 872
Pokój dwuosobowy - w Cieplicach w domku jednorodzinnym
na ul. Pułaskiego, zamieszkałym
przez młodych ludzi. Dostęp do
siłowni i tarasu. Cena 400 zł. za
pokój + rachunki - 601 657 268
Pokój lub dwa - z dostępem
kuchni, łazienki - 669 569 669
Pokój na Zabobrzu - poszukuję
współlokatora/ki młodej, miłej
osoby. Do wynajęcia cały pokój w
bloku przy ulicy Wiłkomirskiego.
Umeblowany, Internet, mieszkanie
po remoncie. 350 zł. + niewielkie
rachunki. Kontakt po 16. koperon@o2.pl - 693 098 369
Pokój od lipca - śliczny pokój
przy KK dla 2 os. Opłaty 325
zł./mies. - 606 251 942
Pokój w Cieplicach - duży,
jasny pokój dla 2 lub 1 osoby
w centrum cieplic. Mieszkanie
jest przestrzenne, rozkładowe,
dzielona kuchnia i łazienka. Cena
od os. 350 zł. Mili współlokatorzy
- 603 747 276
Pomieszczenie 20m 2 - ul.
Okrzei - 609 172 300
Sklep - lokal w ścisłym centrum na parterze, duże witryny
220 m2, jedna duża pow. sprzedażowa - 600 272 831
Szklarska Poręba - lokal w
centrum 15 m2 za atrakcyjną
cenę - 608 183 675
Szukam współlokatorki - Do
wynajęcia pokój w mieszkaniu
dwupokojowym na Zabobrzu
od lipca dla spokojnej kobiety
- 609 806 027
Tanio mieszkanie - w Szklarskiej Porębie - 501 577 044
Ul. Sudecka - 2 pokoje - 34 m2,
2 pokoje z aneksem kuchennym,
I piętro, winda-Osiedle Park
Sudecki - trasa wylotowa na
Karpacz. Cena najmu 1000 +
media + kaucja. Wolne od zaraz
- 606 393 911
Umeblowane dwupokojowe
- mieszkanie z ogrodem na Oś.
Czarne 1000 zł. plus media.
Nieruchomości Żebrowscy - 505
074 854
Wolny pokój - poszukujemy
2 osoby do wspólnego pokoju
w komfortowym mieszkaniu
studenckim od wakacji lub październik. Cena 240 + rachunki
- jest internet i tv - 725 746 029;
695 258 902
Wynajem - na okres wakacji
w centrum miasta w kamienicy całe piętro ( 2-wa pokoje,
kuchnia, łazienka, hol,) - 601
636 650
Wynajmę lokal użytkowy - 113
m2 (4 pokoje) przy ulicy Groszowej. Doskonały na biuro lub
gabinet lekarski - 500 001 330
Zabobrze - mieszkanie
3 pokojowe, kuchnia urządzona, dobra lokalizacja, słoneczne, czyste i wygodne - 601
181 365
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2 pokoje - w działającym Gospodarstwie rolnym, mogą być do
remontu - 695 562 786
2 pokojowe od lipca - najlepiej w
Karpaczu dla pary - 506 128 011
3 pokojowe centrum Cieplic obok parku i Politechniki - 601
773 707
Garaż - na Os. Widok w Cieplicach - 887 420 967
Karpacz, mieszkanie, dom
- Karpacz lub okolice, Cieplice,
Sobieszów, Piechowice - małżeństwo poszukuje do wynajęcia 2-3
pokojowe mieszkanie lub segment
domu - proszę o kontakt po 16,00
- 501 639 160
Kawalerka - do 600 zł. + opłaty
- 517 263 198
Kawalerka - mieszkanie - cena
w granicy 500 - 600 zł. najlepiej w
Jeleniej Górze, dla jednej osoby
- 788 011 505
Kawalerka, mieszkanie - w
dobrym standardzie do 800 zł.
- 506 539 424
Kawalerkę - umeblowaną
kawalerkę, po remoncie, na Zabobrzu III - 694 943 795
Kawalerkę od 1.09.2009
- umeblowaną lub mieszkanie 2
pokojowe od września 09 Kontakt
telefoniczny do 24.06.2009 na nr
695 828 601 i GG 746662 a później kom. 603 664 425
Lokal - użytkowy 113 m2 4
pokoje, doskonały na biura lub
gabinety - 500 001 330
Lokal Karpacz, Cieplice - pod
małą gastronomie w okolicy centrum bez pośredników - 663 164
547
Małe mieszkanie - koniecznie z
Internetem. Umeblowane - 602
227 536
Mieszkania lub kawalerki - od
30 lipca częściowo umeblowanej
na dłuższy okres do 650 zł. + liczniki. - 664 462 202, 510 893 940
Mieszkanie - da zdecydowanego klienta 1-2 pokojowe
na Zabobrzu. Nieruchomości
Żebrowscy. Lic nr 9549 - 509
156 552
Mieszkanie - dwu lub trzy
pokojowe w dostępnej cenie - 518
216 814
Mieszkanie 3 pokojowe - rodzina
3 osobowa (z 4-letnią córką) szuka
3 pokojowego mieszkania w centrum lub na Zabobrzu na dłuższy
czas - 697 027 305
Mieszkanie 3 pokojowe - w okolicy Wojska Polskiego, najlepiej po
remoncie lub do ew. odświeżenia,
do 1500 zł. + liczniki. Czekam na
propozycje - 508 240 825
Mieszkanie lub pokój - wynajmę
nieduże mieszkanie lub pokój
w Jeleniej Górze lub okolicach.
kontakt telefonicznie lub mail :
whoami@aol.pl - 512 644 746
Mieszkanie w centrum - i okolicach od 01.08.2009. - 507 930
010
Nieumeblowane 3 pokojowe na Zabobrzu lub w centrum mieszkanie na 2 lata - 607 978 287
Pensjonat, pokoje - w Karpaczu lub okolice Karpacza - 601
898 258
Piękna kawalerka - w centrum
J.G po kapitalnym remoncie.
Koszta 750 zł. + liczniki - 600
312 931
Pilne - zaopiekujemy się w
zamian za dom lub mieszkanie
wraz z kosztami utrzymania - 696
799 486
Pilnie - pokój najlepiej na Zabobrzu do 300 zł. Bardzo pilnie - 669
650 983
Pilnie poszukujemy - od 1.07
pokoju 2-os lub kawalerki. Interesuje nas wynajem na 3 miesiące. Studiujesz, wyjeżdżasz na
wakacje - nie płać za mieszkanie
- wynajmij je nam katarinaaa@
gazeta.pl - 505 189 545
Pilnie poszukuję - młoda, bez
nałogów poszukuje pilnie pokoju
lub kawalerki do wynajęcia w centrum Jeleniej Góry - 516 380 540
Pokój 2 osobowy - do początku
lipca wynajmę pokój w mieszkaniu
3 pokojowym, świeżo po remon-

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

8 czerwca 2009 r.
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cie, blisko centrum, cena 260 zł.
od os. + liczniki, gratis Internet i
kablówka. - 605 159 158
Pokój lub dwa na wsi - za
opłatą, oprócz tego oferuję bezpłatną pomoc i opiekę. Nie musi
być wygód. Wygody ja stworzę.
Proszę dzwonić i się nie obawiać
- 075 75 42 118
Rodzina do 600 zł. - mieszkanie 2 pokojowe do 600 zł. +
rachunki, osoby pracujące, spokojne, uczciwe z dzieckiem również spokojnym nie sprawiającym
problemu w wieku szkolnym. Na
dłuższy okres pobytu - 609 973
851/66 5248 514
Super kawalerka - 40 m2 z
aneksem kuchennym 3 piętro
umeblowana przy ul. Kadetów
- 004915775385940
Szklarska Poręba - zaopiekuję
się domem, pensjonatem lub
mieszkaniem z kosztami utrzymania pod nieobecność właścicieli
na dłuższy okres w Szklarskiej
Porębie - 697 751 414
Szukam 3 pokojowego - mieszkania do wynajęcia w Jeleniej
Górze - 609 324 393
Szukam do wynajęcia - kawalerki
lub małego M2 w przystępnej
cenie. Oboje pracujemy i jesteśmy
odpowiedzialni - 793 392 735
Szukam domu - szukam do
wynajęcia dom do remontu lub
wykończenia 10-15 km od Jeleniej
Góry - 509 901 497
Szukam garażu - w Cieplicach
lub w centrum Jeleniej Góry - 601
754 559
Szukamy kawalerki - para szuka
kawalerki do 600 PLN plus opłaty.
Na dłuższy okres - 609 599 704
Uczciwa do 500 zł. - osoba z
dzieckiem, bez nałogów spokojna,
miła i uczciwa pilnie wynajmie
mieszkanie w Jeleniej Górze 2
pokojowe do 500 zł. + rachunki
- może być do małego remontu.
na dłuższy okres pobytu od zaraz
- 609 973 851/665 248 514
Wynajem - mieszkania - taniego
pilne - 075 753 52 84
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ZAMIENIĘ
Karpacz na Jelenią Górę.
Mieszkanie 2 pokojowe, kuchnia,
łazienka, weranda, 1 piętro na
równorzędne - 663 518 272, 663
570 651
Komunalne mieszkanie parterowe 47 m2 etażowe, C.O na
mniejsze z ogrzewaniem z sieci
najchętniej z balkonem - 504
856 386
Mieszkanie 3 pokojowe - po
kapitalnym remoncie, w centrum
Cieplic, CO, koszt 700 zł. + media
- 515 287 204
Nowe urządzone mieszkanie
- w Jeleniej Górze (osiedle Park
Sudecki) na podobne w Karpaczu
- 601 548 068
2 pokoje na większe - Kiepury, 2
piętro, 50 m2 na większe z dopłatą
na Zabobrzu (własnościowe) - 502
721 139
2 pokojowe 40 m2 na większe
- w Kowarach (własnościowe) na
większe 3 pokojowe - może być
komunalne - 796 140 576
78 m2 - trzy pokoje na Zabobrzu
II na dwa pokoje na Zabobrzu III
z dopłatą - 889 721 244
9,4ha w Bukówce - zamienię
na mieszkanie z dopłatą - 880
491 908
Działka Górzyniec - budowlana 2564m2, wszystkie media
na mieszkanie. Na działce lasek
ze skałkami, miejsce na oczko
wodne. Dojazd asfaltem. Oaza
ciszy i spokoju - 796 339 644
Działka usługowa - o powierzchni
6000 m2 w Piechowicach. Działka
ogrodzona, wszystkie media,
dojazd drogą asfaltową. Piękne
miejsce. Polecam - 796 339 644
Jelenia na Bolesławiec - dwa
pokoje, kuchnia łazienka, bez
czynszowe wysoki standard - 602
736 431
Kawalerka na większe - 29
m2 (pokój, kuchnia, łazienka,
przedpokój) w samym centrum,
c.o. z sieci, II piętro na większe
- 600 434 800

Komunalne - mieszkanie 2
pokojowe na podobne lub 3 pokojowe z centralnym ogrzewaniem
- 663 071 425 po godz.19
Mieszkanie - komunalne - trzy
pokoje, kuchnia, łazienka na
mniejsze w Jeleniej Górze lub
okolicy, może być na wsi - 791
050 085
Mieszkanie 66 m2 - śródmieście, spółdzielcze własnościowe,
cegła, 2 balkony, 4 pokoje przechodnie, IV piętro, zamienię na
mniejsze ryssam@wp.pl Mieszkanie na dom(ek) - atrakcyjne dwupokojowe mieszkanie
w Zdroju na dom, domek może
być do remontu, możliwa dopłata
- joanna002@poczta.onet.pl
Na mniejsze - 58 m2 komunalne,
piece kaflowe, dwa duże pokoje,
kuchnia łazienka, ogródek na
mniejsze z c.o - 697948781
Na większe - kawalerka w Cieplicach - 669 073 069 075 64
253 96
Na większe - mieszkanie komunalne 25 m2, okolica Dworca
Zachodniego, parter, piece, niski
czynsz na większe. Może być
do remontu lub zadłużone - 500
490 882
Własnościowe - 40 m2 w
Szklarskiej Porębie na podobne
w Jeleniej Górze lub okolicy - 075
71 73 241
Wrocław komunalne - zamienię 2 pokojowe 37 m2, 1 piętro w
centrum Wrocławia komunalne na
mieszkanie w Szklarskiej Porębie
lub Karpaczu - 660 774 124
1/2 bliźniaka - w Jeżowie Sudeckim po kapitalnym remoncie wartość nieruchomości 320.000 zł. na
kawalerkę do 30 metrów do wartości 100.000 zł. - 601 739 842
Mieszkanie komunalne (pokój
z kuchnią) na większe. Może być
do remontu, zadłużone lub za rozsądną dopłatą. Moje mieszkanie
jest po remoncie - 691 409 255
Zamienię lub sprzedam - piętro
poniemieckiego domu dwurodzinnego 83 m2, trzy pokoje (
24,24,7m) kuchnia (16m) łazienka
,przedpokój. Ogrzewanie - piece
kaflowe. Ogród 430 m2 z altaną.
Ładna cicha dzielnica oś WIDOK
- 602 623 702
Na mniejsze - w Mysłakowicach
ok. 80 m2 do remontu na mniejsze nie koniecznie w Jeleniej
Górze - 728 558 911
Na mniejsze - mieszkanie własnościowe (110 m, 4 pokoje,
parter) w Jeleniej Górze w ładnej dzielnicy, blisko centrum
na mniejsze około 40 m, bez
pośredników z dopłatą - 508
304 826
Na większe - kawalerkę własnościową 31,3 na większe w okolicy
Małej Poczty - 669 367 311
Na większe - 56 m2 dwa pokoje,
kuchnia, łazienka. Po kap. remoncie. W trakcie wykupu. Zamienię
na korzystnych warunkach na 4,5
pokojowe. Jelenia lub okolice.
Pośrednikom dziękuję - 694
971 747
Własnościowe - Komfortowe
50 m2 + 20 m2 suszarnia, ogródek, 10 min do centrum Jeleniej
Góry na dom - 513 675 646

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Golf 3 - 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 1320 - super ceny, montaż i wyważenie gratis - 075 78 93 651
Prostowanie i sprzedaż
felg aluminiowych i stalowych Pasiecznik - 075 78 93 651
Citroen Berlingo 1.9 D – 5
osób, 68 tys. przebieg, pierwszy
właściciel – sprzedam zamienię
na mniejsze – 695 605 043, 075
75 215 95
Skuter Kingway-Euroboy 2008
na gwarancji gratis kask kufer
- 505 178 108

Opony letnie z Forda Fiesty
145r13 - 601 555 394
Części z demontażu do Opla
kadeta i Mercedesa 123 – 601 555
394
Mercedes 124 rok 1992, 2 litry
diesel, stan techniczny dobry,
silnik po remoncie, Cena 6900 zł.
- 697 793 186
A4 1.9TDI 1999 okazja - przegląd
i opłaty, 05 2010 klimatyzacja,
RO+cd 17900 zł. - 602 741 924
A4 Awant - 1.9 TDI 96 rok, klimatyzacja, alufelgi, elektryka, stan
bardzo dobry - 669 385 993
A4 quattro - atrakcyjna cena - 609
559 971
Astra 2, 99 rok - 3 drzwiowy,
1600 instalacja gazowa, elektryka,
4 poduszki powietrzna, nowy
przegląd i ubezpieczenie, alusy,
zadbana. cena 10.900 PLN - 511
699 191
Audi 100 tanio - 1984 rok, pojemność 1,8 benzyna + gaz, srebrny
metalik, OC i przegląd, alufelgi
+ komplet kół zimowych, alarm,
po wymianie zawieszenia, nowy
silnik, stan bardzo dobry - 663
215 635
Buggy - oryginalnego sprowadzonego z Japonii. Pojemność
250 cm. Stan bdb, hamulce tarczowe, oświetlenie. klakson itp.
- 510 717 177
Calibra 2.0 +gaz - rok 96, bez
przeglądu i OC, lekko uszkodzona maska i lampy, cena 3200
do negocjacji za 3500 z radiem
i głośnikami - duża moc - 607
729 019
Cinquecento 700 - w dobrym
stanie, po wymianach cześć eksploatacyjnych i płynów - 781
133 876
Cinquecento sporting - żółty,
elektryczne szyby, centralny
zamek, alufelgi 1997 rok, ekonomiczny i dynamiczny 1700 zł.
- 609 246 405
Citroen Xantia - rok produkcji
1994, zarejestrowany w kraju w
2005 rok, pojemność 2,0i elektryczne szyba, centralny zamek,
hak. w bdb stanie. Właściciel
kobieta - 667 199 439
Citroen Xantia HDI - 2001 rok,
srebrny metalik kombi, skóra,
klimatyzacja, regulowane zawieszenie, zarejestrowana - bejbi5@
poczta.fm - 515 604 999
Citroen xm2.1 TD tanio! - stan
dobry, niskie spalanie, rok 1990,
pełne wyposażenie elektryczne,
skora,, drewniane wykończenia,
ważne opłaty - 724 098 435
Citroen ZX - tanio - 94 rok
- 1400 benzyna nowy model, bordowy metalik na chodzie ważne
OC. cena 1200 zł. - 604 899 303
Civic - 4g 90 rok, 1,5 wtrysk, stan
dobry, wspomaganie kierownicy,
obniżony, cena 2300 do negocjacji - 669 939 546
Clio 1.5 dci tanio - 2003, 97.000
km, 3 drzwi, radio plus sterowanie
przy kierownicy, wspomaganie,
centralny zamek, ABS, 2x airbag,
elektryczne szyby, opony letnie i
zimowe, ważne OC i przegląd,
cena do uzgodnienia - 600 306
749
Clio 1500 zł - 1993 rok, 1,4.
Elektryczne szyby, wspomaganie,
centralny zamek, szyberdach. Do
małych poprawek lakierniczych
i blacharskich. Ubezpieczenie
09.06.2009. Przegląd 16.02.2010.
Cena 1500 zł. - 782 560 390
Clio 2002 - CLIO 2002 1.2
benzyna - 70 tys. km klimatyzacja, elektryczne szyby lusterka,
wspomaganie, ABS b. zadbany,
sprowadzony, cena + opłaty - 609
437 664
Cross - kawasaki kmx - odblokowany, stan dobry, atrakcyjna
cena, rok prod. 2000, nowy napęd
(zębatki i łańcuch)-na zdjęciach
jeszcze nie założony nowy napęd,
dareq90@gmail.com - 782 967
834
Cz cross - 380ccm sprawny 100%
2000 zł. - 605 462 241
Daewoo Lanos - 1.5 rok 2000
hatchback, bordowy metalik,
klimatyzacja, 60 tys. km, wspomaganie kierownicy, 1 właściciel,
serwisowany, stan idealny, 8 000
zł. - 605 258 024

Daewoo Matiz - 1999 przebieg,
144.670 tys., czerwony - 502
101 836
Daewoo Tico - pilnie - 517
615 801
Ducato - 2,5D rok, 1996, blaszak, 3 osobowy, biały do poprawy
blacharka, cena 4.500 zł. - 698
413 069
Dwa skutery i enduro - dwa skutery i enduro - 507 930 010
Escort - 600 zł. - 1990/96 zarejestrowany, opłacony do 10/2009
- 885 588 345
Escort za 2000 zł. - 1,8 diesel
- 96 rok, do poprawek, opłacony
- 510 242 940
Fat 126 - p 650 pojemność,
oryginalny 1998 rok cena 400 zł.
komplet kół zimowych bez opłat
na chodzie ostatni wypust elegant
- 698 925 671
Fiat Albea - 1.2 16V, rok 2002,
kolor kość słoniowa, 1 właściciel, serwisowany, 90 tys. km,
2 poduszki powietrzne, alarm,
elektryczne szyby, stan idealny 13
000 zł. - 605 258 024
Fiat Cinquecento - igła - czerwony, pojemność 700ccm
5l/100km stan bardzo dobry,
jeździła nim kobieta, przebieg 94
000 tys/km, rok 95 - cena 1800 zł.
- 792 852 093
Fiat cinquecento 750 zł. - rok
1994, brak przeglądu i OC - 608
382 458
Fiat Punto - okazja - ekonomiczny 1,7 TD 94/95 rok, bordowy
metalik, 5-drzwiowy, sprowadzony
3.200 + opłaty - 601 345 960
Fiat Tipo + LPG 1200 zł. - 90 rok,
biały, sprawny, ważny przegląd i
OC cena 1200 zł. - 727 227 917
Fiat Tipo 2.0 - 16v sport po kolizji,
silnik sprawny, centralny zamek,
alarm.pilot, elektryczne szyby,
skórzana kierownica, wspomaganie kierownicy, ABS, podłokietnik,
instalacja gazowa, czarny, sportowy wydech - 504 835 321
Fiat Uno 2001 rok - autko salonowe oryginalny przebieg 37 tys.
oraz lakier po wypadku - cena
2000 zł - 787 233 050
Fiat Uno 500 zł. - po wypadku,
bordowy, 1997 r. 59 tys. przebiegu
- 668 125 851
Fiesta 1.6 diesel - 86 rok, w kolorze białym, zadbana, stan dobry.
Cena 800 zł. - 691 337 210
Ford Escort - tanio - 92 rok, 1,4
benzyna na chodzie, bordowy
metalic, centralny zamek, radio,
alarm, szyberdach, serwo,welurowa tapicerka. cena 750 zł. - 604
899 303
Ford Escort 1,6 - sprzedam lub
zamienię 16v EFI 1996 na kombi,
klimatyzacja, elektrycznie przednie
szyby, radio z mp3, wspomaganie
kierownicy, nie palone, z Jeleniej
Góry - 885 944 743
Ford Escort 1.8 TD - rok produkcji 1995, pojemność silnika:
1800TD, kolor granatowy, szyberdach, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, 2 poduszki
powietrzne, ważny przegląd i
OC. Cena do uzgodnienia - 508
999 443
Ford Escort 700 zł. - 1990/96
zarejestrowany, opłacony, lekko
uszkodzony tył, cena 700 zł. - 886
418 051
Ford Escort kombi 1,8 b - alarm,
centralny zamek, szyberdach,
ważne OC do lipca, przegląd do
maja 2010, stan dobry, cena 2000
- 661 411 654
Ford Fiesta - rocznik 91 aktualny
przegląd i OC, kwota do uzgodnienia, pilnie coś tam małe uszkodzenie z biegami - 516 338 099
Ford Fiesta - srebrny metalik,
rocznik 89 pojemność 1.1, moc
silnika 1097. Cena 500 zł. do
negocjacji - 782 227 160
Ford Fiesta - tanio - 93 rok, 1200
pojemność, aktualny przegląd i
ubezpieczenie - 661 783 705
Ford Fiesta 1.3i 1994 - srebrny
metalic, 2x airbag, wspomaganie
kierownicy, elektrycznie otwierany
dach, ks. serwisowa, ważne OC
(07/2009). Tanio! GG 8406073
- 602 642 529
Ford Fiesta 1.4 - rok 91, ważny
przegląd i ubezpieczenie OC, stan
bardzo dobry. Auto do lekkich

poprawek blacharskich. Cena
1200 zł. - 508 742 375
Ford Focus 2001 rok 1.8 tddi
- przebieg 193 tys. książka serwisowa, wyposażenie klimatyzacja,
alufelgi 17,elektr. szyby, wspomaganie, ABS, podgrzewane przednia szyba,4 AIRBAG, RD+CD ster.
przy kierownicy, bezwypadkowy
stan bardzo dobry, po liftingu - 605
822 393
Ford Fokus - 1,8 tdi rok produkcji
2000, sprowadzony zarejestrowany, stan bdb. 90km, centralny
zamek, poduszki, wspomaganie
kierownicy elektryczne szyby - 793
585 834
Ford Mondeo - rok 1994, 1.8
TD cena : 4300 zł. do negocjacji
- 725 973 652
Ford Mondeo - rok produkcji
1995, kolor grafitowy, pełna elektryka, klimatyzacja, ABS, alufelgi,
silnik 1.8, benzyna, hatchback,
cena 4800 zł. - 600 579 352
Ford Mondeo zetec - rok 97/98
1.8 benzyna sprzedam lub zamienię na busa - 665 628 593
Ford Orion - pojemność 1.4, rok
produkcji 1991 centralny zamek,
szyberdach, welurowa tapicerka
cena 1.500 - 608 557 629
Ford Puma - idealny stan, 69 tys.
km,pełna opcja mały ścigacz 9 do
setki 125 koni, czarny metalik, klimatyzacja, 2 airbag, abs, kontrola
trakcji tcs, sprowadzony opłacony,
16 tys. - 515 115 032
Ford Scorpio - w atrakcyjnej
cenie rok 1988 2,5D 5 drzwiowy
w dobrym stanie z hakiem ważny
przegląd i OC do października
- 723 787 758
Gilera stalker 50cc - rok 2000,
20000 km, chłodzony powietrzem
, elek.starter + kopka, 2osobowy.
STAN BDB, SPROWADZONY Z
WŁOCH , zrobione tłumaczenia
i opłata skarbowa. 1900 zł. - 784
742 015
Golf 2 - 1.6 benzyna + LPG,
szary metalic, lekko uszkodzony
tył. Cena 700 zł. (do negocjacji)
- 603 198 609
Golf 2 - 90 rok - 5 drzwi, 1.6
benzyna, stan bardzo dobry, rok
1990 - 608 382 458
Golf 2 - stan bdb., w Polsce od
2005 rok, dwa komplety kół, biały,
1,3l, mnóstwo nowych części
- rachunki, zarejestrowany, opłacony, cena 2100 zł. do negocjacji
- 609 560 552
Golf 2 - tanio - 3 drzwiowy, diesel
1,6. 83/84 rok. Stan dobry, dużo
nowych części, przegląd i OC do
września. Cena 950 złotych - 783
032 842
Golf 2 - tanio - 92 rok, niebieski
,ważny przegląd i OC, szerokie zderzaki, szyberdach, radio,
alarm, pojemność 1300. cena
1400 zł. - 604 899 303
Golf 3 - w bardzo dobrym stanie.
Zarejestrowany ubezpieczony.
Rok produkcji 1995 pojemność
1.4. - 880 935 616
Golf 3 + LPG 1.4 - 1995, 5 drzwi,
żółty, 259000, 1,5 roku LPG 2 x
airbag, elektryczny szyber, wspomaganie kierownicy, centralny
zamek, elektrycznie regulacja
świateł, zderzak w kolor, radio z
CD, alufelgi VW, komplet kół zim
- 796 155 725, 501 441 875
Golf 3 1.8 GT - 1993 rok, 3
drzwiowy stan bardzo dobry, wersja GT 3950 zł. - 608 382 458
Golf 3 1.9 tdi kombi 1998 - 1.9
tdi zielony metalik, elektryczne
szyby, elektryczne lusterka, elektryczny szyber, abs, wspomaganie
kierownicy, ro, funkcja komfort cz,
cena 10.500 do negocjacji - 604
786 525
Golf 3 diesel - 1993 rok, 1.9
diesel, zarejestrowany 3 drzwiowy
granatowy 4100 zł. - 608 382
458
Golf 3 gtd special - 94 rok,
oszczędny i dynamiczny, elektryczne lusterka, klimatyzacja,
centralny zamek, autoalarm, radio/
CD, wspomaganie, relingi, garażowany, zarejestrowany. Ważny
przegląd i OC - 501 434 380, 075
75 527 59
Golf 3 z gazem 2750 zł. - 92 rok,
1,8e plus gaz, ważne OC, wspomaganie kierownicy, bez rdzy,
cena okazyjna - 727 227 917

Golf 4 - 1998/99 1,8 2OV, 4
AIRBAGI, ABS, elektryczne szyby,
szyberdach, lusterka, RO, 4#4,
5-cio drzwiowy, centralny zamek,
welurowa tapicerka, alufelgi 16’’,
130KM, stan bardzo dobry. Cena
17500 PLN - 697 997 110
Grand Voyager 4800 zł - rok
1991, pojemność 3300 benzyna,
alufelgi, skóra, zarejestrowany,
możliwa zamiana - 796 551 829
Honda Civic - 1.4 16V 90KM
1991.95 benzyna + gaz alufelgi
obniżona nie palone w środku
3000 zł. - 603 177 813
Honda Civic 96 rok - pięciodrzwiowa z klimatyzacją, granatowa, stan techniczny bez
zastrzeżeń, do drobnych prac
blacharskich (nadkola). Cena do
uzgodnienia - 601 258 992
Honda Concerto - z gazem, rok
1992, 1.6 benzyna 5 drzwi - 608
382 458
Honda skuter 1000 zł. - 90 rok,
sprawny i zarejestrowany - 727
227 917
Hunyady Puno - rok 1994,
pojemność 1600, kolor zielony, 5
drzwiowy, cena 2500 zł cena do
negocjacji. - 663 774 851
Ibiza 1800ccm - 95 rok 1800ccm,
mała, zwinna, szybka, 100%
sprawna 3800 zł. - 724 085 343
Iveco maxi Daily - całe lub na
części 2.5 TD CENA 4900 zł - 695
638 359
Kadet + LPG 850 zł. - 90 rok,
biały, 3 drzwiowy, ważne OC,
1,2e+ gaz - 727 227 917
Kawasaki kxf-250 7.9 tys.
- dużo nowych części (stare do
wglądu + paragony), dodatki tuningowe, nowa opona tyl, po regulacji
zaworów, olej Castrol wymiana
regularnie. Cena do negocjacji
- 514 585 525
Kia Clarus - 1997 rok - sprowadzony - 508 631 626
Kia Clarus - 1997 rok produkcji do
opłat - 511 667 424
Kia Pride 5d glx - rok produkcji
1999; benzyna; przebieg 70 tys.
km; 1,6 KM; elektryczne szyby;
DIPOL - blokada skrzyni biegów;
komplet opon zimowych; 1 właściciel; niepalący; granatowy metalik;
5500 zł. - 518 741 119
Kurtka motorowa, skóra - 300
zł oryginalna Geronomo - 607
051 705
Laguna kombi - 1996 rok 1,8
benzyna, klimatronik, elektryczne
szyby i lusterka nowe koła letnie,
komplet kół zimowych, rozrząd i
katalizator po wymianie przegląd
do 12,2009 rok. Cena do uzgodnienia - 502 415 233
Lancia Thema 1100 - 1989 rok
sprowadzona do rejestracji 1100
zł. - 885 588 345
Matiz 7.200 - z 2000 roku przebieg 51.000 km kolor : rudy - auto
jest w naprawdę dobrym stanie
- 506 088 401
Mazda 323 c - przywieziona z
Niemiec, przebieg 125000 książka
serwisowa. Autko zadbane w
środku, centralny zamek, wspomaganie, szyberdach do drobnych
poprawek lakierniczych 3800 zł.,
rok 95 - 692 723 836
Mazda 323 F tanio - rok 93,
czerwony kolor, pojemność 1500,
zarejestrowana, ważny przegląd
i oc do 2010 roku, bez korozji,
zadbana, cena 1900 zł. - 604
899 303
Mazda 323f - exclusive, 2001r.,
2.0 TDDI, srebrny metalik, klimatyzacja, 4 elektryczne szyby,
elektryczne lusterka, 4x air bag,
centralny zamek z pilotem, radio
cd, aluminiowe felgi. 18000 tys.
zł. - 693 355 870
Mazda 626 - 2l benzyna +
gaz, 1995, składak, elektrycznie
opuszczane szyby, centralny
zamek, wspomaganie kierownicy,
przegląd do kwietnia 2010 roku,
ubezpieczenie sierpień 2009 roku
- 1100 zł. - 693 675 187
Menault Megane Coupe - 1996
rok, pojemność 2000 benzyna +
LPG cena 8500 - 607 730 868
Mercedes 124 - 2,0 D, składak
1994 rok, zarejestrowany, kolor
kość słoniowa, stan dobry Cena :
1.500 zł. - 695 214 653
Mercedes 190 LPG - 190
2.0B+LPG, wspomaganie, halo-

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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geny, szyby lustro, czarny, alufelgi,
zarejestrowany opłacony 2600 zł.
lub zamienię - 691 995 838
Mercedes okular - 96 rok,
okularnik, srebrny, 2,2 diesel,
klimatyzacja, skóry, elektryka,
alarm, komplet kluczy, ważny
przegląd i OC. Cena 13 tys. zł.
- 727 227 917
Mitsubishi Colt 92 rok - pojemność 1.3 12v + LPG auto posiada
wspomaganie kierownicy, radio
cd MP3, wzmacniacz, głośniki, w
środku sportowy wygląd, auto po
wymianie rozrządu, filtrów, świec
i oleju - 698 747 316
Mondeo 2004 - diesel 130ps
kombi, sprowadzony stan b.dobry
- 609 437 664
Motorynka - akumulatorowa
na gwarancji - stan idealny,
nośność do 70 kg-cena 500 zł,
sportowy wygląd, ładna - 609
560 552
Motorynka - stan dobry, kolor
zielony, po remoncie silnika,
cena 320 zł. do negocjacji - 519
409 988
Nexia - gaz 1500 zł - lekko uszkodzona 1997 rok. Instalacja gazowa
silnik bdb. - 667 209 919
Nissan Primera - zarejestrowany
w Polsce - diesel, bezwypadkowy,
sedan, cena 15700 do negocjacji
- 660 699 940
Opel Astra - 92 rok bogato
wyposażona w dobrym stanie
5-drzwiowa ważne OC i przegląd
okazyjna cena - 661 692 641
Opel Astra I 1998 rok - kolor
biały, pojemność 1,4 benzyna.
OC do marca 2010, przegląd do
września. Opony zimowe i letnie
- 880 121 390
Opel Calibra - tanio - 96 rok, składak 2.0 8V w ciągłej eksploatacji
nie zawodna garażowany, warta
uwagi, atrakcyjny wygląd, ważny
przegląd i OC cena 2950 zł do
negocjacji - 663 177 757
Opel Calibra 2.0 8v - 96 rok Składak 2.0 8V do małych poprawek
lakierniczych w ciągłej eksploatacji
nie zawodna garażowany, warta
uwagi, ważny przegląd i OC
cena 2950 zł do negocjacji - 723
163 759
Opel Kadet z gazem 850 zł. - 90
rok, biały, 3 drzwiowy, ważne OC,
1,2e+ gaz - 727 227 917
Opel Kadett 1.7 d (kombi) - auto
po przeglądzie przed którym
wymieniałem: progi, rozrząd,
opony - ma wspomaganie i kubełkowe fotele, nowy przegląd i
ubezpieczenie, cena 3200 zł.
- 607 766 412
Opel Omega + LPG - 1988 rok,
opłacony, stan bardzo dobry alufelgi - tanio lub zamiana na skutera
- 601 472 183
Opel Omega B 2.0 16v - zielony
1995.X, 151 tys., 4 elektryczne
szyby, climatronik dwustrefowy, 2x
air bag, elektryczny szyber dach,
elektryczne fotele, elektryczna
roleta tylnej szyby, alufelgi, po
wymianie rozrządu 11tyś. zł.
proszę dzwonić po 16.00 - 669
728 788
Opel Tigra - 1,4 benzyna 1995
rok, niebieski metalik. Autko
posiada poduszki powietrzne,
alufelgi, sportowe zawieszenie
i układ wydechowy, elektryczne
szyby, klimatyzację, wspomaganie
kierownicy - 661 372 681
Opel Vectra - klasa A, brak opłat
a o cenę dogadamy się - 781
143 200
Opel Vectra B super stan - Vectra
B sedna bordo metalic 1996 rok,
benzyna + gaz, alu, klimatyzacja,
niepalone,właściciel kobieta, cena
10800 zł. - 607 462 038
Passat B3 - 1991, kombi,
czarny, cena 2000 do negocjacji
- 502 101 836
Passat sedan 1.8t-1998 - Abs,
autoalarm, klimatronic, wspomaganie, komputer 4 x airbag,
immobilizer, elektryczne szyby +
lusterka, RO, centralny zamek,
regulowana kierownica, podgrzewane fotele + lusterka, 2 x
podłokietniki antynapad, auto
zadbane garażowane - polecam
- 604 922 815
Passat za 1200 zł. - 90 rok, opłacony na chodzie z LPG (parownik
do wymiany) - 510 242 940

Peugeot 205 diesel - 1.9, 5
biegowy, rok 1993, granatowy, 5
drzwi, autoalarm, ekonomiczny 56l/100 km, kpl. opon na zimę, radio
CD+mp3, zadbany,ocynkowana
karoseria bez rdzy, od kobiety.
Cena 1900 zł - 503 690 425
Peugeot 205 tanio - 92- rok,
zarejestrowany , garażowany,
bez korozji, radio, czyste zadbane
wnętrze pojemność 1100, pięciodrzwiowy, czerwony, bardzo
małe spalanie, cena 1600 zł. - 604
899 303
Peugeot 206 - 2002 rok, pojemność 1,1l., 109 tys.km. srebrny
metalik, elektryczne szyby, blokada skrzyni biegów, komplet
opon, cena do uzgodnienia - 512
392 458
Peugeot 306 - 95 rok, sportowe
auto 2.0 benzyna, wspomaganie, elektryczne szyby alarm,
użytkowane przez kobietę - 724
286 478
Polonez Caro Plus 1998 - przebieg 82.200 km., cena to 1500 zł.
- 697 761 447
Polonez truck - bez opłat - 510
242 940
Polonez za 600 zł. - Ubezpieczony do13.10.09, Przegląd
do29.09.09, hak, LPG montowane
w 2005. W ciągłej eksploatacji +
dodatki. Na zimowych oponach.
Centralny zamek, przednie szyby
elektryczne - lub na części Orla 6/3
Jelenia Góra - 663 369 135
Przyczepa campingowa zadbana stan b. dobry sprowadzona - 609 437 664
Przyczepka kempingowa idealna na działkę lub stróżówkę
- pobite szyby na kołach cena 850
zł - 787 233 050
Punto - 1,1 - 96 rok do poprawek
blacharskich - 725 973 200
Renault 19 - (hatchback);
1993r. 1700 ccm benzyna; przebieg 119 tys. niebieski metalik;
cena: 3800 zł(do negocjacji). - 669
997 647
Renault 19 - 92 rok,1.9 diesel,
biały, po wymianie zawieszenia,
cena 1800 - 514 468 107
Renault 19 chamade - rok
produkcji 1993, pojemność 1,7
benzyna + LPG. Auto wymaga
Remontu (hamulce i obroty). Cena
800 zł - 514 764 631
Renault 19 do negocjacji - 1.7
silnik zadbane wnętrze, do lekkich
poprawek lakierniczych i mechanicznych, co dzień używany 1000
zł. - 91 rok - 792 023 449
Renault Megane - 97 hatchback. Cena 6300 zł. - 609 243
450
Renault Megane 5100 zł. - rok
produkcji 1996, hatchback, ciemnozielony, 2x air bag, wspomaganie kierownicy, elektryczne szyby i
lusterka, centralny zamek, alarm,
wymieniony rozrząd i zawieszenie,
na jeleniogórskich tablicach rejestracyjnych - 506 144 908
Renault Megane kombi - 1,6
16v, rok 2001, benzyna, kolor
srebrny, pełne wyposażenie,
zarejestrowany w kraju od roku.
Cena 14000 zł. do małej negocjacji
- 695 509 950
Renault Messeger - autolaweta
- 91 rok, bliźniacze koła, pełna alu
platforma podnoszona hydraulicznie, na prawo jazdy b, cena 11 tys.
- 727 227 917
Renault Thalia sedan - alizee
2004 rok, przebieg 70 tys., srebrny
metalik, benzyna, CD, centralny
zamek, przegląd X 09, opony
zimowe, cena 16500 zł. - 693
555 669
Renault Twingo - 1997 stan
bd.+ koła zimowe - cena 6000
- 604 778 497
Rover 418 si - rok 1996, pojemność 1.6 16v pełna elektryka,
ABS, 2xAIR BAG immobilizer,
szyberdach cena 8500 PLN - 696
483 541
Seat Cordoba - 1994 rok, z
instalacją gazową, pojemność
1.6, ważny przegląd i OC, kolor
czerwony z szyberdachem, do
drobnych poprawek lakierniczych,
cena 3.100 do małej negocjacji
- 665 775 268
Seat Ibiza - w całości lub na
części zarejestrowany za 400 zł.
92 rok - 692 223 394

Seat Ibiza 1,5 - zloty, 5 drzwi,
dużo nowych części, stan dobry,
ważne OC, ekonomiczny, system
porsche, na pełnym wtrysku - 792
852 093
Seat Ibiza B diesel - 1.9D (5l
/100 km) 5-drzwi, kolor czerwony,
centralny zamek, autoalarm, imo,
audio, aluminiowe felgi 15 cali,
auto po wymianie układu hamulcowego, zawieszenia i amortyzatorów - 888 794 020
Seat Marbella B+LPG - z LPG
uszkodzone przednie lampy - 693
828 283
Seicento mały przebieg - 900
cm3, rocznik 1998, garażowany,
zadbany, bezwypadkowy, użytkowany przez starsze osoby, kolor
błękitny, przebieg 55100 km! cena
5200 zł. - 507 127 497
Silnik do AX - pojemność 1.1 ,
na wtrysku, cena 250 zł. Okazja
- 781 242 765
Skoda Fabia kombi 2002 rok Fresh plus, 1,4 benzyna, niebieski,
CD, centralny zamek, przegląd II
2010, opony zimowe. 19000 zł.
- 693 555 669
Skoda Felicja - pojemność
1300, benzyna, 1995 rok, kolor
wiśniowy, stan dobry, przegląd
techniczny do maja 2010 rok, RM
- 506 784 285
Skuter - marki Peugeot za 1000
zł. - 505 637 943
Skuter - SAMPO 2007 rok
- pojemność 49,6 cm, 2,5kw
1700 km, 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 Aprilia - Atlantic 125,
rok produkcji 2003, przebieg 28
000 km, sprowadzony z Niemiec ,
bezwypadkowy stan bardzo dobry,
kolor granatowy cena 4800 zł.
- 609 588 155
Skuter Honda 1000 zł - 90 rok,
sprawny i zarejestrowany - 727
227 917
Skuter Kymco Vitality - skuter
o pojemność 50ccm o mocy 5KM.
kupiony w salonie 12.06.07. serwisowany w salonie yamaha dodatkowo kask z atestem, blokada na
koło, dodatkowy kufer tylny, cena
4300 zł. - 723 902 488
Skuter mbk - za grosze, uszkodzony - 790 894 787
Suzuki Cuore 98 rok - sprowadzony, 800cm, benzyna, stan
bdb., 130000 km, cena 3500 zł
plus opłaty do negocjacji - 696
581 300
Triumph Daytona 955i - motor
jest w b.dobrym stanie zarówno
wizualnym jak i technicznym.
Posiada pełna dokumentacje.
przebieg 16 tys. km, 2000r produkcji ,130 kM, pojemność 955
prędkość max 280km/h cena 9800
zł. - 781 494 521
Uno 96 rok - 1600 zł - 5 drzwi,
zarejestrowany i opłacony - 608
382 458
Vectra - 90 rok, 1.7, diesel na
części - tanio - 502 349 563
Vento 1.8 limited edition - 2
x AirBag, 4 elektryczne szyby,
elektryczny szyber, elektryczne
lusterka ,podgrzewane fotele,
obniżony, alu felgi 15 z rantem.
Czyste i zadbane wnętrze. Dorzucam tubę. Do wymiany opony
letnie. 4.9 tys. - 514 585 525
Volkswagen Passat b5fl - Auto
kupione w niemieckim salonie
Volswagen Zentrum Landshut
(Bawaria), możliwość sprawdzenia całej historii autka (faktura),
serwisowane (książka serwisowa),
bezwypadkowe - 601 750 153
VW Passat - sedan, 92 rok 1,8
benzyna, czarny metalic, zarejestrowany, ważne ubezpieczenie
i przegląd, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, szyberdach, alarm, karoseria bez korozji,
cena 1600 zł. - 604 899 303
VW Passat 2002 - TDI felgi 19,
klimatronik alcantara, zarejestrowany 28000 zł., lekko uszkodzony
- 885 588 345
VW Passat 92 - B3 2.0l 16v
synhro. cena 3.6 tys. zł. - 603
719 006
VW Passat B4 sedan - 96 rok,
granatowy, 1,6 benzyna, zareje-

strowany w kraju, ważny przegląd
i OC. cena 10500 zł. - 727 227
917
Vw Polo 95 rok - V1,3 zielony
metalik, alufelgi, wspomaganie,
hak, radio + głośniki. Cena 3500
PLN lub zamienię na tańszy - 889
273 816
Wartburg - silnik Golf 1990
rok, stan dobry, garażowany,
ważny przegląd i ubezpieczenie,
nie wymaga wkładu finansowego.
Cena 600 zł. - 721 068 503
Wartburg za 485 zł. - opłacony
na chodzie - 510 242 940
Wsk 125 - cena 450 zł. brak
dokumentacji, stan prawie idealny,
po malowaniu i remoncie silnika!
Okazja - 781 242 765
Xantia - 94 roku, przebieg 152
tys. pojemność 1.6i. Samochód
posiada ABS, wspomaganie kierownicy, tylną żaluzję. Cena 6900
Jelenia Góra - 887 336 650
Yamaha ttr 125 off road - z
UK od pierwszego właściciela.
Sprawna technicznie, gotowa do
jazdy. Używana delikatnie. Lokalizacja: Lubomierz - 668 304 288

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Felgę do Toyoty Jaris 15x5 ½
- 606 360 443
Trabanty, Wartburgi – Combi.
Mogą być niesprawne przyczepy
– 661 059 918
204225. Kupno - sprzedaż aut
- Kupie auta w cenie do 10 000
zł. w dobrej cenie, wystawiam
zaświadczenia potrzebne do wyrejestrowania pojazdów, posiadam
własny transport auto-laweta do
1500 kg. - 608 382 458
Auta całe i powypadkowe odbieram własnym transportem
- 693 828 283
Autolaweta 1.22 zł - Usługi
przewozu pojazdów osobowych
do 1500 kg - 608 382 458
Autozłom skup aut - kupię auta
na części - również po wypadku,
odbieram własnym transportem
- 885 588 345
Autozłom skup aut - na części,
również po wypadku odbieram
własnym transportem - 885 588
345
Autozłom skup aut na części
- po wypadku odbieram własnym
transportem - 885 588 345

Remonty kompleksowo
- profesjonalnie, tanio,
solidnie - 698 056 197
Uszkodzone, całe – skup Kupię auta powypadkowe, uszkodzone i całe, również angliki.
Odbieram własnym transportem
- 510 522 968

USŁUGI
TOWARZYSKIE
Atrakcyjna 40 latka - spotkanie sponsorowane - 504
562 158
Atrakcyjna seksowna 40
latka - Spotkania sponsorowane
- 696 098 391
Jestem mężczyzną 28 letnim
- kobiety spełnię wasze pragnienia erotyczne - 783 027 984
Miły pan z kasą - pozna młodą
z klasą - 794 264 229
Pan dla panów - Pan dla panów
- 726 243 661
Rysiek dla kobiet - i tylko panie
od 18 do 55 na SMS odpisuję
- 784 315 359
Spotkam się z kobietą - w
celu towarzyskim. Mam 33 lata,
bez zobowiązań - 791 557 590
Szukam kochanki - Jestem 30
letnim fajnym facetem. Szukam
kochanki, najlepiej mężatki 508 683 621
Zbyszek dla kobiet - i tylko
panie od 18 do 50 lat na SMS
odpisuje - 784 315 359
Młode małżeństwo z przyjacielem. Poznamy zadbana
Panią Bi lub małżeństwo z
Panią Bi. Zapewniamy i oczekujemy dyskrecji. J.Góra.
607 495 461

Oliwia - duży biuścik, 30 latka
francuski perfekt, 100 procent
dyskrecji 721 719 872

USŁUGI
BUDOWLANE
Dachy - remonty wszelkich
typów - 663 161 072
Stolarstwo - schody, zabudowy, drzwi, różne - 500 408 841
Prace ziemne i ogólnobudowlane, brukarstwo i przyłącza
wodno-kanalizacyjne - 793 240
653
Do wynajęcia koparko-ładowarka
z wywrotką - tanio i solidnie - 793
240 653
Remonty mieszkań, tanio i
solidnie - 698 056 197
Brukarstwo - układanie kostki
brukowej i betonowej - 075 75 14
321 i 608 658 351
Podejmę się remontów mieszkań – 500 289 971
Minikoparka, małe wykopy,
przyłącza wodne, kanalizacja,
gaz. Sprawnie, fachowo, odbiory
- 608 134 616
Renomax ogólnobudowlane
usługi, remonty domów, mieszkań, docieplenia, elewacje
606 508 723
Ogólnobudowlane usługi,
remonty domów, mieszkań, docieplenia, elewacje, montaż okien
606 508 723
Najtańsze tynki maszynowe,
cementowe i gipsowe. Szybko
i fachowo, faktura vat 667 934
227
Kompleksowe usługi budowlane, tanio, szybko i solidnie.
Również remonty mieszkań od A
do Z 725 416 974
Remonty - malowanie, gładzie,
panele – niedrogo – 513 812 551
Usługi betoniarskie. Szybkotanio i dokładnie. Fundamenty,
stropy różnych typów. Wszelkie
prace żelbetowe - 513 180 437
ECE - firma budowy domów. Stany
surowe, developerskie pod klucz
z nadzorem technicznym lub bez
- 509 508 931
Dachy - montaż więźb dachowych, dachy kompletne, obróbki
blacharskie, remonty dachów
- 509 508 931203674. Kompleksowe usługi zduńskie - renowacja
i przebudowa zabytkowych pieców
kaflowych, budowa kominków,
pieców chlebowych wędzarni,
budowa i przebudowa trzonów
kuchennych, obudowa wkładów
piecowych i kominkowych - 793
240 007,666 738 298
202836. Koparka wykopy - roboty
ziemne sprawnie i fachowo - 785
535 629
204751. Koparko ładowarka prace ziemne kompleksowo - 785
535 629
203880. Koparko ładowarka wszelkie prace ziemne nowa silna
maszyna - 785 535 629
203885. Oczyszczalnie szamba
- przyłącza wodne i kanalizacyjne
prace ziemne tanio i fachowo - 785
535 629
Łazienki kompleksowo remonty. Solidnie! - 506 623 977
Łazienki kompleksowo - płytki
glazura panele malowanie itp.
remonty mieszkań - 721 243 179
Brukarstwo wykonywanie
nawierzchni - z kostki granitowej
lub betonowej (ścieżki, place,
tarasy, podjazdy, posesje prywatne) Dobra cena! Solidnie - 792
618 355
Budujemy domy - wykonujemy
remonty przebudowy rozbudowy
nadbudowy adaptacje Firma
budowlana Dom pod klucz - 507
445 930
Cyklinowanie układanie parkietu - mozaiki i podłóg. Renowacje starych podłóg profesjonalnie
- 601 313 541
Dekarstwo - wykonujemy
nowe pokrycia dachowe, remonty
starych dachów, więźby dachowe
- 669 342 345
Dekarstwo - blacharstwo wykonujemy docieplenia dachowe
wstawiamy okna remontujemy
stare dachy stawiamy więźby i
nowe pokrycia dachowe od A do
Z - 693 788 140
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Docieplenia elewacje kompleksowe - remonty mieszkań
domków - 608 425 553
Docieplenia, elewacje - 30
letnie doświadczenie, fachowe
doradztwo, faktury VAT. Rusztowanie - 607 730 104
Firma budowlana - Styl - generalne remonty, instalacje hydrauliczne, elektryczne, postawimy
dom lub garaż, wykonujemy również renowacje starych obiektów
- 660 673 588
Firma Ewbud - przyjmie zlecenia na wykończenia mieszkań,
docieplenia i prace porządkowe
- 609 493 264
Kompleksowe remonty mieszkań - domków tanio i solidnie - 608
425 553
Koparko ładowarka - JCB 3cx
koparka gąsienicowa 3t wozidło 3t
wywrotka - 793 360 425
K opa r k o-ła d owa r k a Prace ziemne. Firma WOJMAG
- 695 509 950
Kostka brukowa - kostka brukowa, drenaże, regipsy i inne
wykończenia budowlane. Szybko,
tanio i solidnie - 787 210 943
Malowanie, gładzie - regipsy
itp. - 516 666 638
MAX firma budowlana - remonty
mieszkań, biur, kompletne instalacje, ogrodzenia - gwarancja
wysokiej jakości - 509 608 323
Młot udarowy Bosch - gsh 10 c
- 607 751 771
Mieszkania, remonty łazienki
- regipsy, zabudowy malowanie
podłogi oraz wiele innych Solidnie
i szybko - 880 992 649
Montaż oczyszczalni - ekologicznych szamb przyłączy wodnych i kanalizacyjnych - tanio i
sprawnie - 785 535 629
Montaż okien i drzwi - kompleksowy, profesjonalne obróbki
tynkarskie - 607 720 825
Montaż paneli gratis - To nie jest
żart - 506 092 881
Montaż płyt kartonowo - gipsowych - profesjonalny montaż płyt
kartonowo-gipsowych. Konkurencyjne ceny - 501 627 329
Najtańsze tynki maszynowe
- cementowe i gipsowe. Szybko
i fachowo, faktura VAT - 667
934 227
Ogólnobudowlane - glazura, panele, hydraulika oraz inne
usługi z zakresu budownictwa
- 510 171 859
Ogólnobudowlane usługi
- remonty domów, mieszkań,
docieplenia, elewacje, montaż
okien - 606 508 723
Prace budowlane - ciesielstwo
dekarstwo - 512 339 702
Remonty i wykończenia - Wykonuję wszelkie prace remontowe i
wykończeniowe. Konkurencyjne
ceny usług - 607 911 544
Remonty mieszkań - gładzie,
regipsy, malowanie, panele. solidnie i nie drogo - 691 936 900
Remonty mieszkań, biur - kompleksowe remonty mieszkań, biur,
domów. Tynki, malowanie, panele,
glazura, regipsy. Instalacje (el.
hydr). Fachowo i na czas. Konkurencyjne ceny - 723 048 638
Remonty mieszkań, gładzie regipsy, malowanie, panele. Solidnie i nie drogo - 691 936 900
Remonty od A-Z - Układanie
glazury, hydraulika od a-z, regipsy,
panele, gładzie, malowanie – tapetowanie - 501 404 098
Renomax ogólnobudowlane
usługi - remonty domów, mieszkań, docieplenia, elewacje - 606
508 723

Kostka brukowa i wykończenia budowlane
- szybko, tanio i solidnie
- 787 210 943
Roboty z kamienia - murki,
ogrodzenia, elewacje - 608 814
589
Szybko profesjonalnie - remonty
budowy domków aranżacja
wnętrz, możliwe faktury VAT 725 894 938

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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LICEA I SZKOŁY POLICEALNE DLA
DOROSŁYCH
TYLKO BEZPŁATNE SZKOŁY
NIE MA ŻADNYCH UKRYTYCH
OPŁAT

SEKRETARIAT
ul. M. Konopnickiej 23 I P.
Jelenia Góra, TEL/FAX 075 752 56 45,
www.cosinus.pl
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OG£OSZENIA
Tynki maszynowe, cementowe
- gipsowe, instalacje hydrauliczne,
elektryczne, brukarstwo, remonty.
Dom pod klucz. Szybko i solidnie.
Faktura Vat - 792 794 255
Tynki, gładzie, regipsy - glazura,
sufity podwieszane, demontaż i
montaż drzwi, okien itp. Solidnie
- 506 623 977
Układanie glazury - wykonam
ułożenie glazury bac terakoty - 793
299 616
Układanie płytek - glazura,
terakota, kamień. Inne roboty
wykończeniowe - 608 814 589
Usługi budowlano remontowe Mieszkań, domów i biura. Wykończenia mieszkaniowe itp.- płytki,
regipsy, tynki maszynowe. Poddasza i ogólnobudowlane - 721
207 152
Usługi koparko-ładowarka Caterrpilar, pełna opcja + widły
- 602 781 693
Usługi koparko-ładowarką Katapiler - 601 789 268
Usługi ogólnobudowlane - oferujemy usługi budowlano remontowe. Szybko tanio i solidnie - 508
451 743
Usługi ogólnobudowlane remonty mieszkań, elewacje,
docieplenia, płyty kartonowo -gipsowe, glazura, gładzie, malowanie
oraz inne prace budowlane - 665
492 180
Usługi ogólnobudowlane - oferujemy usługi budowlano remontowe. Szybko tanio i solidnie - 508
451 743
Usługi ogólnobudowlane budowa domów, wykończenia,
docieplenia, dekarstwo - 607
730 648
Wybuduję dom - solidnie - 502
550 029
Wykonam wszelkie prace wykończeniowe oraz docieplenia
budynków, tynki mineralne itp.
- 609 493 264

USŁUGI
KOREPETYCJE
Dam korepetycje - z matematyki
na poziomie gimnazjum, liceum
oraz całki i pochodne. Rozwiązywanie zadań matematycznych
- 793 562 689

USŁUGI
Podciśnieniowe czyszczenie mechaniczne,
szczotkowanie dywanów, wykładzin, tapicerki samochodów
609 172 300,075 75 242 66

SPRZĄTANIE
Firma przyjmie zlecenia na
poremontowe pobudowlane usługi
sprzątające i inne - 075 76 123 93
i 516 067 924

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

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Fotografia ślubna i okolicznościowa - 660 854 939

USŁUGI
MUZYCZNE
Dj na każdą okazję - oprawa
muzyczna imprez - 604 229 350

Chwilówka od 600zł.
Jelenia Góra i okolice
785 135 590
691 310 810

Muzyczny duet - wesela, bankiety - 609 851 863
Muzyczny duet - FullSound
– DJ Wodzirej na wesela i nie
tylko. Profesjonalnie, z bogatym
doświadczeniem. Atrakcyjne ceny!
Sprawdź stronę FULLSOUND w
Internecie! - 606 283 031
Zespół muzyczny - wesela
imprezy - okolicznościowe, wieczorki taneczne - 603 785 794
Zespół muzyczny ALTER - 3
osobowy, wokal żeński i męski,
demo na stronce, repertuar głównie rozrywkowy-disco polo na
życzenie GG5795496 darka1@
wp.pl - 605 328 731
Zespól muzyczny - nie przepłacaj - 500 143 292
Zespół muzyczny Debet. Profesjonalna oprawa muzyczna wesel
dancingów, festynów i innych
imprez. Wesele i poprawiny 1600
zł. Super zabawa - 515 152 811

USŁUGI
OPIEKA
Zaopiekuję się starszą osoba
- mam praktykę, doświadczenie
szpitalne - 507 078 127
Niania na godziny - Niania na
godziny - 607 465 951
Opieka nad starszą osobą - Ciężkie przypadki też. Mam doświadczenie - 660 397 789
Zaopiekuje się osobę - starszą
w zamian za mieszkanie - 607
746 238

USŁUGI
RÓŻNE
Biuro Rachunkowe - 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 lub
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
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
Koszenie trawy wraz z wywózką
- 693 252 691
Naprawa pralek, zmywarek
- zabiorę każdą pralkę - 889
594 504
Kierownik budowy i inspektor,
nadzory - problemy z wykonawcami? - 605 245 785
BHP dla firm i instytucji szkolenia,
ryzyko zawodowe, dokumentacja
wypadkowa, pełna obsługa - 605
245 785
Karcher - podciśnieniowe pranie dywanów, tapicerki meblowej,
faktury VAT - 075 76 72 773
Mojesz 39 k/Lwówka od 15.06
- zapraszam na dyskretne pokoje
– 661 059 918
Zadzwonisz i masz szansę
poznać przyjaciółkę, przyjaciela
od 45-70 lat – wiadomość godz.
9:30-11:00, 18:30-22:00 – Zapraszam -75 76 75 530 JOLA
Podciśnieniowe czyszczenie, mechaniczne szczotkowanie
dywanów, wykładzin, tapicerek
samochodowych – 609 172 300,
075 75 242 66
Antyki - renowacja, wycena, produkcja mebli stylowych na wymiar
(kopie) - 506 487 498
Usługi hydrauliczne. Solidnie i
dokładnie. Pogotowie wod-kan i
c.o. Jelenia Góra - 513 180 437

Anteny serwis CS-MONT - montaż zestawów TV-SAT, anteny
naziemne, instalacje RTV, modernizacje naprawa, sprzedaż, telewizja na kartę - 792 859 985
Biuro rachunkowe - usługi księgowo kadrowe dla firm - 662
485 024
Carmen w Karpaczu - wesela,
bankiety, imprezy firmowe, sala
na 120 osób, baza noclegowa.
Zapraszamy - 604 649 796
Chcesz sprzedać dom - mieszkanie, działkę? Zgłoś ofertę do bazy
danych Nieruchomości CeLDOM.
Szukasz nieruchomości? Zlec
nam to zadanie - 601 773 793
Detektywi, rozwody - poszukiwania, windykacje, pomoc prawna
- 693 873 473
Detektywi, windykacja - rozwody, pomoc prawna - 693 873
473
Elektro-instalacje od A do
Z - Pomiary. Domki, mieszkania
- 605 458 999
Elektryczne instalacje pomiary - 605 458 999
Elektryk - szybko, tanio, solidnie - 607 339 582
Elektryk - instalacje elektryczne - awarie, pomiary, odbiory,
solidnie - 500 602 762
Garden Service - kompleksowe
zakładanie ogrodów, pielęgnacja,
drzewa, krzewy, trawniki. Wycena
za frez - 792 821 130
Hydraulik - 607 077 239
Hydraulika technika grzewcza - montaż c.o.wod-kan, gaz,
załatwiamy pozwolenia i odbiory
HYDROKLIM Rafał Klimczak
Jelenia Góra - 696 484 516
Kominki - pełne wykonawstwo
- Sprzedaż wkładów kominkowych
zabudowa na indywidualne zamówienie oraz dystrybucja cieplnego
powietrza - 501 259 736
Kompleksowe instalacje
- mieszkaniowe biurowe sieci
komputerowe pomiary. Dojazd i
wycena gratis, na terenie Jeleniej
Góry - 510 043 183
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
Kredyt gotówkowy - Kredyt
gotówkowy - 509 375 412
Montaż, wymiana, naprawa
instalacji - Wszystko, co związane
z elektryka na terenie Kowar, Jeleniej Góry, Karpacza i okolic. Konkurencyjne ceny - 785 479 646
Naprawa i serwis komputerów
- usługi informatyczne 24/h. Sieci
lan etc. U klienta w domu-szybko
Tanio i skutecznie. Full Profesjonalizm - 665 539 711
Pożyczki konsolidacyjne - hipoteczne - 509 375 412
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
0602 810 896
Pogotowie komputerowe naprawa i modernizacja komputerów, notebooków w domu lub
firmie Klienta. Usuwanie wirusów.
Jelenia Góra - bezpłatny dojazd
- 695 299 500
Pranie dywanów - tapicerki
meblowej - 508 294 219
Renowacja drzwi - itp. - 721
321 115
Renowacja drzwi itp. - Renowacja drzw - 721 321 115
Renowacja i przebudowa
- zabytkowych pieców kaflowych,
budowa kominków wędzarni,
pieców chlebowych, bud.i przebudowa trzonów kuchennych
i pieców kaflowych 793 240 007 Strony internetowe - projektowanie, przebudowa stron internetowych. Skuteczna reklama
w Internecie. Faktury VAT - 695
299 500
Szamba ekologiczne - przydomowe oczyszczalnie ścieków
- sprzedaż, montaż, fachowe
doradztwo - roboty ziemne, transport kruszywa - 692 688 007

Usługi hydrauliczne - pompy ciepła już od 18000 zł. Klimatyzatory
z opcją grzanie - 602 125 856
Usługi kominiarskie - czyszczenie kominów, pieców, kominków.
Montaż wkładów kominowych,
opinie, odbiory kominiarskie - 693
272 084
Uwaga! pomogę, doradzę! Proszę o kontakt osoby oskarżone
przez energetykę (licznik). e-mail:
kbjg@interia.eu - 506 301 264
Uzyskamy dla ciebie dotację
- pomoc prawna, pisma, wnioski,
pozwy - 693 873 473

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)
Wykaszanie trawy, chaszczy Wykaszanie w trudno dostępnych
miejscach trawy, chaszczy. Ścinka
drzew. Tam gdzie nie wjedzie
kosiarka tam wykosi kosiarz.
Solidnie - 516 666 638
Zostań przedsiębiorcą - dotacje
unijne - 693 873 473

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Przewozy osób do (z): Wiedeń, Brno - wynajem busów 8, 18,
23 osobowych - 601 789 750
Autoholowanie Spronter
7 osobowy + 1750 ładowności,
laweta - transport towarowy
- tanio, szybko, profesjonalnie i
całodobowo - 501 234 403
Autolaweta - transport - 790
581 228
Autolaweta 1.6 t transport
- aut całych i powypadkowych
Jelenia Góra okolice - 885 588
345
Autolaweta 24h - transport
aut całych powypadkowych skup
aut uszkodzonych usługi motoryzacyjne, parking strzeżony 24h
- 885 588 345
Duża plandeka - podejmę stałą
współpracę - przeprowadzki kraj
i zagranica transport aut zapraszam - 505 189 340
Posiadam auto - typu kombi
- Posiadam auto - typu kombi
- 665 839 263
Przeprowadzki kompleksowe - Krajowe i zagraniczne.
Ubezpieczenie transportu - 516
146 075
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
Tani transport - krajowy i zagraniczny. Ładowność 1.5t. Szybko,
tanio i solidnie - 792 791 299
Transport bus - sprinter
- maxi solidnie i tanio! - 607
083 078
Transport kraj i zagranica
- usługi transportowe oraz przeprowadzki kompleksowe - 601
082 077
Transport, przeprowadzki.
- Sprawdź ceny i promocje.
Faktury Vat, terminy. Serdecznie
zapraszam - 512 439 480
Usługi transportowe - kraj zagranica - 10 % taniej, faktury
VAT - 601 561 366
Wywóz gruzu - 516 146 075

USŁUGI
ZDROWIE I URODA
Bezpieczny pedicure - Zapraszamy na bezpieczny pedicure.
Narzędzia sterylizowane w autoklawie, najwyższej jakości sprzęt,
wykwalifikowany personel - Półfinalistka Mistrzostw Polski 2009
- 792 870 508

Centrum masażu - całkowicie
nowa metoda przywracania funkcji kręgosłupa. Leczenie, korekta,
usuwanie bólu. zapraszamy - 505
058 665
Fitness Klub Euro Manta aerobik step siłownia solarium
sauna masaże paznokcie. Konkurencyjne ceny, 50 % zniżki
dla studentów. Ogińskiego 1 A II
piętro - 791 222 252
Odciski, modzele, nagniotki masz problem ze stopami? u nas
poradzisz sobie z każdym z nich.
Odwiedź Salon specjalistycznej
pielęgnacji stóp - pierwszy taki
salon w Jeleniej Górze - 792
870 508
Piękne stopy - Każdy ma piękne
stopy, więc ZADBAJ o nie w Salonie specjalistycznej pielęgnacji
stóp. Nie wstydź się. Zapraszamy
- 792 870 508
Problem ze stopami??? Cierpisz z powodu bólu stóp,
wrastające paznokcie, modzele,
odciski, narastający naskórek,
grzybica - oferujemy usługi na
najwyższym poziomie. Sprawdź
nas - 792 870 508
Promocja Tipsy - Profesjonalnie paznokcie żelowe. Naturalny
wygląd. Gwarancja 4 tygodnie.
Dla nowych klientek koszt 120
zł. druga osoba 50 % zniżki - 606
975 441
Przedłużanie włosów metoda keratynowa z dojazdem
do klientki. Ceny już od 7 zł.
za pasemko. Zapraszam - 721
279 957
Salon pielęgnacji stóp! ZAPRASZAMY do Salonu Specjalistycznej Pielęgnacji Stóp.
Nasz adres: ul. Konopnickiej 1
(d.h.Amigo) wejście od strony
kościoła Pankracego, przy fryzjerze - 792 870 508
Stopy na lato - Przygotuj stopy
na lato. Zapraszamy do Salonu
SPECJALISTYCZNEJ pielęgnacji stóp! Promocje na wszystkie
zabiegi. Każdy ma piękne stopy,
więc o nie zadbaj - 792 870 508
Stylizacja paznokci - metoda
żelową i akrylowa. Gwarancja
trwałości! - 513 099 494
Tipsy żelowe - dojazd gratis
na terenie Jeleniej Góry - 500
257 931
Tipsy żelowe! - Zapraszam na
przedłużanie paznokci metodą
żelową, zabieg wykonuje u siebie lub dojeżdżam. Wykonuje
zelowanie paznokci u stop - 501
617 713
Tipsy Profesjonalnie żelowe!
- Naturalny wygląd. Gwarancja
4 tygodnie. Koszt 120 zł. Druga
osoba 50 % zniżki. „Studio fryzur
Kinga” ul. Poznańska 26a - 606
975 441
Wrastające paznokcie?? Cierpisz z powodu wrastających
paznokci. Jeśli tak - nie musisz
ich zrywać!! Zapraszamy do
Salonu specjalistycznej pielęgnacji stóp-pomożemy! - 792
870 508
Wszystko do stylizacji
paznokci! - Hurtownia Kos Media
ul. Wiejska 37, Jelenia Góra.
Zapraszamy - 691 492 599

WYCIECZKI
Odstąpię wycieczkę - 2-tygodnie w Egipcie wylot 19 czerwca.
Dla dwóch osób dorosłych i
dwoje dzieci. Tylko 6000 zł. - 692
102 511

ZA DARMO
PRZYJMĘ I ODDAM
Przyjmę meble do kuchni i dwa
fotele – 693 576 478
Przyjmę dla dziecka 5 lat
- rowerek oraz ubrania dla
dziecka lat 7 bardzo dziękuję
- 693 346 181
Przyjmę każdą ilość ziemi
- 664 979 656
Przyjmę szafę dwudrzwiową
- najchętniej brązową dziękuję
- 509 976 247
Przyjmę komputer z monitorem
i przyjmę każdą pomoc dziękuję
- 721 058 554

ZGUBIONO
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I ZNALEZIONO
31.05 ul. Złotnicza - zgubiono
kurtkę z portfelem, dokumentami
oraz kluczami - 668 003 709
Zaginął Buldog francuski - prosimy o kontakt - 605 583 390
Dj 15884 - Poszukuję właściciela
Volkswagen Transporter, kolor
ciemnozielony; nr rejestracyjny:
DJ 15884 - 787 124 712
Zgubiono portfel z dokumentami ( czerwona skóra) - 31 maja
w okolicy hurtowni Kora lub na
Cieplickiej w okolicach SP 6.
Bardzo zależy mi na portfelu i
dokumentach bez pieniędzy - 507
173 075
Poszukiwany przewoźnik który przewodzi ludzi do Tuszyna
lub do Warszawy po towar - 692
420 212
Zgubiono portfel - z dokumentami. Znalazcę bardzo proszę o
kontakt - 791 770 108
204484. Zaginął kot - W okolicach
ul. Tuwima Fredry Nowowiejskiej
zaginął kot. Czarny z białymi
„skarpetkami i krawatem” Proszę
o pomoc - dziecko bardzo tęskni
Jelenia Góra 502 481 984
Zn a l e z i o n o b o k s e r a
– 5.06.2009 przy ul. Piłsudskiego znaleziono boksera - pies.
Ciemny pręgowany, na łapkach
białe skarpetki. Proszę o pilny
kontakt - 663 592 332

RÓŻNE
SPRZEDAM
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
Duża palma do pokoju, salonu,
hotelu - 2m wysokości - 603 646
803 i 075 76 72 773
Cairn Terriery - rzadka i wspaniała rasa - wielkości dużego
Yorka - 517 092 008
Dużą, ładną agawę - 075 643
42 22
Sprzedam kiosk handlowy - 8
m2 z wyposażeniem (art. spożywcze). Wykonany z laminatu,
2 wejścia, przeszklony. Jelenia
Góra - 607 050 506
Tanio atlasy przyrodnicze,
popularnonaukowe, książki,
podręczniki - 609 851 863
Kolekcjonerom odsprzedam tanio płyty gramofonowe,
cd, kasety - 609 851 863
Nowy rower Giant w sklepie
z błotnikami kosztuje 1700 zł.
sprzedaję za 1350 zł. pilne 604 429 249
PROSLIM GOLD - komputerowe urządzenie do zabiegów kosmetycznych: drenaże,
masaże, liftingi, usprawnianie itp.
- 691 800 131
Pianino doskonalej marki
– Weinbach - trzy pedały, met.
płyta kolor machoń - 691 800
131
Cegła rozbiórkowa, oczyszczona,1700 szt. Jelenia Góra
- 500 599 112
Suknia ślubna, biała + rękawiczki, welon, kurteczka wiosenno-jesienna - rozmiar 38,
cena 1000 zł - 509 630 884
Zadaszone stanowisko na
giełdzie w Cieplicach - 606 128
693
Stare stylowe meble po remoncie i do remontu - zegary, ramy
do obrazów, bibeloty - 506 487
498

RÓŻNE
KUPIĘ
Antyki, meble, szkło, porcelanę, zegary, obrazy, grafikę,
broń, odznaczenia, książki i inne
rzeczy - 609 443 235
Toaletę przenośną, namioty
– w tym ogrodowe i altanki, huśtawki, materace dmuchane, stoły,
parasole – 661 059 918

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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REKLAMA

Ultima Auto oferuje samochody z pełnym odliczeniem Vat

Fabia od 31 312 PLN
Fabia Combi od 33 361 PLN
Roomster od 40 000 PLN
Octavia Combi Tour od 41 041 PLN
Octavia Combi od 52 460 PLN

$%"$    

Picanto od 26 558 PLN
Cee’d od 38 443 PLN
Soul od 40 492 PLN
Sportage od 58 197 PLN
Carnival od 84 754 PLN
K 2900 od 55 300 PLN

Jelenia Góra
Ul. Cieplicka 106
tel. 075 754 88 89
dzialhandlowy@ultima-auto.pl
Zgorzelec
ul. Lubańska 13a
tel. 075 777 0 777
salon.zgorzelec@ultima-auto.pl

Jelenia Góra
ul. Fałata 1
tel. 075 754 88 66
sprzedaz.ultima@kia.com.pl

