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Przeżyli przy tym chwile niepewności, bo nie było wiadomo,
czy fiat jest pusty. Znajdował
się tuż przy brzegu akwenu
popularnie zwanego stawem
Kaczkowskiego i pływał kołami
do góry. Z pomocą dwóch płetwonurków i wyciągarki auto
zostało podniesione i postawione na ziemi.
Pojazd nie miał tylnych tablic

rejestracyjnych. Jego drzwi były
otwarte. Nie wiadomo, czy fiat
pochodzi z kradzieży, czy też
służył miejscowym „pseudorajdowcom” do ostrej jazdy po
bezdrożach. To wszystko wyjaśni dochodzenie policyjne.
(tejo)
FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK

Kilkanaście lat temu w stawie przy ulicy Mickiewicza zatopiono fiata 125. Okoliczności
tamtego zdarzenia były makabryczne, bowiem w pojeździe znajdowały się zwłoki zamordowanej kobiety. Sprawa była w Jeleniej Górze bardzo głośna. Tym razem, na szczęście,
nie ma tragicznego tła.

Zamknięta w wieży 

Obrzydź patologie!

Dwa tysiące złotych nagrody czeka na laureata konkursu ogłoszonego przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Można zrobić film a także napisać scenariusz.
Konkurs jest
otwart y
i
j a w ny.
B r a ć w nim udział
mogą osoby, które ukończyły 12
lat (za zgodą opiekunów). Do
konkursu zgłaszane są tylko oryginalne filmy i/lub scenariusze,
będące pomysłami autorskimi.
Tematyka scenariuszy ma dotyczyć problematyki uzależnień,
tzn. profilaktyki alkoholowej,
narkot ykowej, przemocy domowej.
Prace filmowe powinny trwać
10 minut, scenariusze mają

Grzegorz Jędrasiewicz
edukator z Biura Wystaw Artystycznych
Jedna z najbardziej
któremu za oswajanie ze
BWA pan Grzesio wtarozmaitych wystaw
absolwentem Studium
wo pracował
troszkę
że już

Kto utopił fiata uno?

O zanurzonym w stawie przy ulicy Orkana aucie powiadomił w miniony piątek przed godz. 9 straż pożarną jeden z
mieszkańców. Strażacy wyciągnęli pojazd na ląd.

liczyć 10 stron wydruku komputerowego. Nagrodą główną konkursu to realizacja zwycięskiego
scenariusza lub oraz emisja filmu w Telewizji Lokalnej „ODRA”.

do organizatorów w postaci
wydruku komputerowego oraz
zapisane na płycie CD wyłącznie listem poleconym bądź dostarczone osobiście na adres:

ORGANIZATOR CZEKA NA PRACE DO KOŃCA CZERWCA,
A WYNIKI ZOSTANĄ PODANE DO KOŃCA LIPCA.
WIĘCEJ INFORMACJI NA WWW.JELENIAGORA.PL

Organizator przewiduje nagrody
pieniężne: (2000 zł. – za pierwsze miejsce i odpowiednio 1000
zł. i 500 zł. za drugie i trzecie)
Gotowe filmy należy przesyłać zapisane na płytach DVD.
Scenariusze powinny traf ić

NA TOPIE
znanych postaci w kręgach kultury jeleniogórskiej,
sztuką dziękują kolejne pokolenia dzieci. Jako edukator
jemnicza najmłodszych w niełatwe często przesłania
goszczących w galerii. Grzegorz Jędrasiewicz jest
Wychowania Przedszkolnego w Lubomierzu. Początkojako „przedszkolanka”. – Kocham dzieci i one mnie
też, czego mam liczne dowody, choćby taki,
w drugim dniu mojej pracy w przedszkolu
przyszli do mnie w komplecie rodzice moich młodych podopiecznych, bo dzieci im
powiedziały, że mają „fajną łysą panią”.
Rodzice chcieli zobaczyć, jak wygląda
owa pani, a nikomu nie przyszło na myśl,
że to może być mężczyzna – zwierzył się
pan Grzegorz Cezaremu Wiklikowi, autorowi
książki „Jeleniogórzanie. Kolorowe chwile”.
(tejo)
FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK

Miejska Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w
Jeleniej Górze ul. Sudecka 29,
58 – 500 Jelenia Góra; pok. nr
17 z dopiskiem: „Konk urs”.

(tejo)
FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK

ksiądz Bogdan Żygadło
proboszcz parafii św. Erazma i Pankracego
Świętujący nie tak dawno
temu pięćdziesiąte urodziny
kapłan jest proboszczem
najstarszej parafii jeleniogórskiej od 2006
roku. Przez te kilka
lat Jego posługi
duszpasterskiej
oraz pełnienia
funkcji gospodarza far y dokonały się istotne
zmiany. Wyremontowano dach zabytkowej świątyni, przeprowadzono remont
kilku ołtarzy.
Trwają przy-

Sporo strachu najadła się
młoda kobieta, która w miniony czwartek nie zdążyła
opuścić wieży widokowej na
Wzgórzu Krzywoustego przed
jej zamknięciem. Przed noclegiem w opustoszałej budowli
pechową panią uratowała straż
miejska. Wieża jest zamykana
na noc około godziny 20.00 i
otwierana dopiero nazajutrz
rano. W czwartek po godz. 20
pensjonariusz schroniska Brata Alberta jak zawsze gwizdał
i wołał by upewnić się, czy na
wieży nikogo nie ma na górze.
Nikt się jednak nie odzywał,
więc zamknął drzwi. Jednak
kobieta podziwiająca widoki z
wieży albo nie usłyszała gwizdania, albo się go przestraszyła
i postanowiła nie schodzić.
Po kilku minutach zorientowała się, że została w wieży
zamknięta. Nie spanikowała,
ale poprosiła o pomoc poprosiła policję i straż miejską.
Strażnicy miejscy powiadomili
pracowników schroniska.
– Po telefonie ze straży
miejskiej pan, który zamyka
drzwi wieży natychmiast tam
pojechał na rowerze, otworzył drzwi i przeprosił panią – mówi Jan Tobis,
opiekun schroniska im.
Brata Alberta. (Angela)
FOT. TEJO
By uniknąć takich sytuacji na przyszłość przypominamy numer telefonu do schroniska im. Brata Alberta w Jeleniej
Górze, w którym jest klucz do drzwi „Grzybka”: (075) 75 26122.

PLUS TYGODNIA
gotowania do rozpoczęcia
remontu okien w prezbiterium kościoła, a za chwilę
zostanie przeprowadzona
pełna konserwacja ołtarza
ś więt ej Barbar y. Ksiądz
Bogdan ceniony jest za
otwartość dla ludzi, nawet
tych, którzy unikają kontaktu z Panem Bogiem lub
nie mają czasu dla Kościoła.
To właśnie za nich modlono
się podczas czwartkowego
święta Bożego Ciała. Wczoraj – już po zamknięciu
Jelonki – parafia zorganizowała familiadę i festyn z
okazji Dnia Dziecka. Relacja
na www.jelonka.com
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK
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WYDARZENIA / REKLAMA

Ośmiu wspaniałych u prezydenta

Woźniak, naczelnik wydziału oświaty.
Nagrodzeni podzielili się z prezydentem miasta wizją najbliższej
przyszłości. Wszyscy mają już indeksy
w kieszeni, ale jeszcze nie wszyscy
podjęli decyzję, w której uczelni będą
studiowali. – Mam nadzieję, że po

Po 3250 złotych nagrody od Marka Obrębalskiego dostało ośmiu absolwentów dwóch renomowanych liceów
jeleniogórskich: pięciu z „Norwida”, trzech – z „Żeroma”.
Uroczystość wręczenia kopert była przyczynkiem do dyskusji o przyszłości młodzieży i kondycji jeleniogórskich
uczelni wyższych.
Najlepsi z najlepszych: tak można
określić ośmiu młodych jeleniogórzan, którzy – choć jeszcze oficjalnie
nie znają wyników matur – indeksy
mają już w kieszeni. To laureaci
najwyższych etapów olimpiad przedmiotowych, którzy w miniony poniedziałek (8 czerwca) wraz ze swoimi
opiekunami oraz dyrektorami szkół
zostali zaproszeni do ratusza.
R

Prezydent Marek Obrębalski pogratulował wyników w nauce i sukcesów.
– Myślę, że ta nagroda pomoże wam
w starcie w dorosłe życie – powiedział
wręczając koperty i dyplomy. Wszystko w obecności sekretarz miasta Agaty
Żmijewskiej, której córka Paulina
znalazła się wśród nagrodzonych.
Był też zastępca prezydenta Zbigniew Szereniuk oraz Waldemar
E

są braki w jeleniogórskim szkolnictwie wyższym. – Przede wszystkim
brakuje uczelni humanistycznych
– odpowiedziała M. Szpecht.
Jednak zdaniem zastępcy prezydenta Zbigniewa Szereniuka wyjazdy
młodzieży na studia w miastach

wyrwać się z domu i zaznać wolności. Przyciągają ich inne, większe
ośrodki akademickie – dopowiedział.
Jadwiga Dąbrowska, dyrektorka II LO
im. Norwida, podkreśliła, że uczelnie
jeleniogórskie mają swoją klasę i wielu
absolwentów właśnie je wybiera.
Także ze względów materialnych.
– Rodziców nie stać, aby utrzymać
dzieci w innym mieście, a na dzień dobry stypendium się nie dostaje. Zresztą
miejscowe uczelnie są wybierane
przed dobrych i solidnych uczniów,
a nie tylko dopuszczających – dodała.
Marek Obrębalski zwierzył się ze swojej przeszłości. Studiował na Akademii
Ekonomicznej i jak zaznaczył – na
początku studiów – miewał rozmaite

Na liście uhonorowanych, oprócz Pauliny
Żmijewskiej, znaleźli się: Katarzyna Król, Marta
Kut i Marek Szajda z ZSO nr 1 im. Żeromskiego
oraz Anna Kosińska, Magdalena Szpecht, Dorota
Kaczmarek i Dominik Dymitriuk z ZSO nr 2 im. Norwida.

studiach tutaj wrócicie – powiedział
Marek Obrębalski. Zapytał też, jakie
K

wielkości Jeleniej Góry to zjawisko
naturalne. – Absolwenci pragną też
L

A

M



dziwne pomysły. Szczegółów jednak
nie zdradził. Nie ukrywał jednak, że
poczucie wolności studenta wspomina bardzo miło. – Wszystko przed
wami: jak tu wrócicie po studiach, to
mi opowiecie, jak było – zażartował.
Przy napojach, cukierkach i ciastkach
długo rozmawiano o szkole, nauczycielach i czekających obecnych na
sali absolwentów nieuniknionych
rozstaniach z domem rodzinnym w
roku akademickim. Póki co gospodarze spotkania życzyli młodzieży
udanych wakacji. Najdłuższych w ich
szkolnej karierze. Będą mieli wolne aż
do października.
(tejo)
FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK
A
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WYDARZENIA

Koniec jednego z najbardziej skomplikowanych śledztw
jeleniogórskiej policji. W miniony poniedziałek, 8 czerwca,
kryminalni zakuli w kajdany 18-letniego Dawida K. To właśnie
on w nocy z 6 na 7 maja miał zadać śmiertelny cios nożem w
serce 40-letniego Roberta Stankiewicza. Zabił bez żadnego
racjonalnego powodu.
Ogolony na łyso 18-latek przypomina wyglądem setki swoich
rówieśników, którzy nie oparli się
tej wojskowo-więziennej modzie
„fryzjerskiej”. Ale zdaniem wielu
pod tym wyglądem niedojrzałego
terminatora kryje się wrażliwa
dusza młodzieńca, który nigdy
nie byłby zdolny do zabójstwa.
Śledczy są przekonani, że to
właśnie on dokonał potwornej
zbrodni: zabił człowieka.
Poszukiwania sprawcy morderstwa, które poruszyło całą
Jelenią Górę, trwało miesiąc i dwa
dni. Niewiele dały początkowe
działania operacyjne przeprowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zbrodni, czyli przy
ulicy Kolberga na jeleniogórskim
Zabobrzu nieopodal Osiedlowego
Domu Kultury, popularnego
„blaszaka”. Tu wyzionął ducha
ugodzony nożem w serce Robert
Stankiewicz, przez przyjaciół
zwany „Premierem” ze względu
na podobieństwo do Jarosława
Kaczyńskiego, byłego szefa rządu.
Osierocił syna, pozostawił żonę,
która do dziś przeżywa bolesną

traumę. Mąż był dla niej niemal
wszystkim.

Po nitce do kłębka

Jak policja doszła do tropu,
który naprowadził kryminalnych
na ślad Dawida K.? Tego nie wiadomo. Mundurowi nie mówią,
czy informacja o podejrzanym
pochodzi od osoby, która skusiła
się na pięć tysięcy złotych nagrody za wskazanie sprawcy zbrodni.
Pieniężną premię wyznaczył
komendant wojewódzki policji
we Wrocławiu po tym, jak niemal
dwutygodniowe dochodzenie
nie przynosiło żadnego rezultatu
mimo zakrojonych na szeroką
skalę działań śledczych. Po części
objęły też internautów portalu
Jelonka.com, którzy wyrażali
różne opinie w komentarzach do
tekstów informujących o tragedii.
Poproszono nas o udostępnienie
kilkunastu adresów i numerów IP
komputerów, z których nadano
interesujące policję posty. Być
może jeden z wątków dotyczył
właśnie podejrzanego Dawida K.
Według odtworzonego przez
policjantów scenariusza tamtej

Jedno z ostatnich zdjęć Roberta Stankiewicza.

To on
zabił
„Premiera”
nocy, K. miał bawić się w jednym
z pobliskich barów. Te zabobrzańskie nie mają renomy spokojnych
lokali. Nie są tam rzadkością
awantury oraz interwencje policji. Ale tamten wieczór był wyjątkowo spokojny. Dawid K. był
„na piwie” ze swoją dziewczyną.
Doszło do sprzeczki. Młody człowiek wyraźnie zirytowany miał
zagrozić sympatii, że wyjdzie na
ulicę i zabije pierwszego lepszego
człowieka. Jak powiedział, tak
uczynił.
Kiedy „parka” kłóciła się w
lokalu, Robert Stankiewicz właśnie szykował się do wyjścia do
pracy, na poranną zmianę. Był
piekarzem zatrudnionym w
piekarni Ruminów w centrum
miasta. Chodził piechotą, bo
wcześniej skradziono mu rower,
którym tam dojeżdżał. Pożegnał
się z żoną i wyszedł z bloku na
jeleniogórskim Zabobrzu kierując się w stronę śródmieścia.
Opatrzność chciała, by na swojej
drodze napotkał zdenerwowanego Dawida K.
Czy między mężczyznami doszło do utarczki słownej, czy
K. po prostu wyciągnął nóż i
dźgnął pana Roberta? Tego nie
wiemy. Stankiewicz był mężczyzną sporej postury, Dawid K. jest
raczej filigranowej budowy. W

Nauczka dla narkodealerów
Dwa lata pozbawienia wolności na trzy lata w zawieszeniu i kary grzywny wymierzył Sąd
Okręgowy w Jeleniej Górze Roksanie M. ze Zgorzelca.
Osiem lat temu nakłoniła co
najmniej sześć osób do wyjazdu
do Brazylii i przewozu drogą
lotniczą z tego kraju do Niemiec
znacznej ilości kokainy. Orzeczenia usłyszeli również sami
zwerbowani, którzy przewozili
narkotyki w zamian za niemałą
kwotę.
Zwerbowani przez Roksanę
M. ludzie do międzynarodowego przewozu narkotyków to
Henryk G. z Hanuska, Ewa B. i
Maria Sz. ze Zgorzelca, którzy

przywieźli z Brazylii do Niemiec
nie mniej niż 12 kg kokainy
wartej 960 tysięcy złotych, oraz
Lesław Z. i Hipolit B. ze Zgorzelca, których w lipcu i sierpniu
2001 roku zostali zatrzymani
w Lizbonie i Monachium przez
miejscowe organy ścigania
i mieli przy sobie około 7 kg
kokainy na łączną kwotę 556
tysięcy złotych.
4 czerwca zarówno Roksana
M, jak i zwerbowani usłyszeli
wyroki. Marię Sz. i Ewę B. oskar-

żone o nielegalne posiadanie
znacznej ilości narkotyków sąd
skazał na dwa lata więzienia
i karę grzywny w wysokości
3 tysięcy złotych. Henryka G.
natomiast, który odpowiadał
za takie same zarzuty, skazano
na 2 lata pozbawienia wolności
i 2300 złotych grzywny. Kary
zaliczone zostały na poczet
odsiedzianych kilku miesięcy
w areszcie. Wyroki są nieprawomocne.
(Angela)

ewentualnym starciu nie miałby
z panem Robertem szans. Tyle
że zmarły był ufny w stosunku
do ludzi i nie wykazywał agresji.
Zapewne nawet nie przypuszczał,
że łysy wyrostek może zadać mu
śmiertelny cios.

Zmieniły go „dragi”

Z rozmów, jakie przeprowadziliśmy na osiedlu Zabobrze,
wynika, że Dawid K. nie stronił
od narkotyków. I choć na co dzień
sprawiał wrażenie osobnika nie-

matka ma zakład fryzjerski, a
ojciec prowadzi własną firmę. Z
rodzicami mieszkał na Zabobrzu
przy ulicy Noskowskiego. Jak
mówią sąsiedzi K., chłopak na co
dzień był grzeczny i uczynny. Na
korytarzu zawsze mówił: „dzień
dobry”. Jakiś czas temu ostrzygł
się na łyso.
– Jesteśmy w szoku, bo nigdy
byśmy Dawida o coś takiego nie
podejrzewali – usłyszeliśmy od
ludzi z sąsiedztwa. – Już prędzej

JEŚLI DAWID K. DOSTANIE 25 LAT, WYJDZIE Z WIĘZIENIA
JAKO 43-LETNI MĘŻCZYZNA, O TRZY LATA STARSZY
OD SWOJEJ OFIARY, KTÓRĄ ZABIŁ BEZ POWODU

zdolnego do zrobienia krzywdy
komukolwiek, kiedy był pod
wpływem środków odurzających,
budziło się w nim dzikie zwierzę.
Dziś nie sposób sprawdzić, czy
feralnej nocy podejrzany zaaplikował sobie „działkę”, której
działanie mógł wzmocnić wypity
alkohol. Zresztą nie jest możliwe
ustalenie z całą pewnością, czy K.
był pijany, choć wiele wskazuje
na to, że jednak pił.
Chłopak w chwili zabójstwa
nie miał jeszcze osiemnastu lat.
Do pełnoletności brakowało
mu dwa miesiące. Pochodzi z
tak zwanego „dobrego domu”:

Listonosz
z „marychą”

Kara do trzech lat więzienia grozi
mężczyźnie podejrzanemu o posiadanie narkotyków. Policjanci
zabezpieczyli u niego w mieszkaniu
kilkanaście porcji marihuany. Mężczyzna ten co najmniej 12 razy
kupił ten narkotyk od zatrzymanego
kilka tygodni wcześniej, 27-letniego
listonosza. Jemu za posiadanie znacznych ilości środków odurzających
i handel nimi grozi nawet do 10 lat
pozbawienia wolności. Dodatkowo u
pocztowca znaleziono broń palną, na
którą nie miał pozwolenia. (tejo).

pomyślelibyśmy, że mógł handlować narkotykami, ale zabić człowieka? Nigdy – mówią. – Przecież
miał on przed sobą całe życie.
Ale w obrazie potulnego aniołka pojawiają się też szatańskie
pęknięcia. Dawid K. był słabym
uczniem. Miał kłopoty na podstawowym poziomie edukacji,
choć nie sprawiał większych
problemów wychowawczych.
Wykształcenie uzupełniał w
Ochotniczym Hufcu Pracy, gdzie
przecież nie trafiają geniusze.
Przygody z narkotykami, od
których – jak wynika z postów
na Jelonka.com oraz z naszych

ustaleń – był uzależniony, wprowadziły go na życiowe meandry.
Ale wydawało się, że wyjdzie na
prostą i jakoś sobie w życiu poradzi. Wcześniej nie był karany ani
leczony psychiatrycznie.
I choć wątpliwości co do winy
Dawida K. już na tym etapie
postępowania nie brakuje,
szczególnie ze strony znajomych
chłopaka, policja przedstawiła
wystarczająco mocne dowody,
aby przekonać sąd do zastosowania środka zapobiegawczego
w postaci tymczasowego aresztowania. Chłopakowi zostanie
postawiony zarzut morderstwa
– jak ustalili policjanci – z pobudek zasługujących na szczególne
potępienie.

Skazany na celę

Jeśli sąd weźmie pod uwagę
młody wiek sprawcy i jakiekolwiek nadzieje na jego resocjalizacje, K. dostanie 25 lat i
wyjdzie z więzienia jako 43-letni
mężczyzna, o trzy lata starszy
od swojej ofiary, którą zabił ot
tak, „dla sportu”. Ale sędziowie
mogą nie mieć litości: wówczas
podejrzany, o ile zostanie skazany
i uznany winnym, celi nie opuści
do końca życia.  (tejo/Angela)
FOT. MATERIAŁY
OPERACYJNE POLICJI
FOT. ARCHIWUM /M. TKACZ.

Komunikat policji
Policja poszukuje 63-letniego
Tadeusza Kwaśniewskiego, pensjonariusza Domu Pomocy Społecznej
w Janowicach Wielkich, który
oddalił się z ośrodka 9 kwietnia.
Następnie najprawdopodobniej
pociągiem pojechał do Bytomia.
Mężczyzna ostatni raz widziany
był w Zgromadzeniu Córek Miłości
Bożej w Bytomiu 30 kwietnia. Z
wyglądu ma 60-65 lat, 170 -175
cm wzrostu, waży ok. 70-75 kg,
włosy ma siwe, proste do ramion,
oczy szare, ma widoczne braki
w uzębieniu. Mężczyzna porusza
się o kuli. Ktokolwiek dysponuje
informacjami o losie zaginionego,
proszony jest o kontakt z najbliższą
jednostką policji bądź telefonicznie

pod numer 075/75-20-406, 075/75-

20-15. Alarmowy: 997 lub 112.
(tejo)
FOT. POLICJA
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RYTM TYGODNIA
Niech żyją wakacje!

Jeszcze tylko do końca tygodnia będą trwały oficjalnie
zajęcia w szkołach. Nieoficjalnie wakacyjną atmosferę już
czuć. Koniec roku szkolnego
przypada w nadchodzący piątek, 19 czerwca. Z tej okazji
placówki oświaty organizują
tradycyjne akademie i rozdania świadectw oraz wręczenie
nagród. Później zacznie się
dwumiesięczna laba. Jak co
roku brak nudy w mieście
mają zapewnić jeleniogórskie
placówki kultury organizujące
półkolonie.

Wygraj wspomnieniami

Do 25 września Książnica
Karkonoska czeka na prace
w konkursie „Ziemia Jeleniogórska we wspomnieniach jej
mieszkańców”. Forma literacka jest dowolna. Mogą być
to pamiętniki, eseje, dzienniki
lub opowiadania. Dodatkowy
plus to ilustracja fotografiami.
Jednym z celów konkursu jest
próba odnalezienia tożsamości
dawnych i nowych mieszkańców regionu. Czekają cenne
nagrody: pierwsza to tysiąc
złotych! Więcej informacji
na www.biblioteka.jeleniagora.pl

Psa trzymaj na smyczy

W miniony czwartek (11
czerwca) przy tzw. małej poczcie autobus Miejskiego Zakładu
Komunikacyjnego potrącił
psa. Czworonóg zginął na
miejscu. Kierowca nie miał
najmniejszych szans na zatrzymanie pojazdu, bo zwierzę
wtargnęło nagle na jezdnię.
Pies był z właścicielem, który
nie trzymał psiaka na smyczy.
Policja radzi właścicielom
czworonożnych pupili, aby
uważali na swoje zwierzęta.
Puszczone samopas mogą
przyczynić się do poważnego
zagrożenia dla bezpieczeństwa
w ruchu drogowego.

Plon pleneru
w Casparze

Wc zo ra j ( n i e d z i e l a , 14
czer wca) została otwarta
wystawa poplenerowa prac
plast ycznych wykonanych
przez adeptów sztuki podczas
I Ogólnopolskiego Pleneru
Malarskiego. Na wernisaż zaprosili Zespół Szkół Rzemiosł
Artystycznych im. St. Wyspiańskiego, Liceum Plastyczne oraz
gospodarze hotelu Caspar
przy placu Piastowskim. I
Ogólnopolskiemu Plenerowi
Malarskiemu patronował poseł Marcin Zawiła. Wystawę
będzie można oglądać do 18
lipca. Więcej – na www.jelonka.com

Ciągnikami na bani

Kilka dni temu w okolicach
Jawora policjanci zatrzymali
do kontroli drogowej ciągnik
rolniczy. Jak się okazało, 50letni kierowca ledwo trzymał
się na nogach. Badanie na
zawartość alkoholu w jego organizmie wykazało blisko trzy
promile. Kilka minut później,
policjanci zatrzymali kolejnego nietrzeźwego traktorzystę.
56-letni mężczyzna miał w
organizmie pół promila. Za
kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi odpowiedzialność
karna pozbawienia wolności
do lat dwóch.

Placówka, która przez kilka
minionych miesięcy ożywiła
życie kulturalne Jeleniej Góry
zniknie z mapy. Salon Empiku na starówce likwiduje bowiem cykliczne spotkania ze
znanymi i ciekawymi ludźmi.
Ich organizator i animator
zostanie przeniesiony do
Wrocławia.
Piosenkarka Edyta Geppert,
eksmiss Polonia Ewa Wachowicz, krytyk literacki Karol
Maliszewski, zespół Coma to
tylko niektórzy z gości Empiku
z ostatnich miesięcy. Było ich
znacznie więcej, choćby z lokalnego światka kultury i sztuki.
To tu po raz pierwszy z jeleniogórzanami spotkał się Bogdan
Koca, dyrektor Teatru Norwida.
Tu miał okazję zaprezentować
się Wojciech Klemm, były szef
artystyczny placówki. Do tego
liczne imprezy dla dzieci i godny
podkreślenia rekord Polski w
długości życzeń dla najmłodszych
w dniu ich święta ustanowiony
przez jeleniogórzan i turystów
właśnie w Empiku. Wydarzenia
na piętrze księgarni można by
wyliczać znacznie dłużej.
Ożywienie Empiku dokonało
się głównie dzięki Marcinowi
Nowakowskiemu, który z pasji
starał się, jak mógł, aby w salonie
nie zabrakło ciekawych nazwisk i
debat na bieżące tematy. – Przybyła nam nowa placówka, która
wzbogaciła krajobraz kulturalny

Edyta Geppert

Do szpitala została
przewieziona kobieta,
którą w miniony piątek
w południe nożem ugodził były mąż. Życiu poszkodowanej nie zagraża niebezpieczeństwo.
Policja szuka sprawcy.
Grozi mu kara do 25 lat
więzienia.
Do dźgnięcia nożem jeleniogórzan-

Tomasz Szpila z Kraśnika Dolnego, Kazimierz
Jochymek z Bukówki i
Józef Żałobniak z Sokołowca to zwycięzcy
konkursu regionalnego etapu „Bezpieczne
Gospodarstwo Rolne
2 0 0 9 ” . Po ko n a l i 2 0
r o l n i ków z by ł e g o
województwa jeleniogórskiego. Nagrodą w
etapie centralnym jest
ciągnik.
W 23 gospodarstwach, które zgłosiły się do regionalnego konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2009”,
organizatorzy sprawdzali szeroko
pojęte bezpieczeństwo: sprawność i
zabezpieczanie maszyn, urządzeń, odpowiednie ogrodzenie gospodarstwa,
przeszkolenie pracowników, obsługę
zwierząt, a nawet odpowiednie zabez-



Koniec ery Empiku
Strzelili
samobója
Trudno wejść w tok rozumowania empikowej centrali. Skoro w Jeleniej Górze otworzyła placówkę, a jej pracownik zadbał o
świetny image salonu, jego sczyszczenie
ze stolicy Kotliny Jeleniogórskiej zakrawa
na absurd. Żeby jeszcze nic tu się nie
działo! Ale tłumy na wielu spotkaniach
temu zaprzeczają. A niemal każdy, kto
Empik w tym celu odwiedził, z pewnością
zostawił w kasie trochę grosiwa i wyszedł
z książką lub płytą w ręku. Teraz okazji do
przekroczenia progów placówki będzie na
pewno mniej. Straci na tym nie tylko nasze
miasto, ale i sam Empik.
Konrad Przezdzięk

Karol Nowakowski

Odejście Marcina Nowakowskiego i likwidacja działalności kulturalnej Empiku to strata dla miasta.

miasta – powiedziała Janina
Hobgarska, dyrektorka Biura Wystaw Artystycznych na ostatnim
Obserwatorium Karkonoskim.
Nie wiedziała jeszcze wówczas,
że los saloniku jest przesądzony.
Podziała tylko do końca czerwca.
– Od lipca centrala rezygnuje z
prowadzenia saloniku, a Marcin
Nowakowski otrzymał propozycję
pracy we Wrocławiu – dowiedzie-

Alina Obidniak

liśmy się.
Gospodarz i koordynator wydarzeń nie kryje, że z żalem żegna
się z jeleniogórską publicznością.
– Nie ode mnie to zależy. Taka
jest decyzja centrali – mówi. Na
pocieszenie dodaje, że będzie
się starał, aby od czasu do czasu
przyjechać do Jeleniej Góry i
zaprosić tu znanego gościa. – Już
wiadomo, że cykliczną pozycją

Ewa Wachowicz

została trafiona w klatkę piersiową, a
jedynie w ramię.
Sprawcą jest 56-letni jeleniogórzanin, który już w czwartek w tym
samym mieszkaniu pijany awanturował się. Wezwana policja zatrzymała
nietrzeźwego mężczyznę i odwiozła
go do policyjnego pomieszczenia,
gdzie do rana trzeźwiał. Później wrócił

do byłej żony. Finał znamy. Policja
prowadziła czynności zmierzające
do zatrzymania sprawcy. Nie jest wykluczone, że zostanie mu postawiony
zarzut usiłowania zabójstwa, za co
grozi kara nawet do 25 lat pozbawienia wolności.
(Angela)

Gospodarstwo na szóstkę z plusem
pieczenie terenu, gdzie są psy.
– Indywidualne gospodarstwo rolne jest to otwarty zakład pracy gdzie
mamy do czynienia z różnymi niebezpieczeństwami. Zagrożeniem mogą
być zwierzęta, choroby odzwierzęce,
maszyny, urządzenia, spawalnie, stolarnie i wiele innych. Są to zagrożenia
nie tylko dla obsługi czyli samego
gospodarza i pracowników, ale rów-

Trójka zwycięzców w czerwcu będzie ponownie wizytowana przez
organizatorów konkursu pod kątem
spełniania wymogów wyznaczonych
przez wojewódzki szczebel konkursu.
Gospodarstwo Tomasza Szpili z Kraśnika Dolnego jest przez nas typowane
do dalszych etapów konkursu – mówi
Jarosław Branicki z Państwowej
Inspekcji Pracy, radca ds. porad-

CZĘSTO POSZKODOWANYMI W WYPADKACH PRZY PRACY
SĄ DZIECI. NIEBAWEM ZACZNĄ PRZYJEŻDŻAĆ NA WIEŚ NA
WAKACJE. OD TEGO JAK BĘDZIE DANE GOSPODARSTWO
FUNKCJONOWAĆ, ZALEŻY ICH BEZPIECZEŃSTWO.

nież całej rodziny, przechodniów,
osób z zewnątrz i przede wszystkim
dzieci – mówi Lesław Mandrak,
nadinspektor pracy w Okręgowym
Inspektoracie Pracy we Wrocławiu.

nictwa technicznego. Spełnia ono
wszystkie normy bezpieczeństwa i
higieny pracy, jest pięknie zagospodarowane, zabezpieczone i oznaczone.
(Angela)

FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK.

Bogdan Koca

Dźgnął nożem eksżonę
ki doszło w rejonie ulicy Złotniczej,
zwanej przez wielu „trójkątem bermudzkim” z racji częstych zdarzeń
oraz interwencji policji. W mieszkaniu
poszkodowanej były mąż zaczął się
awanturować, po czym wyciągnął nóż
i pchnął nim kobietę. Potem uciekł.
Poszkodowana zeznała, że uchyliła
się przed ciosem i tylko dzięki temu nie

będą cieszące się wielką popularnością koncerty filharmoników
jeleniogórskich – zapowiada
Marcin Nowakowski. Jesienią do
Jeleniej Góry przyjedzie też znany
pisarz Marek Nowakowski (zbieżność nazwisk jest przypadkowa).
Jednak będą to wydarzenia tylko
incydentalne. 

(tejo)

Powalczą
o ciągnik
Nagrodą główną w ogólnopolskim etapie konkursu będzie ciągnik. Na szczeblu regionalnym zwycięzcy mogli wybrać
sobie sami nagrody za wskazaną kwotę.
Organizatorem ogólnopolskiego konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
2009” jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Państwowa
Inspekcja Pracy. Patronat honorowy nad
konkursem piastuje Prezydent RP.

Kto widział
pana Andrzeja

Policjanci i bliscy poszukują
Andrzeja Kubizny, który kilka
dni temu wyszedł z domu i
dotychczas tam nie powrócił.
Rodzina zaginionego jest bardzo
zaniepokojona, bo do tej pory
pan Andrzej nigdzie nie oddalał
się dłużej niż na jeden dzień.
Rysopis mężczyzny: szczupły,
nosi wąsy, ma niebieskie oczy,
mierzy 180 cm wzrostu, ma
rude włosy.
W dniu zaginięcia miał na
sobie granatowe jeansy, czapkę koloru
kawa z
mlekiem,
podobnej
bar wy
sweter
o r a z l et nią kurtkę
wiśniową,
czarną
apaszkę i
brązowe buty. Znak szczególny:
pan Andrzej jest osobą niemą.
Ktokolwiek dysponuje informacjami o miejscu przebywania
lub losie zaginionego, proszony
jest o kontakt z jednostką policji
(997 lub 112) lub też z rodziną
pana Andrzeja: 502-466-802, lub
504-405-347. 

(tejo)
FOT. ARCHIWUM
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Znów groźnie przy rondzie
Kierowcy muszą jeździć wolniej na skrzyżowaniu Sobieskiego z ulicą Karola Miarki
w Jeleniej Górze. W miniony
piątek kierujący audi nie zachował ostrożności i zajechał drogę
prowadzącej samochód marki
Fiat Seicento.
Samochody zderzyły się, kobiet a doznała urazów i nie
mogła o własnych siłach opuścić
pojazdu. Mężczyzna na szczęście
nie doznał obrażeń. Po przyjeździe karetki pogotowia i założeniu kołnierza ortopedycznego

Kierunek Berlin!
O uruchomienie stałego połączenia kolejowego Jeleniej
Góry ze stolicą Niemiec zabiega starosta jeleniogórski Jacek
Włodyga. Takie skomunikowanie już było w przeszłości, a
teraz – w związku z remontem
linii do Jakuszyc – ma szansę
na renesans. Propozycję uruchomienia linii kolejowej
Jelenia Góra – Berlin Jacek
Włodyga przedstawił podczas
ostatniej wizyty w stolicy RFN.
– Metropolia leży około 300
km od stolicy Karkonoszy,
a połączenie kolejowe ma
tradycję. Gdyby ją ożywić i
odpowiednio wypromować,
pociągiem przyjechałoby do
nas wielu turystów. Byłaby to
także alternatywa komunikacyjna dla osób, które wolą
pociąg od samochodu – mówi
samorządowiec. Dodatkową
sprawą przemawiającą za
otwarciem takiej linii jest
prowadzony właśnie remont
na trasie ze Szklarskiej Poręby
do Harrachova. – Otwiera to
torowiska w kierunku Pragi
i dalej – Wiednia i da możliwość dojazdu do tych miast z
Jeleniej Góry – dodaje starosta
Włodyga. Osobną sprawą jest
możliwość ur uchomienia
połączenia autobusowego ze
stolicą Niemiec. Takie funkcjonowało jeszcze kilka lat
temu, ale zostało zamknięte
ze względu na zbyt opieszałe
przekraczanie granicy. Dziś,
kiedy przejść granicznych
już nie ma, warto do takiego
kursu powrócić.
(tejo)

Zakaz dla bezpieczeństwa

ratownicy pomogli kobiecie
przejść do karetki. Kobiet a
trafiła do szpitala.

Parking przy jeleniogórskiej
ciepłowni na Zabobrzu w miniony poniedziałek został zamknięty dla pracowników na
głucho. Zasugerowano im, aby
pozostawiali auta przy Tesco i
w innych miejscach. – Parking
przy ciepłowni Zabobrze został
zamknięty ze względów organizacyjnych, jak i przeciwpożarowych oraz BHP – usłyszeliśmy
od Pawła Szpechta, rzecznika
prasowego Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej w Jeleniej
Górze. Dochodzi tu też kwestia
materialnej odpowiedzialności

To miejsce należy do bardziej
niebezpiecznych w Jeleniej
Górze. Szybko jadące samochody po dwóch pasach od
strony ronda, widok częściowo
zasłonięty przez filar wiaduktu,
powodują, że przy wjeżdżaniu
w ulicę Karola Miarki należy
wyjątkowo uważać.
(Mar)
FOT. MAREK KOMOROWSKI.

za zniszczone mienie, którego
firma nie chce ponosić. Paweł
Szpecht tłumaczy też , że te
samochody, które mają pozwolenie na parkowanie nieopodal
ciepłowni, to auta służbowe lub
takie, które mają podpisaną
umowę z firmą na wykorzystanie ich do celów służbowych.
Zapewnia też , że f ir my zewnętrznych, które korzystają
np. z placu manewrowego,
nie powodują utr udnień w
dojeździe do ciepłowni aut
uprzywilejowanych.
(Angela).

Obserwuj przyrodę i wygraj nagrody!
Redakcja tygodnika „Jelonka.com” zaprasza wszystkie
dzieci z powiatu jeleniogórskiego do udziału w wielkim
wakacyjnym konkursie! Tematem wiodącym jest obserwacja przyrodnicza. Zmaganiom patronuje Muzeum
Przyrodnicze w Jeleniej Górze Cieplicach.
Widziałeś coś ciekawego w okolicy, w której mieszkasz? Jedziesz
na wakacje w ciekawe strony i
zamierzasz spędzać dużo czasu na
łonie natury? Poświęć trochę czasu
na obserwację: zobaczysz rzadkiego
ptaka, ciekawe zjawisko, rzadko
spotykaną roślinę? Nie wahaj się!
Opisz to, zrób zdjęcia, namaluj, narysuj. Masz teraz możliwość podzie-

Adres redakcji:
58–500 Jelenia Góra,
ul. Curie-Skłodowskiej 13/2 (I piętro)
tel.: (075) 75-444-00
email: redakcja@jelonka.com

Debiut 
w druku

lenia się tym z innymi i przy okazji
wygrania atrakcyjnych nagród.
Owoc Twoich obserwacji dostarcz
nam do redakcji (adres w
ramce).
Wakacyjny konkurs dla dzieci
tr wa od 20
czerwca do
31 sierpnia!
W konkursie
może wziąć udział
każde dziecko
(górna granica wieku to 12 lat) z powiatu jeleniogórskiego. Uroczyste wręczenie nagród
odbędzie się na początku września
w Muzeum Przyrodniczym. Wyniki
konkursu zostaną ogłoszone na
stronie internetowej Jelonka.com
Tam także, oraz
w Tygo-

Patronem konkursu jest Muzeum Przyrodnicze: tam można oglądać rekonstrukcję
mitycznego stwora, czyli Ducha Gór.

dniku Jelonka zostaną
opublikowane najlepsze
prace. Powodzenia!

(tejo)

FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK

Karolina Norberczak ze Szkoły Podstawowej nr 7 zdeklasowała 250 uczestników z
terenu całej Polski, którzy zgłosili 449 utworów literackich na XIV Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży w Jaśle. Jej wiersz „Dzikie zwierzę” uplasował
się na pierwszym miejscu.

Po raz pierwszy Karolina
Norberczak wraz ze swoim
wierszem „Dzikie zwierzę”
zwyciężyła w ubiegłym roku i
odbierała nagrodę z rąk przewodniczącego rady miasta Huberta Papaja w Międzyszkolnym
Konkursie Poetyckim „Kicia i
Azor”, zorganizowanym przez
polonistkę Jolantę Łukasiewicz
w Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza
Kościuszki.

Taki werdykt wydało jur y konk ursu
literackiego, który po
raz czternasty zorganizowali: Miejska Biblioteka
Publiczna w Jaśle i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Oddział Jasło. Wiersz młodej
poetki to swego rodzaju dziecięca rozmowa z babcią, gdzie

ULUBIONY LOKAL, HOTEL, PENSJONAT
KUPON PLEBISCYTOWY
ULUBIONY LOKAL TO
………………………..…………..….......................
Adres:
………………………..…………..….......................
ULUBIONY HOTEL, PENSJONAT TO
………………………..…………..….......................
Adres:
………………………..…………..….......................
Dlaczego?

Dane głosującego:
Imię, nazwisko:………………………..…………...
adres email: ………………………..…………..…..
Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych
w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. Nr 133, poz. 833) przez Organizatora w celach prowadzenia
Konkursu, wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród, wydawania,
odbioru i rozliczania nagród.

„Dzikie zwierzę” i sukces

Wakacje tuż. Wielu z nas z pewnością wyjedzie w inne
rejony kraju. U nas też gości nie zabraknie: pomóżmy
im wybrać miejsce, gdzie dobrze zjedzą i wygodnie
wypoczną.
Kotlina Jeleniogórska to nie
tylko piękne krajobrazy, lecz
także mnóstwo obiektów turystycznych: barów, kafejek, restauracji. To także cały wachlarz
placówek, w których można
przenocować: hoteli, hosteli,
hotelików, pensjonatów, rezydencji. Poprzez nasz plebiscyt
pragniemy stworzyć swoistą
mapę popularności wszystkich
miejsc niezbędnych nie tylko
dla turystów, lecz także i dla
miejscowej ludności.
Zjadłeś gdzieś wystrzałowy
obiad, spędziłeś miło wieczór,
Twoi znajomi chwalą sobie

wypoczynek w tym lub innym
obiekcie? Wyróżnij go! Wytnij z
gazety kupon i wypełnij. Wyślij
lub przynieś do nas (ul. Curie-Skłodowskiej 13/2, Jelenia
Góra). Wkrótce uruchomimy
także możliwość głosowania
w internecie. Wskazane przez
Was placówki ucieszą się nie
tylko z satysfakcji docenienia
przez swoich klientów. Nagrodą
będzie także cykl prezentacji
pierwszej dziesiątki laureatów
na łamach naszego tygodnika
i portalu, a także pamiątkowy
dyplom. Zabawa potr wa do
końca sierpnia!
Redakcja.

autorka zadaje różne pytania,
co się dzieje w ciągu czterech
pór roku ze zwierzęciem dzikim
nie mieszkającym z człowiekiem.
Chodzi tu przede wszystkim
o szczerość tego niezwykłego
dialogu poetyckiego.
Napisany w formie lekkiej i
zwiewnej do przemyśleń wiersz
Karoliny Norberczak „Dzikie

zwierzę” został nadesłany jednocześnie na X Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Agnieszki Bartol „Ja i mój świat” w Pile pod patronatem honorowym Marszałka
Województwa Wielkopolskiego
Marka Woźniaka, gdzie z kolei
znalazł się na miejscu trzecim.

(tejo)
FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK

Dzieło z psiej kupy
O nietypowych działaniach zaplanowanych na nadchodzącą środę (17 czerwca) przed kowarskim magistratem poinformował Miejski Ośrodek Kultury w
Kowarach. Happening ma polegać na kolorowaniu
psich odchodów sprejem.
– Akcja będzie polegać na
przetwarzaniu psich kup (których w naszym mieście nie brakuje) w dzieła sztuki za pomocą
kolorowych farb w spray’u.
Grupy uczniów z trzech szkół
w Kowarach pod opieką nauczycieli i pod przewodnictwem
„PanaKupy” (wolontariusza w
białym uniformie) wyruszą na

poszukiwanie „materiału do
produkcji dzieł sztuki - kupek
psich” – pisze do nas MOK.
– Uczestnik akcji, który znajdzie, czego szuka, zatrzymuje
się, unosi rękę i czeka na PanaKupę. Ten, jako mistrz ceremonii, ozdabia brązowego klocka
na kolorowo – czytamy.
(tejo)

Celem akcji jest oznaczenie kupek w centrum miasta, w miejscach służących za toaletę kowarskim
czworonogom. Z kolei dzieci z przedszkola „ozdobią” deptak przed ratuszem wykonanymi wcześniej z
masy solnej, barwionymi kawą Inką atrapami psich odchodów. Powstaną ścieżki edukacyjne usłane
brązowymi przeszkodami do pokonania. Całości będą towarzyszyły skandowane hasła, plakaty i
rozdawane będą ulotki.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Pomyślnych wiatrów dla powiatu!
„Wrzosy”. Na
saksofonach zagrał też duet Niemców z zaprzyjaźnionego powiatu Bamberg z
Bawarii (Niemcy).
Po godz.
16 na scenie zaczęła się
część
oficjalna.

Wielu mieszkańców miasta i okolic spędziło sobotnie (13 czerwca) popołudnie
na lotnisku Aeroklubu Jeleniogórskiego,
gdzie odbył się festyn z okazji X-lecia powiatu jeleniogórskiego. Była okazja do występów artystycznych
dla młodzieży
i wypoczynku na
rozgrzanym
słońcem powietrzu skutecznie chłodzonym przez
porywisty wiatr.
– Strasznie nam dziś
wieje, panie starosto
– mówił do Jacka
Włodygi prowadzący imprezę
Dariusz Maląg z
Muzycznego Radia.
– Lepiej niech

Uczennice Umelecke
Skoly z Jablonca
błysnęły w porywającym tańcu.

Danuta Razmysłowicz
w miasteczku Ruchu
Drogowego.

Niemiec.
Znakomicie zaprezentowali się przedstawiciele Jablonca
nad Nisou z miejscowej szkoły
muzycznej. Rodziny i znajomi
uczestników zespołów Hayat i
Powerdance bili brawo – zasłużenie zresztą – młodym tancerzom,
którzy pokazali ciekawe układy
ruchowe do kilku hitowych kompozycji. Szczególne oklaski zebrał
zespół Hayat z Miejskiego Domu
Kultury „Muflon” w Sobieszowie.
Brawami nagrodzono także
nieco starszych muzykujących
mieszkańców Kowar z zespołu

Było też coś na ząb.

E

K

Bamberg, Jablonca nad Nisou
oraz Wolsztyna. Powiat wolsztyński położony w malowniczej
krainie jezior, jest od niedawna
partnerem regionu jeleniogórskiego. – Wy możecie nas dużo
nauczyć w zakresie turystyki,
my zapewniamy wam pomoc w
rozwiązywaniu wielu codziennych problemów, na przykład
w służbie zdrowia – powiedział
samorządowiec z Niemiec.
tekst i zdjęcia
Konrad Przezdzięk !
IMPREZĘ ZORGANIZOWANO DZIĘKI
ŚRODKOM UNII EUROPEJSKIEJ W
RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA ZA POŚREDNICTWEM
EUROREGIONU NYSA.

Na scenie zespół
Power Dance

wieje, niż by miało
lać – odpow i e dział
samorządowiec. Rzeczywiście, jeszcze w piątek nad miastem i
Kotliną Jeleniogórską wisiały
czarne chmury, które wietrzysko rozpędziło na cztery strony.
W sobotę jednak podmuchy nie
ułatwiały pracy przy festynie:
przeszkadzały w nagłośnieniu i
w rozstawianiu namiotów. Festyn
na lotnisku upłynął głównie przy
występach uzdolnionej artystycznie młodzieży z Czech, Polski i

R

lat, od kiedy jesteśmy w Unii Europejskiej i zniknęły praktycznie
granice – podkreślił. Wspomniał
też o rozwijających się możliwościach komunikacyjnych i trwających pracach na linii kolejowej
Szklarska – Poręba – Harrachov.
– To nam otwiera drogę do Pragi
i Wiednia. Będę wciąż zabiegał
o budowę lotniska, aby jeszcze
bardziej ułatwić dojazd i kontakty
– powiedział.
Dziesięciolecia gratulowali
także goście z powiatu

L
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Skład Opału, Materiałów
Budowlanych i Nawozów
Stanisław Tyrala Spółka Jawna

Kowarskie „Wrzosy”
wyśpiewały miłość do
regionu.

Starosta Jacek Włodyga podziękował wszystkim pracownikom
starostwa i mieszkańcom za
wszystko, co dobre w minionych
latach. Podkreślił, że powiat jeleniogórski wypracował dobrą
strategię promocji i nawiązał
współpracę partnerską, która
przynosi wiele korzyści.
– Zwłaszcza przez minione pięć
M
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PODZIĘKOWANIE

A

Składam podziękowanie
dla personelu medycznego
Odziału SOR i Oddziału
Neurologicznego Szpitala Wojewódzkiego
w Jeleniej Górze
za dobrą i fachową opiekę medyczną
w czasie mojego pobytu w tej placówce.
Literacki Ryszard

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

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
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Ścieżki rowerowe 
po wakacjach

Sposób na ciężkie czasy

Chociaż kryzys na rynku
Kiedy rozpoczną się prace przy budowie drogi rowerowej
motoryzacyjnym trwa, jego
wzdłuż ulicy Wolności? Decyzja o realizacji tych prac
najgorszy moment dla niezapadła niemal dwa miesiące temu, ale trakty staną się
których firm już minął. Dr.
rzeczywistością dopiero po wakacjach.
Schneider, który kilka lat
temu uruchomił zakład
produkcyjny w Radomierzu, wychodzi z dołka dzięki nowym inwestycjom i
nowym technologiom dostosowującym wyroby do
oczekiwań klientów.

Wytyczenie traktu dla cyklistów wzdłuż ulicy Wolności to marzenie wielu użytkowników jednośladów.

– To jakiś żart! – komentują
rowerzyści. – Jelenia Góra chyba
jako jedyne miasto w Polsce będzie budowało drogi rowerowe
po sezonie rowerowym, chociaż
pieniądze na ten cel zostały przydzielone w marcu, a decyzja o ich
przeznaczeniu zapadła 28 kwietnia – mówi Zbigniew Leszek,
prezes Izersko-Karkonoskiego
Towarzystwa Kolarskiego.
Chodzi o kwotę 200 tysięcy
złotych, którą urząd miasta przeznaczył z tegorocznego budżetu
na rozwój turystyki rowerowej
w Jeleniej Górze. Pierwotnie te
pieniądze miały zostać przeznaczone na oznakowanie dróg
rowerowych. Ale rowerzyści nalegali, aby środki przeznaczyć na
budowę drogi rowerowej wzdłuż
ulicy Wolności. Przychylny temu
pomysłowi był sam dyrektor

Piorun strzelił
w drzewo
Podczas piątkowej nawałnicy drzewo
uderzone piorunem runęło na parking
przy ulicy Uroczej w Jeleniej Górze prosto
na stojący tam samochód. Na szczęście
nikogo nie było w środku a drzewo jedynie
musnęło samochód, zdzierając lakier z
drzwi i wybiło dziurę w przedniej szybie.
Właściciel miał dużo szczęścia. Strażacy
mieli pełne ręce roboty przy usuwaniu
połamanych konarów i gałęzi. Te niejednokrotnie uszkodziły linie energetyczne.
Pracownicy pogotowia wielokrotnie interweniowali. Jak zapowiadają synoptycy, w
tym tygodniu w pogodzie nie będzie już
tak niepokojących zjawisk.
(Mar)
FOT. MAR

MZDiM, Czesław Wandzel. Pozytywna decyzja zapadła pod koniec
kwietnia. Minęło niemal dwa
miesiące, a budowy – ani widu,
ani słychu.
– Próbowaliśmy się dowiedzieć
co dzieje się z tymi pieniędzmi i
kiedy rozpoczną się prace, ale
spławiano nas jakimiś ogólnikami – mówi prezes cyklistów Zbigniew Leszek. Czesław Wandzel
tłumaczy, że terminy zarówno
przetargu, jak i rozpoczęcia prac
wynikają z procedury prawej.
– Obecnie przygotowywane są
dokumentu, w czerwcu zorganizujemy przetarg, i jeśli uda się go
rozstrzygnąć w sierpniu lub we
wrześniu wykonawca rozpocznie
prace – mówi Czesław Wandzel.

Dzięki uruchomieniu linii
produkcyjnej kompletnego systemu wentylacyjnego do samochodów Mercedes klasy E
nie tylko zatrzymano redukcję
liczby zatrudnionych, ale w
krótkim czasie zatrudnienie
zaczęło rosnąć. Wielką zaletą
okazało się też zróżnicowanie
produkcji. W zakładzie w Radomierzu powstają systemy
wentylacyjne do samochodów
klas popularnych, średniej klasy
i aut luksusowych.
– Największy regres był w grupie samochodów luksusowych,
natomiast w grupie aut popularnych zanotowano
dużo mniejszy
spadek i to
nam
dod a tko -

wo pomogło w zatrzymaniu
dalszego obniżania poziomu
produkcji – wyjaśnia prezes firmy Kurt Lampert. – Kryzys wpłynął na zachowania klientów tak,
że ograniczają swoje wydatki
i zamiast aut wyższej klasy,
kupują samochody bardziej ekonomiczne, czyli z tego segmentu,
który też zaopa-

tr ujemy – dodaje Lampert .
Zakład opanował też technologię pokrywania plastiku farbą
chromową. Dzięki temu kratki
wylotowe wyglądają bardziej
elegancko i lepiej dopasowują się do charakteru wnętrza.
Jak wyglądają zamontowane systemy produkowane w zakładzie
Dr. Schneider pracownicy fabryki przekonali się podczas prezentacji na którą zaproszono dealerów Mecedesa z Dolnego Śląska.
– Dla zatrudnionych u nas
ludzi była to okazja, żeby
zoba-

Marek Komorowski
FOT. MAREK KOMOROWSKI

To nie koniec nowych projektów. Firma
zamierza w tym roku i na początku przyszłego uruchomić kolejne linie produkcyjne do Opla Astry i BMW. Przy ich obsłudze
ma pracować około 160 osób.

(Angela)
FOT. TEJO

Ulica Głowackiego „w robocie”
O początkach prac modernizacyjnych przy ul. Głowackiego
już informowaliśmy. Na razie
wymieniane są tylko chodniki.
Wysokość nowego krawężnika
sugeruje, na starą nawierzchnię ulicy będzie wylana nowa
warstw asfaltu. – Będzie ona
podwójna i krawężniki nie będą
stanowiły bariery – mówi zastępca prezydenta Jerzy Łużniak.
Dobrą wiadomością dla mieszkańców sąsiedztwa jest fakt,
Trwa remont „przelotowego” traktu będącego komunika- że pracom drogowym towacyjną alternatywą dla zmotoryzowanych jadących w stro- rzyszy kompleksowa wymianę Karpacza, a chcących ominąć zatłoczone centrum.
na instalacji elektrycznej oraz

Trzy lata i sześć miesięcy więzienia oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych
na sześć lat: taką karę Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze wymierzył Marcinowi L. 23-latek
ze Szklarskiej Poręby 6 lipca ubiegłego roku, prowadząc auto po pijanemu rozbił je
zabijając siedzącego na tylnym siedzeniu kolegę, z którym znał się od piaskownicy.
Tragicznej nocy z 5 – 6 lipca
2008 roku Marcin L. i jego koledzy
mieli się dobrze bawić na dyskotece w Rembiszowie. Wcześniej spotkali się na piwie w Szklarskiej Porębie. Po kilku wypitych butelkach
Marcin zaproponował wyjazd na
dyskotekę do Rębiszowa. Wszyscy
zgodzili się bez chwili zastanowienia. Kierować miał szwagier
Artur, który wcześniej nic nie pił.
Wieczorem około godziny 22.00
pojechali na ubaw.
W trakcie zabawy Marcin, który
miał już sporo w czubie, poprosił
Artura o kluczyki do auta. Na
tylnym siedzeniu spał jego kolega
Sebastian, który wcześniej poszedł
do samochodu tłumacząc, że źle
się poczuł. i usiadł za kierownicą.
Marcin niewiele pamięta. Mówi, że
może chciał przestawić samochód

czyli swoją pracę jako element
całości, natomiast goście przyjrzeli się jak powstaje produkt,
który oni sprzedają – wyjaśnia
Kurt Lampert. – Takie prezentacje urządzaliśmy dotychczas w
zakładach na terenie Niemiec.
Linia produkcyjna elementów do
Mercedesa klasy E jest pierwszą,
która nie ma odpowiednika w innych naszych zakładach, dlatego
mogliśmy tu zorganizować takie
spotkanie – usłyszeliśmy.

albo się nim po prostu przejechać,
zaszpanować po pijaku. Wsiadł,
włączył radio i silnik, po czym
ruszył.
Wyjechał autem z łąki gdzie
wszyscy parkują, pojechał kawałek, zawrócił i chciał ponownie
zaparkować. Wtedy stuknął jednak
inne auto, przestraszył się konsekwencji i odjechał, żeby uniknąć
odpowiedzialności i kosztów.
Postanowił jechać do Radoniowa i stamtąd wrócić innym
autem, żeby zabrać kolegów.
Odurzony alkoholem, którego
skutki spotęgował strach, Marcin
dociska pedał gazu do podłogi.
Licznik wskazuje 115 kilometrów
na godzinę i więcej. Peugeot 106,
którym jedzie Marcin mija się z
jakimś samochodem. Kierowca
słyszy pisk opon na zakrętach i

widzi przejazd przez most, najprawdopodobniej w Mirsku.
Na jednym z zakrętów traci panowanie nad kierownicą, zjeżdża
na lewy pas drogi, następnie do
rowu gdzie zderza się ze skarpą
i drzewem. Uderzenie w drzewo
był tak silne, że z samochodu

montaż nowych latarni. Stare
pochodzą z początku lat 80.
XX wiek u, a ich sprawność
pozostawia wiele do życzenia.
Póki co zarówno piesi jak i
kierowcy muszą uzbroić się w
cierpliwość. Ulicą Głowackiego
trzeba jeździć wyjątkowo ostrożnie: obowiązuje ograniczenie do
30 km. na godzinę. Prace mają
się zakończyć w sierpniu, ale nie
jest wykluczone, że drogowcy
uporają się z remontem już pod
koniec lipca.

(Angela)

(tejo)
FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK

Zbrodnia i przebaczenie
Doznał rozległego uszkodzenia
głowy z rozkawałkowaniem kości czaszki, rozerwaniem opon
mózgowych i mózgu, złamania
kręgosłupa na wielu poziomach
oraz pęknięcia przegrody międzyprzedsionkowej serca. Zmarł
na miejscu.
Sprawca do przyjazdu pogotowia, policji i straży pożarnej sie-

MARCIN STANĄŁ PRZED MATKĄ SWOJEGO KOLEGI I POPROSIŁ
JĄ O WYBACZENIE. PŁAKAŁ. MATKA OFIARY RÓWNIEŻ
NIE MOGŁA POWSTRZYMAĆ ŁEZ. WYBACZYŁA SPRAWCY

zostaje wrak. Jedynym niemal
nietkniętym miejscem jest przednie siedzenie kierowcy, na którym
siedział Marcin. Wyszedł z wypadku prawie bez obrażeń
Pasażer z tylnego siedzenia,
którego Marcin znał od piaskownicy, nie miał szans na przeżycie.

Czyste powietrze
Coraz bliżej do realizacji inwestycji, która
zapewni poprawę jakości powietrza w
stolicy Kotliny Jeleniogórskiej. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przeszło do
drugiego etapu oceny wniosku złożonego
w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy SPPW. Przedsiębiorstwo
znalazł się wśród 75 podmiotów, które
przeszły do drugiego etapu. Realizacja ma
kosztować 34 miliony złotych.

dział w samochodzie. Od razu też
przyznał się do zarzucanego mu
czynu - spowodowania wypadku
drogowego kierując pod wpływem
alkoholu, przekroczenia dozwolonej prędkości i nie dostosowania
jej do warunków na drodze, w wyniku czego śmierć poniosła jedna

osoba. W minionym tygodniu na
sali sądowej w Sądzie Okręgowym
w Jeleniej Górze Marcin stanął
przed matką swojego serdecznego, ale nieżyjącego już kolegi i
poprosił ją o wybaczenie. Płakał.
Matka ofiary również nie mogła powstrzymać łez. Wybaczyła
sprawcy. Choć za zarzucany czyn
Marcinowi L. groziło do 12 lat
więzienia, sąd wydaje wyrok – 3
lata i sześć miesięcy pozbawienia
wolności i zakaz prowadzenia
samochodu na 6 lat.
Oprócz tego chłopak do końca
życia będzie żył ze świadomością,
że przez swoją nieodpowiedzialność zabił swojego serdecznego
kolegę, którego znał od małego, i
który miał całe życie przed sobą.
Czy taki wyrok będzie dla niego dostateczną nauczką na przyszłość?
Czas pokaże. Angelika Grzywacz
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Dawno, dawno temu, istniał
ruch, którego zadanie brzmiało
słusznie i szlachetnie: zapewnienie równouprawnienia,
emancypacji kobietom. Skoro
cele te zostały osiągnięte (postaram się skończyć zdanie,
zanim zostanę zakrzyczany, że
rozpowszechniam kłamstwa,
bo prawdziwego równouprawnienia nie ma), „zainteresowanie ideologów przesunęło się
w kierunku dyskryminacji w
sferze kultury i języka” (cytat
z vademecum WOS). W tym
właśnie miejscu słuszna idea
zaczyna się mutować, co prowadzi do efektów co najmniej
dziwnych.
Nastąpiły czasy, w których
każda nadludzko zrażona do
mężczyzn z jakichkolwiek powodów kobieta zaczyna się
zwać feministką, obiekt nienawiści zaś zwany jest „męskim
szowinistą”. Trzeba przyznać,
że to określenie traci nieco sens,
bo sugeruje że ten to właśnie
szowinista płci męskiej chce
w jakiś sposób zniszczyć płeć
przeciwną, choć wydaje się,
że samo nastawienie sugeruje
sytuację wręcz odwrotną.
Według oficjalnej ideologii
feminizmu, jej przedstawicielki
walczą o „prawo do decydowania o własnym ciele” (znów
cytat z vademecum). Okej, w porządku, idea słuszna, poprawna
i naukowa. Jednak feministki
są gorącymi zwolenniczkami
aborcji. W 1991r. Powstała
Federacja Na Rzecz Kobiet i
Planowania Rodziny, stanowiąca „grupę nacisku w walce
o prawo do legalnej aborcji”.
Pomijając sprzeczność zawartą
w tytule (co ma planowanie
rodziny do w ybijania jej?),
zagłębmy się dalej w ideologię.
Czy przerwanie ciąży rzeczywiście dotyczy „decydowania
o własnym ciele” (słowo klucz:
własnym)? A co jeśli dzieciątko
również jest płci żeńskiej? Poza
tym... jak do tego doszło? Partenogeneza?
Kolejnym celem walki feministek jest zniesienie dyskryminacji w sferze religijnej.
Oczywiście mowa o tych nowoczesnych przedstawicielkach

nurtu. Stąd też pojawiają się
takie wynalazki jak kobietaksiądz (samozwańcza, a jakże).
Czy naprawdę jest sens wywracania do góry nogami czegoś,
co trwa od tysięcy lat w myśl
„poprawności politycznej”?
Dalej mamy walkę z dyskryminacją w sferze obyczajowej.
Skoro tak, to koniec z podawaniem płaszczy, przepuszczaniem w drzwiach, stawianiem
drinków i takie tam. Sorry! To
dla większego dobra i „likwidacji stworzonej przez mężczyzn
patriarchalnej struktury społecznej”. A no i jeszcze koniec
z zasadą „kobiet się nie bije” i z
reprezentacją siatkarek. Niech
zespoły będą mieszane!
W vademecum jest też jedna
bardzo ciekawa i śmieszna
rzecz. Otóż okazuje się, że dzisiaj kobiet y reprezentujące
ideologię (wypaczonego) feminizmu walczą także z dyskryminacją w sferze komercyjnej.
Cóż to za dziwny wynalazek?
Otóż w nawiasie czytamy, że
chodzi tutaj o „handel wizerunkami kobiet”. Czy to takie
okropne? Przecież nikt nie
ciągnął tych delikwentek do
reklam! Ba! Same się do nich
pchał y! Poza t ym dlaczego
mówi się tutaj o dyskryminacji?
Czy wizerunków mężczyzn nie
ma w reklamach? A kto zawsze
odgrywa rolę dobrego tatusia,
który wraca do domu, przytula
dzieciątko i daje prezent żonie?
Póki co – mężczyzna, choć
w dzisiejszych czasach żoną
żony może być druga żona (na
szczęście jak na razie nie tutaj).
A pomijając wszelkie kwestie
ideologiczne... kto uważa, że
mężczyźni powinni reklamować tampony, niech podniesie
rękę albo i dwie.
Są zawody, w których pracuje
więcej mężczyzn (np. górnicy),
a i takie, w których prym wiodą
kobiety (np. pielęgniarki). Nikt
nie mówi, że pomysł równouprawnienia kobiet (wpro wadzony konst ytucyjnie w
życie!) był zły, jednak „walka
z dyskryminacją w sferze języka” graniczy już z paranoją.
A Kopernik naprawdę nie była
kobietą! Konrad Lipiński

PLOTKI I FAKTY
Powrót na salony
Szara eminencja ratusza za
czasów prezydentury Józefa
Kusiaka, ekssekretarz miasta
Ewa Bajurny powróciła. Na razie
nie do magistratu, pewnie w
powodu niepomyślnego kierunku wiatrów politycznych,
ale na salony kulturalne Jeleniej
Góry. Panią Ewę zauważyliśmy
na spotkaniu bohaterów wydarzeń z czerwca 1989 roku,
a także na „Obserwatorium
Karkonoskim” zorganizowanym
w Biurze Wystaw Artystycznych.
Na widok E. Bajurny nawet
pracownikom placówki opadła
szczęka. – Dawno pani u nas nie
było – usłyszeliśmy komentarz.
Warto, aby przykład z byłej pani
sekretarz wzięła obecna ekipa
ratusza, która na kulturalnych
eventach bywa raczej rzadko, a
jeśli nawet – to z obowiązku. Ewy
Bajurny nikt teraz do niczego nie
zmusza.

Migawk¹ i piórem Jelonki.com

Fot. Konrad Przezdzięk

ODA OD MŁODOŚCI
Wolność, równość...
siostrzeństwo?



Droga młodzieży! Nie ulega
wątpliwości…

Dobry humor szefa
W wyjątkowo świetnym nastroju był ostatnio prezydent miasta Marek Obrębalski. Podobno
chodził po kuluarach ratusza z
piosenką na ustach, do wszystkich się otwarcie uśmiechał,
panie obdarowywał wylewnym
baise-main. Pogwizdywał, tańcował, wręcz skakał z radości.
Powód był oczywisty: wygrana
Platformy Obywatelskiej w wyborach do Europarlamentu. Ten
sukces dobrze wróży szefowi
miasta, bo nie ukrywał on swoich parlamentarnych ambicji,
a nawet raz (w 2005 roku)
wystartował w wyborach jako
kandydat do Sejmu. Poparcie dla
PO daje mu szansę na przedłużenie swoich marzeń o fotelu posła
lub senatora w Warszawie. No
chyba że zdecyduje się na próbę
sił i powtórny start w wyborach
samorządowych w 2010 roku.

że w wykształceniu...

ogromną rolę odgrywają
podróże.

(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

Marek Obrębalski, prezydent Jeleniej Góry, Agata Żmijewska, sekretarz miasta,
Zbigniew Szereniuk, zastępca prezydenta

OKIEM NACZELNEGO 

O żarciu od kuchni
Przez lata obowiązywania sprawiedliwości
społecznej i równości żołądków
wobec pełnego braków rynku
zaopatrzeniowego w towary
pierwszej potrzeby, kiedy to
lepsze kąski szarzy obywatele
jadali ustami swoich przedstawicieli w najwyższych władzach
partyjnych i państwowych, i w
gastronomii nadeszła rewolucja. Zarówno obyczajowa jak i
jakościowa. Nie objęła jednak
swoim zasięgiem całego żywieniowego światka.
Choć siermiężne stołówki
pracownicze z pomidorową
na koncentracie z „wkładką”
w postaci wołowej podeszwy
do żucia, odeszły do lamusa,
niezmienne od lat w szkolnych

jadłodajniach „aromaty” duszonej kapuchy oraz smażonych na
zużyt ym oleju uniwersalnym
filetów z morszczuka w piątki,
wciąż przypominają o minusach
zbiorowego żywienia.
W nowe weszły też restauracje.
Z nostalgią można powspominać
wytapirowane kelnerki obrażone
na klientów za to, że są kelnerkami
w fartuszkach z falbankami. Robiły łaskę przynosząc po godzinie
oczekiwania zimne pomyje zwane
zupą oraz produkt mięsopodobny
zwany kotletem mielonym (oczywiście z resztek kotletów pozostawionych przez konsumentów
poprzedniego dnia). Do tego zmrożone zimą, czyli słodkawo-mdławe
ziemniaki oraz nieśmiertelny
kompot śliwkowy. Oleista ciecz w
niedomytym kubku. Letnia z pływającymi w środku farfoclami. To

wszystko jest już skansenem.
Dziś restauracje bardzo dbają o
tzw. otoczkę. Muszą się przebojowo nazywać (już nie wystarczy,
na przykład, „Popularna” lub

przypomina mi bufetową „baru”
z piwem w Rakowicach Wielkich:
potężnych rozmiarów babę, która
robiła jednocześnie za ochroniarza, pacyfikując spojrzeniem

CENIĘ LUDZI, KTÓRZY ŻYJĄ PO TO, ABY JEŚĆ, A NIE
ODWROTNIE. ZAWARTOŚĆ TALERZA JEST W PEWNYM
SENSIE ODBICIEM PODEJŚCIA DO EGZYSTENCJI.

„Stylowa”). Na szyldach widnieją
więc coraz to liczniejsze karczmy,
gospody, zajazdy z szynkwasami,
czy też zupełnie z obca brzmiące
braserie (jak we Francji – brasserie – określa się piwiarnię, w
której można także coś lekkiego
przekąsić).
Tradycja jednak wciąż jest w
cenie. Nie brakuje odniesień rodzinnych, choć miano baru „Jak
u mamy” już trąci z lekka myszką.
Ale „Dobre jadło u Krychy” jest
jak najbardziej na topie. Krycha

rzeźnika panów, którzy – po kilku
butelkach lwóweckiego książęcego
– ponosiła ułańska fantazja.
Restauracje w Polsce są jednak
miejscem specyficznym, bo nakierowanym głównie na turystów. W
odróżnieniu od państw, do których
wciąż się porównujemy, u nas nie
ma zwyczaju posilania się całymi
rodzinami w knajpach: długiego
degustowania potraw i dyskusji o
ich smaku. Tak zwane „slow food”,
czyli delektowanie się esencją
ruskich na podsmażanym boczku,

wciąż nie wygrywa z pożartym
w kilka sekund hamburgerem,
czy też wysiorbaną i wchłoniętą
w pośpiechu zupką orientalną z
makaronem instant „gotowe w
pięć minut”.
Głodny turysta to łatwy klient.
Dlatego pewnie knajpiane żarcie – poza zmianą zewnętrzną
– rewolucji się oparło. Schabowy
z ziemniakami stał się raptem „filetem wieprzowym z kartofelkami
z pieca”, ale jak smakował, tak
smakuje. Zmieniła się gramatura. Głodowych porcji już dziś się
nie podaje, a waga potraw bywa
porównywalna – smakiem też – z
zawartością korytem dla prosiąt.
Gastronomia (choć są wyjątki)
wciąż oferuje ten sam jadłospis,
dziś tylko „menu”: pod bogatym
wystrojem wnętrz i kartą pełną
poetycko nazwanych dań, wciąż
kryje się kulinarny PRL bis w kapitalistycznym sosie przemian ze

słonym rachunkiem na deser.
Zresztą: nie wszystko, co
barowe i peerelowskie było złe.
Najlepszą golonkę w Warszawie
– nietłustą, mięciutką i wzorowo
chrupiącą zarazem – podawali
przy ulicy Świętokrzyskiej, w
prostym barze bez krzeseł, ino
z ladami, do których – niczym
w filmie „Miś”, dopychali się
ubrani w garnitury yuppies.
Ludzie sukcesu raczkującego
wówczas, na początku lat 90.
polskiego kapitalizmu.
Zdegustowani fabrycznym
smakiem serwowanych w „lepszych” lokalach lunchów, ociekali śliną na widok przaśnych,
ale mimo wszystko – smakołyków rodzimej kuchni podanych
na stole przykrytym ceratą i pożeranym za pomocą aluminiowego widelca z grawerunkiem
„Gminna spółdzielnia”.
Konrad Przezdzięk
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Jubileusz z dylematem
Seminarium, spotkanie branżowe, objazd studyjny i
festyn: tak przebiegały w miniony weekend obchody
10–lecia powiatu jeleniogórskiego. Nie należy jednak
zapominać, że jednocześnie mija 10 lat od utraty przez
Jelenią Górę statusu miasta wojewódzkiego.
31 grudnia 1998 roku zakończyło ono swój byt. Wszedł w życie
nowy system samorządności lokalnej. – Ustawą z dnia 5 czerwca
1998 r. przywrócono, w całkowicie
jednak odmienionej formie i treści,
jednostkę samorządu terytorialnego - powiat. Powiat - rozumiany
jako lokalna wspólnota samorządowa – napisali organizatorzy
10-lecia obchodów.
Czy powiat jeleniogórski sprawdził się swoją działalnością podczas 10 lat działania? Jego powstanie poprzedzone było upadkiem
województwa, a co za tym idzie,
utratą przez Jelenią Górę rangi
„ważniejszego” miasta. A może
aktywność powiatu skutecznie te
rany zabliźniła?
Rozmowa z Jackiem Włodygą, starostą jeleniogórskim

Anna Pisulska: Powiatowi zarzuca się, że urząd zatrudnia zbyt wielu pracowników.
Padają słowa „przerost kadry”.
To także podstawowa wątpliwość
radnych z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Co Pan sądzi na
temat tego typu wypowiedzi?
J.W. Wszystko zależy od
tego, w jakim aspekcie będziemy
rozpatrywać tę sprawę. Nasze
zatrudnienie jest podobne jak w

Eugeniusz
Kleśta
radny
powiatowy PiS
– Nie potrafię wymienić żadnego sukcesu
powiatu. W sobotę obchodzono więc
samo dziesięciolecie. Natomiast wiele
rzeczy, które udało się zrobić, jak droga
do Karpacza, już są w pewnym sensie
zniszczone. Nie mówiąc już o przeroście
administracji. Niemniej jednak życzę panu
staroście samych sukcesów.
większości starostw, a na pewno
od nich nie odbiega. Należy wziąć
jednak pod uwagę to, że większość

W czasach poszukiwania
kwadratury koła w kadrze
tradycyjne ujęcia karmią
wzrok wyjątkowym pięknem. Tak można powiedzieć o dziełach Waldemara
Grzelaka, które zawieszono
Galerii Korytarz Jeleniogórskiego Centrum Kultury.
Fascynujące krajobrazy czarnobiałe i w kolorze poruszające nie

urzędów powiatowych mieści się
w jednym budynku, a my aż w
trzech, co związane jest z zatrudnieniem dodatkowych osób do
obsługi, m. in. pań sprzątających
i konserwatorów. W sumie to
ponad 20 osób. Poza tym powiat
jeleniogórski obejmuje bardzo
duży obszar, a spraw dochodzi
coraz więcej. Obecnie pracownicy
z wydziałów geodezji, oświaty,
architektury i ochrony środowiska
muszą wykonywać pracę, którą do
niedawna realizowano w Urzędzie Marszałkowskim. Natomiast
wszystko musimy załatwić na
czas, za zwłokę grożą nam kary
pieniężne.
A.P. Starostwo ma się przenieść do obiektu przy ulicy
Podchorążych, co przyniesie
oszczędności, ale nic się w tym
kierunku nie robi. Czym jest
spowodowane opóźnienie?
J. W. Cały czas staramy się
o przeniesienie wszystkich wydziałów. Nie jest to jednak prosty
zabieg, a wydłuża się w czasie, bo
brakuje pieniędzy na kompleksowy remont nowego obiektu.
Prowadzimy działania w kierunku
sprzedaży budynku przy ulicy
Kochanowskiego, ale na razie nie
mamy na niego kupca, a osoby
zainteresowane chciałyby nabyć
go za przysłowiowe grosze. Nie
możemy do tego dopuścić. Mamy
jednak nadzieję, że uda nam się
w końcu przeprowadzić udaną
transakcję. W bieżącym roku
ocieplimy obiekt i wyremontujemy dach nieruchomości przy
ul. Podchorążych. Budynek jest
adaptowany dla potrzeb wydziału
komunikacji, dzięki czemu zwolni
się budynek przy ulicy Sudeckiej.
Ogólnie rzecz biorąc mam nadzieję, że do końca przyszłego roku
starostwo powiatowe przeniesie
się do nowego obiektu.
A.P. Petenci narzekają jednak
na nową lokalizację. Mówią o
problemach komunikacyjnych.
Bierze to Pan pod uwagę?
J.W. Myślę, że główny problem
stanowi fatalne skrzyżowanie

ulicy Jana Pawła II z Grunwaldzką. Wbrew pozorom większość
naszych klientów, obecnie głównie
Powiatowego Urzędu Pracy, przyjeżdża na miejsce samochodem.
Miejsc parkingowych jest sporo
więc tutaj nie mają problemów.
Poza tym autobus na ulicę Podchorążych też dojeżdża. Pozostaje
oczywiście kwestia fatalnych dróg
wewnątrz całego kompleksu.
Chcielibyśmy rozwiązać również
ten problem, ale nie należą one
do nas, dlatego też rozmawiamy
w tej sprawie z Urzędem Miasta
Jelenia Góra i Wojskową Komendą
Uzupełnień.
A. P. Jednym z zarzutów w
stosunku do starostwa, a głównie jego zarządu jest prywatyzacja Szpitala „Bukowiec”.
Mówi się o bezpodstawnym
zatajeniu umowy i narażeniu
powiatu na straty?
J.W. Prywatyzację kowarskiego szpitala uważam za ewidentny
sukces, dzięki niej będzie on dalej
działał i w końcu przestanie przynosić stratę. Jeżeli o mnie chodzi
to oddałbym go nawet za darmo,
bo nie można było dopuścić do
likwidacji tak potrzebnej jednostki
ochrony zdrowia w powiecie. Co
do umowy nie jest ona tajna, ale
można ją ujawniać jedynie za
zgodą EMC Instytut Medyczny S.
A., który zarządza tą placówką.
A. P. Powiat jeleniogórski
jest promowany na wielu imprezach zarówno w kraju, jak
i za granicą. To Pan, jako starosta często go reprezentuje. W
ten sposób powstało określenie
Mister Bankiet. To krzywdzące
sformułowanie?
J.W. Jeżeli chodzi o mnie to
bardziej żartobliwe niż szkodliwe.
Natomiast powiat ze względu na
to, że jego głównym walorem jest
turystyka musi być mocno promowany, musimy być widoczni.
Dzięki temu co roku w Karkonosze przyjeżdża około dwóch
milionów turystów. Przy czym
nie są to już sami starzy Niemcy,
przyjeżdżający w nasze tereny ze
względów sentymentalnych. Na
urlop na naszych terenach decydują się również młodzi ludzie, bo
zauważyli że są tutaj dobre hotele
i restauracje. Zorganizowaliśmy
specjalnie dla nich pakiety tury-

Fotografie nieskazitelne
tylko głębią kadru, ale chwilą
wybraną dla uwiecznienia danej
sekundy rzeczywistości przyciągają oczy. Po zdjęciach, które
składają się na wystawę „Kiedy
fotografia staje się obrazem”
autorstwa Waldemara Grzelaka,
można wodzić wzrokiem co rusz
odkrywając nowe szczegóły, a
każde spojrzenie przynosi nowe

doznania.
– Niezależnie od podziału na
artystów fotografików oraz tych,
którzy fotografię wykorzystują jako zwykły środek przekazu, głównym jej zadaniem jest
niesienie pewnych kanonów
estetycznych – powiedział podczas wernisażu kustosz Galerii
„Korytarz” Wojciech Zawadzki.
– Fotografie Waldka Grzelaka
są po prostu piękne. Powstawały przez wiele lat – dodał.
Uczestnicy wernisażu już teraz
zapowiedzieli, że nie mogą się
doczekać następnej ekspozycji.
Warto udać się do Galerii Korytarz, aby osobiście te zdjęcia
zobaczyć. Wykonanie reprodukcji
nie jest w stanie oddać pełni siły
wyrazu tych prac w oryginale.

Waldemar Grzelak podczas wernisażu.

(tejo)
FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK. 

Jacek Włodyga na tle mapy powiatu.

styczne, oraz możliwość wypożyczenia samochodów, ich kradzież
w ostatnim czasie też się zmniejszyła. Zawarliśmy współpracę
z Powiatem Aachen, Bamberg,
Gryfickim, Wolsztyńskim oraz
miastem Jablonec nad Nisou.
A. P. Obecna promocja jest
prowadzona podobnie jak w
pierwszych latach działalności
powiatu, czy zupełnie inaczej?
J. W. Musieliśmy zmienić
podejście ze względu na otwarcie
granic. Teraz zależy nam nie tylko
na promocji naszego powiatu, ale
i Karkonoszy po stronie czeskiej.
Turyści chętnie zwiedzają góry
po obu stronach. Poza tym zachęcamy ludzi do korzystania z
usług tamtejszych przedsiębiorstw
turystycznych, które wcale nie są
droższe. Oczywiście najważniejsza
w tym wszystkim jest wspólna
promocja i obopólne korzyści.
A. P. Chciałam zapytać o
zainteresowania starosty, a
raczej drugą stronę Pańskiej
działalności, czyli inżyniera,
projektującego skocznie narciarskie? Jaka dziedzina jest
Panu bliższa?
J. W. Obecnie jestem przede wszystkim samorządowcem.
Skocznie projektowałem, bo od
młodych lat interesowałem się
narciarstwem, sam uczestniczyłem w wielu zawodach, będąc
jednocześnie członkiem, a później
prezesem klubu „Śnieżka” w Kar-

Dawno nie było takiej wystawy w Muzeum Karkonoskim, w którym można
zobaczyć obrazy pędzla mistrzów epoki fin de sieclu i
początków poprzedniego
stulecia: Wojciecha Weissa
oraz Aneri Ireny Weissowej. Ekspozycję otworzyła
wnuczka Autorów – Zofia
Nowina–Konopka Weiss.
Jak powiedziała wnuczka Wojciecha Weissa, te słowa miał on
wypowiedzieć, kiedy poznał swoją
przyszłą żonę Aneri Irenę. Kobietę
oszołamiającej urody. Zobaczymy
głównie portret y Aneri Ireny
pędzla samego Mistrza. Modelka
jest przedstawiona w różnych
sytuacjach, w różnej kolorystyce,
ale z niezmiennym pięknem. Są
też autoportrety samego Weissa,
scenki rodzajowe, krajobrazy.
– To nasza propozycja na wakacje
– podkreśla szefowa Muzeum
Karkonoskiego Gabriela Zawiła.

(tejo)

paczu. Teraz zależy mi jednak na
realizacji działań strategicznych
związanych z rozwojem powiatu
jeleniogórskiego. Cieszy mnie to,
że ostatnio rozwija się branża
turystyczna ale też powstają nowe
zakłady pracy, jak choćby Dr.
Schneider w Radomierzu. Udaje
się nam otwierać fabryki, nie
narażając na szwank walorów
turystycznych w Karkonoszach.
To przecież miejsca pracy dla
naszego społeczeństwa.
A. P. Jakie ma Pan jeszcze ważne, a niezrealizowane
cele?
J. W. Tak. Przede wszystkim
wyremontować wszystkie drogi
powiatowe, zarówno główne , a
tym samym bardzo istotne komu-

nikacyjnie, jak i ulice wewnątrz
gmin. Cały czas prowadzę starania
w kierunku pozyskania funduszy
na ten cel. Poza tym chciałbym
stworzyć większe możliwości
młodzieży, jeżeli chodzi o naukę
języków obcych oraz nakłonić
absolwentów gimnazjów do skorzystania z oferty powiatowych
liceów, które nie odstają od jeleniogórskich.
A. P. Czy chciałby Pan zostać starostą jeleniogórskim w
następnej kadencji?
J. W. Nie myślę o tym, zobaczymy, co przyniesie czas.
A. P. Dziękuję za rozmowę.
rozmawiała: Anna Pisulska
FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK

Mirosław Górecki,
burmistrz Kowar
Współpraca ze starostą przebiega bardzo dobrze, on sam chwali działające w naszym
mieście Stowarzyszenie Miłośników Kowar. Natomiast zauważam potrzebę przejęcia
przez gminę Zespołu Szkół Ogólnokształcących, ułatwiłoby to znacznie kwestię związaną
z jej funkcjonowaniem. Obecnie ma ona spore problemy naborem uczniów, bo większość
absolwentów gimnazjów wybiera jeleniogórskie szkoły.
Grzegorz Sokoliński
szef rady Szklarska Poręba
Nie mam żadnych zastrzeżeń, jeżeli chodzi o współpracę ze starostą. Ogólnie rzecz biorąc
wolałem jednak układ z przed 10 lat, kiedy istniały województwa, a sprawy gminy i miasta
związane z architekturą, komunikacją czy urbanistyką rozwiązywano na jego terenie.
Było to decydowanie wygodniejsze dla przeciętnego obywatela, chociażby ze względów
komunikacyjnych.

Atak piękna
W Muzeum Karkonoskim zawisły również
fotografie Ireny Weissowej.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Nawiedzenie pilnie potrzebne
Brak mówiącego jednym głosem środowiska artystycznego, złe zarządzanie instytucjami kultury i deficyt miłości
do własnego regionu – tak uczestnicy środowej debaty w
Biurze Wystaw Artystycznych z cyklu „Obserwatorium
Karkonoskie” podsumowali kondycję artystów w Kotlinie
Jeleniogórskiej.
– Temat jest tak trudny, że
sam zapomniałem, jak brzmi
– powiedział na początek Andrzej Więckowski, dziennikarz
„Odry”, eseista i medioznawca,
pomysłodawca spotkań, autor
wstępu i moderator debaty. – Życie
artystyczne w Kotlinie. Kotlina w
sztuce. Czego nie znajdują u nas
artyści? Na tak postawione pytanie
odpowiadali: Henryk Waniek,
malarz surrealista, pisarz i filozof,
Janina Hobgarska, gospodyni
spotkania, dyrektor Biura Wystaw
Artystycznych, oraz Paweł M.
Krzaczkowski, socjolog kultury,
znany z organizacji „Recyklingu
sztuki” w BWA.
Andrzej Więckowski we wstępie
nawiązał do sztuki ekumenicznej
i antycznej Grecji. Mówił też o
wartości sztuki, która – do czasów, kiedy okazało się, że można
być malarzem i nie malować
obrazów lub uważać się za poetę
i nie pisać wierszy – była zupełnie
inaczej traktowana. Nowe pojęcie
sztuki pozbawiło jej osobowości, a nawet pojawiły się opinie,
że dzieł nie tworzą artyści, ale
są one wynikiem zbiorowego
aktu twórczego dokonanego w
jednym języku rzeczywistości.
Mówca przypomniał słowa Paula
Valery’ego, francuskiego pisarza,
który podkreślał znaczenie tzw.
ducha, nawiedzającego konkretne
miejsca. To one stają się kolebką
sztuk, kiedy są przez owego ducha
natchnione. Tak stało się z Holandią jako miejscem przyjaznym
dla malarzy. Podobnie działo się
z Paryżem. I – jak szczególnie
zaznaczył Andrzej Więckowski
– z Wrocławiem, uważanym za
miejsce wyjątkowe dla różnych
prądów w teatrze. Ale – jak podkreślił autor wstępu – są miejsca,
które „duch” skrzętnie omija.
– Lepiej z mądrym zgubić niż z
głupim znaleźć – powiedział A.
Więckowski nawiązując do mecenasów sztuki, czyli jej sponsorów.

Duch sztuki
skrzętnie
omija pewne
miejsca

– Mecenas może być człowiekiem
wrażliwym estetycznie i artystycznie amatorem sztuk wszelkich,
czującym ducha. Wtedy bardzo
wiele się dzieje. Ale może też być
durniem, wtedy nie dzieje się
nic. Nie ma nic gorszego, jeśli na
ważnych stanowiskach są głupcy,
nawet jeśli są to majętni głupcy
– usłyszeliśmy. W kontekście
zabrzmiało pytanie: jak w tym
krajobrazie świata sztuki wygląda
Kotlina Jeleniogórska i jej stolica?

Prowincja niedoceniana

Henryk Waniek podkreślił rolę
prowincji w procesie twórczym.
– To na peryferiach wybijają ożywcze dla sztuki źródła – powiedział.
Sprzeciwił się też pomniejszaniu
znaczenia mniejszych miejscowości w artystycznym świecie. W
tym kontekście Kotlina Jeleniogórska – zdaniem Henryka Wańka
– jest miejscem szczególnym,
a dowodem tej szczególności
jest przywiązanie wielu artystów do poszczególnych miejscowości w regionie. I to zarówno
przed 1945 rokiem, jak i po nim.
Dodał, że to właśnie w małych
miastach i miejscowościach dokonywane są rzeczy wielkie. Niestety,

tystom. Ci byli wdzięczni, jak
dostali talerz strawy, ale w sumie pozostawili niepowtarzalnie piękny renesans toskański
– powiedział Henryk Waniek.
– Już sama nazwa „kotlina” niesie ze sobą znaczenie ‘kotła’, w
którym coś się warzy, a to dobrze
wróży regionalnej sztuce – mówił
artysta. Wspomniał też o wielkich
dokonaniach jeleniogórskich
twórców, którzy wyszli ponad
regionalizm, głównie w dobrych
czasach dla Teatru Norwida. Ale
zauważył poważny deficyt „zakochania się” we własnym regionie.
Waniek nie traci jednak optymizmu. Dodał, że skoro teraz wiele
zjawisk jest w dolnym rejestrze,
to dzięki mechanizmowi oscylacji,
musi być lepiej. Henryk Waniek
zaproponował też, aby pokusić się
o wydanie pozycji, która podsumowałaby regionalną historię sztuki.

Brak środowiska

Janina Hobgarska odnosi
wrażenie, że regionalnej sztuce
brakuje siły napędu, bo nie ma
w regionie młodych twórców.
– Wyjeżdżają do większych ośrodków zapowiadając, że być może tu
wrócą – podkreśliła dyrektorka
BWA. Z drugiej strony zauważa
też olbrzymi, aczkolwiek niewykorzystany potencjał twórczy
drzemiący w wielu artystach,
którzy tworzą w różnych miejscowościach Kotliny Jeleniogórskiej.
– Nie bez znaczenia jest także

Wśród słuchaczy: Alina Obidniak i Wiesław
Tomera.

w stanie wykorzystać potencjał twórczy regionu – powiedziała J.
Hobgarska. Wyraziła też żal, że miasto
nie dba o stworzenie własnej kolekcji sztuki regionu.

Widz lekceważony

Paweł M. Krzaczkowski rozdał zebra-

programowej,
brak
wiary
w publiczność
i nowe
zjawiska
oraz niekompetencję.
Uzupełnił, że

rze brakuje kawiarni artystycznej, a takie placówki są w wielu
mniejszych miastach. Ale wiąże
się to także z brakiem koordynacji wśród samych artystów.
Debacie przysłuchiwało się w
sumie niewiele osób (bywały obserwatoria z nadkompletem publiczności). Poza Janiną Hobgarską
nie było nikogo ani z dyrekcji placówek kultury, ani z samorządu
(za wyjątkiem radnego Wiesława
Tomery). Nie przyszło też
wielu artystów, których
obecności można się
było spodziewać.
Zauważyliśmy
Alinę

– LEPIEJ Z MĄDRYM ZGUBIĆ NIŻ Z GŁUPIM ZNALEŹĆ
– POWIEDZIAŁ A. WIĘCKOWSKI NAWIĄZUJĄC DO
MECENASÓW SZTUKI, CZYLI JEJ SPONSORÓW.

wizja decydentów w scentralizowanym świecie rzadko sięga
poza granice „metropolii”. Henryk
Waniek zauważył, że w sztuce
musi w końcu dojść do jakiegoś
przewrotu. – Odwrócenia się od
skrajnej profesjonalizacji form
artystycznych – jak to ujął – żeby
jej wytwory przestały być nudne.
– Kultura jest nieprzewidywalna
i trudno przewidzieć, gdzie pojawi się ktoś znaczący w danej
dziedzinie – mówił artysta zauważając, że nie pomoże w tym
nawet najbardziej bogaty
mecenas. Za przykład
podał Włochy czasów Medyceuszy,
których uważa
za najskuteczniejszych
mecenasów
sztuki.
– Oni nie
płacili ar-

spora liczba instytucji kultury.
Powstają też nowe, jak cieplicka
Przystań Twórcza. Polepsza
się ich baza – mówiła Janina
Hobgarska. Wspomniała też
o wielkich możliwościach,
jakie daje wolność twórcza
i przemiany po 1989 roku.
Jednak szefowa Biura Wystaw
Artystycznych ubolewa, że w
mieście i okolicy nie ma znaczącego i cyklicznego wydarzenia W sztuce jest jeszcze wiele przestrzeni do odkrycia.
o randze ponadregionalnej. Nie nym kilka książek, w tym nie- oczywiście od tego są wyjątki.
jest wykorzystywana przestrzeń mieckojęzycznych, traktujących Dodał także, że w Jeleniej Gómiejska do różnych zdarzeń w o wielkich postaciach dawnej
sztuce. Brakuje też sztandarowej sztuki, dziś zupełnie nieznanych:
dla regionu promocji kulturalnej. Danielu Stoppe, barokowym poe– Jak powiedział obecny tu Ja- cie, libreciście samego Telemana,
cek Jaśko, artyści są najlepszymi który mieszkał blisko Kościoła
ambasadorami i potrafią lepiej Łaski i był rektorem Szkoły Ewanzachwalić region niż ciągle tak gelickiej. Wspomniał też o pisarzu
Prowincję trzesamo wydawane foldery – podkre- Carlu-Wilhelmie Salice-Contessie.
ba cenić, bo tu
śliła Janina Hobgarska. W ciepłych – Warto by wydać opracowabije źródło dla
słowach wyraziła się o jelenio- nie uświadamiające mieszkańgórskich fotografikach: Ewie com te fakty – zaproponował.
sztuki.
Andrzejewskiej i Wojciechowi Zdaniem Pawła M. KraczkowZawadzkiemu oraz skupionym skiego jeleniogórskie instytucje
wokół nich twórcach z Jele- kultury przyczyniają się do „zaniogórskiej Szkoły Fotografii, mierania miasta”, bo nie tworzą
która jest zjawiskiem znanym „życia kulturalnego” zgodnego
w całym kraju i cenionym. z oczekiwaniami wielu. Mówca
Wymieniła też placówki kul- nie oszczędził Filharmonii Dolturalne, które tworzą obraz nośląskiej, której zarzucił bardzo
W Jeleniej
Kotliny Jeleniogórskiej, ale ograniczony repertuar. – Brakuje
same rzadko tu występują. w nim pozycji muzyki dawnej i
Górze brak
Są też i artyści rodem stąd, współczesnej. Opiera się głównie
spójnego
jednak praktycznie nieobec- na klasykach i romantykach
środowiska
ni na lokalnym rynku. – Jeż- – mówił. Zaznaczył, że wynika to
artystycznego.
dżą tam, gdzie jest odbiorca po części z możliwości muzyków,
– zaznaczyła. Dostało się którzy są w ten sposób kształceni,
samorządowcom, którzy w że potrafią grać te pozycje, które
Szklarskiej Porębie zamiast są na afiszu. – Ale istotna jest także
galerii z rzeźbą Frąckiewi- tutaj niewiedza – dodał – i dość
cza, woleli sklep z butami. wąski horyzont świadomości.
Dostało się i artystom. – Nie Zarządzającym kulturą Krzaczma u nas środowiska ar- kowski wypomniał też brak wizji
tystycznego, które byłoby

Obidniak, Andrzeja Boj-Wojtowicza, Jacka Jaśkę, aktora Kazimierza Krzaczkowskiego…
Ta lista (nie)obecności
potwierdziła w pewnym sensie postawione
wcześniej tezy.
Konrad Przezdzięk
FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK
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Działanie z dala od polityki
Poplenerową wystawę Festiwalu „Ekoglas”, której eksponaty powstały w Szklarskiej Porębie, można obecnie
obejrzeć w Wydziale Szkła i Ceramiki Akademii Sztuk
Pięknych we Wrocławiu.
Kr uche dzieła sztuki wykonali najwybitniejsi twórcy i
projektanci szkła m. in. prof.
Małgorzat a Dajewska, prof.
Zbigniew Horobowy, dr Mariusz
Łabiński i inni. Uczestniczyli
oni w Festiwalu „Ekoglas”, który odbył się we wrześniu 2008

roku w Leśnej Hucie Szkła w
Szklarskiej Porębie, prowadzonej
przez mistrza karkonoskiego
szkła Henryka Łubkowskiego.
Ideą całego przedsięwzięcia było
ponowne wykorzystanie stłuczki
szklanej. 
(Ania)

Na otwarcie Parku Dinozaurów w Szklarskiej Porębie trzeba będzie jeszcze poczekać. Powód: droga dojazdowa jest całkowicie
rozkopana. Przedpotopowe gady w lesie pod
Szrenicą zobaczymy dopiero w październiku.
– Park moglibyśmy w każdej stanie ona najprawdopodobniej
chwili otworzyć, ale ze względu zakończona w październiku biena problemy komunikacyjne nie żącego roku i wtedy też zostanie
możemy tego uczynić – mówi otwarty Park Dinozaurów.
Andrzej Hermel, przedstawiciel
Choć obiekt jest jeszcze zafirmy Best Home. –

Dinozaury „zaryczą” jesienią

mknięty, co sprytniejsi mieszkańcy
widzieli już
dino-

zaury, które zadomowiły się w
lesie przy ulicy 11 Listopada. Nie
jest łatwo się do niego dostać,
a poza tym strzeże go stróż,
ale ciekawość w tej kwestii
bierze górę i znajdują się osoby
chętnie pokonujące wszelkie
przeszkody.
(Ania)
FOT. ANIA

Uroczyste otwarcie wystawy we Wrocławiu odbyło się w miniony wtorek. Wcześniej
prezentowano ją w Domu Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie. Ekspozycja
będzie wystawiona do 27 czerwca.

Z nocnej wracali wycieczki
Najpierw próbowali zniszczyć skrzynki z napojami
w Rynku, ale spłoszeni przez ochronę przenieśli się
na ulicę Sobieskiego pod budynek PZU, w którym
powybijali szyby.
Do chuligańskich wybryków
trzech wandali doszło około
2.30 w nocy z poniedziałku na
wtorek. Na miejsce wezwano
strażników miejskich, którzy
po penetracji terenu odnaleźli
sprawców schowanych w podwórkach kamienic. Zarówno
ochrona PZU, jak i baru na

placu Ratuszowym rozpoznała
sprawców. Strażnicy oddali
wandali w ręce policji. Cała
trójka jest z Jeleniej Góry i w
chwili zatrzymania była pijana:
od promila alkoholu do dwóch
w organizmie. Chuligani staną
przed sądem grodzkim.

Droga
do obiektu
jest rozkopana, podobnie jak
wiele innych ulic w mieście
pod Szrenicą. Związane jest to z
inwestycją Karkonoskiego Systemu Wód i Kanalizacji, jaka jest
obecnie realizowana na terenie
Szklarskiej Poręby. Zo-

(Angela)

Wyborcze stresy Piotra Borysa
– mówił przed wyborami europoseł. Czy spełni obietnicę?
Spośród dolnośląskich kandydatów do Europarlamentu
wszedł także Jacek Protasiewicz
z PO, któremu wielu jeleniogórzan miało za złe niemal
zerową aktywność w regionie.
Do Br ukseli pojadą również
Ryszard Legutko z PiS oraz Lidia
Geringer d’Oedenberg z SLD.
Wszyscy odebrali w minioną
środę zaświadczenie o wyborze z rąk prezydenta RP Lecha
Kaczyńskiego i premiera rządu
Donalda Tuska.
(tejo)
FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK

Dziurawo pod jeleniami
Portret wyborczy Piotra
Borysa: pozostaje mieć
nadzieję, że swoim
zwolennikom nie wcisnął
wyborczej kiełbachy.

Jeleniogórskie wybrało
Prawie 21 procent wyborców z terenu byłego województwa jeleniogórskiego poszło do urn w
niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego. W Jeleniej Górze na Platformę Obywatelską
głosowało 10205 osób, Prawo i Sprawiedliwość poparło 3825 wyborców. 2680 postawiło na
kandydatów Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Unii Pracy. 615 było za Polskim Stronnictwem
Ludowym, Partię Demokratyczną – Centrolewicę poparło 441 mieszkańców, Unię Polityki Realnej
– 263, Samoobronę – 207, Prawicę RP - 140. „Kanapowy” wynik odnotowały Libertas (136
głosów) oraz Polska Partia Partia Pracy (136).

Karpacz na wizji
Wywrotka
na quadzie
28-letni mieszkaniec Jeleniej Góry wybrał
się 6 czerwca na przejażdżkę czterokołowcem w okolice wałów przeciwpowodziowych w Cieplicach. Zabrał ze sobą
7-letniego syna swojej przyjaciółki. W
pewnym momencie stracił panowanie
nad pojazdem i spadł ze skarpy. – Obaj
uczestnicy doznali dotkliwych obrażeń, w
tym złamania ręki – mówi oficer prasowy
jeleniogórskiej policji, Edyta Bagrowska.
Na szczęście nie są to obrażenia zagrażające ich życiu ani zdrowiu. W tej sprawie
prowadzimy dochodzenie, gdyż zdarzenie
zostało zakwalifikowane jako wypadek.
Mężczyzna wprawdzie nie poruszał się
po drodze publicznej, ale pojazd nie był
zarejestrowany ani ubezpieczony – dodała
E. Bagrowska.
(Mar)

Śmierć w „Europie”
Martwego mężczyznę znaleziono w miniony poniedziałek
w jednym z pokojów hotelu
Europa w Jeleniej Górze. Okazał
się nim 58-letni mieszkaniec
Białegostoku. Hotelowego gościa znalazła obsługa, która na
miejsce wezwała pogotowie
ratunkowe. Po przybyciu na
miejsce lekarz stwierdził zgon.
Na miejsce wezwano policję.
Z wstępnych oględzin wynika,
że śmierć 58-latka nastąpiła z
przyczyn naturalnych.

Wicemarszałek Sejmiku Dolnośląskiego nie znalazł
się w gronie wygranych po podaniu wstępnych wyników. Ale wejdzie do Europarlamentu. Z okręgu dolnośląskiego „awansował” także Ryszard Legutko z Prawa
i Sprawiedliwości i Jacek Protasiewicz z PO. Posadę
zachowała Lidia Geringer d’Oedenberg z SLD.
Najwięcej powyborczych stresów przeżył Piotr Bor ys, rodem z Lubina, wicemarszałek
Sejmik u Dolnośląskiego. Że
wejdzie do Europarlamentu,
okazało się dopiero w miniony wtorek. Wcześniej sondaże
nie wskazywały na „awans”
samorządowca, który pracował
bardzo aktywnie na swój sukces, również w Jeleniej Górze,
gdzie pokazywał się znacznie
częściej od innych kandydatów.
– Nie zamierzam zrezygnować
z działalność na rzecz regionu. Otworzę biuro poselskie
w każdym powiecie. Będę otwart y na projekt y i pomysły

KRÓTKO Z MIASTA

Po raz kolejny region jeleniogórski trafił dzięki telewizyjnym
łączom na ogólnopolskie ekrany.
Tym razem stacja TVN dotarła
przed kościółek Wang w Karpaczu, skąd w miniony piątek
przeprowadzono transmisję
programu „Dzień dobry TVN”.
Telewidzów powitali prowadzący
Agnieszka Wróblewska i Maciej
Sawicki oraz burmistrz miasta
pod Śnieżką Bogdan Malinowski.
Nagranie emitowanego na żywo
programu wzbudziło spore
zainteresowanie mieszkańców i
turystów. Wystąpiły, między innymi, Skrzaty Karkonoskie z
autorką baśni o stworkach
Marią Nienartowicz. Aktor
Bartosz Obuchowicz z rodziną
zdradził, że właśnie w Wangu
rok temu wziął ślub. Na
wizji pojawili się też
ratownicy GOPR z dobrymi radami na letni

sezon górskich wędrówek. Byli
też rowerzyści, którzy mówili
o sposobach jazdy po trudnym
terenie Karpacza i okolic.


(tejo)
FOT. URZĄD MIASTA

Droga dojazdowa do Archiwum Państwowego oraz innych placówek położonych na
terenie byłych koszar przy ulicy
Grunwaldzkiej w Jeleniej Górze
irytuje kierujących, którzy ryzykują uszkodzeniem zawieszenia
pojazdu przejeżdżając przez
potężne dziury. Kto je załata?
Miasto twierdzi, że utrzymanie dróg jest wciąż w gestii
Agencji Mienia Wojskowego.
AMW umywa ręce podkreślając,
że przecież sprzedała koszary
miastu. Umywanie rąk trwa, a
wyrwy są coraz głębsze.

Bez fontanny przy
Wolności
W tym roku wodotrysk przy
ulicy Wolności u zbiegu z al.
Wojska Polskiego w Jeleniej Górze straszyć będzie suchą niecką.
Stan technicznych największej
miejskiej fontanny nie pozwala na jej uruchomienie. Niesprawne są dysze, a nieszczelna
niecka powoduje straty wody i
niepotrzebne koszty związane
z utrzymaniem wodotrysku.
Miasto planuje pozyskać środki
na remont zniszczonej fontanny.
Na razie jednak o ochłodzie w
upalne dni można zapomnieć.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

15 czerwca 2009 r.

13

WIADOMOŒCI

FLESZ
Wpadka in flagranti
W miniony wtorek (9 czerwca) policjanci zatrzymali na
gorącym uczynku kradzieży z
włamaniem dwóch mieszkańców Piechowic w wieku 15 i 20
lat. Sprawcy zdemontowali i
przygotowali do kradzieży kilka
grzejników żeliwnych, 6 baterii
łazienkowych i kuchennych, a
także inne przedmioty o łącznej wartości 1150 zł. Poza tym
20-latek co najmniej pięć razy
sprzedał nieletniemu marihuanę, a także prawdopodobnie
wymuszał na nim pieniądze.

Agresja po kłótni
26-letni mężczyzna na placu
Ratuszowym głośno przeklinał
i rzucał koszami na śmieci.
Ludzie uciekali na boki, a kiedy
wezwano straż miejską, agresor
rzucił się na funkcjonariuszy. Ci
okazali się profesjonalistami i
spacyfikowali napastnika. Był
pijany. Zeznał, że zachowywał
się agresywnie, bo wcześniej pokłócił się z matką. Do zdarzenia
doszło w miniony poniedziałek
(8 czerwca)

Wyspa dla Cyganów

FLESZ
Niszczą znaki

Nieznani sprawcy wygięli
ostatnio niemal do ziemi znak
informacji miejskiej na skrzyżowaniu ulic 1 Maja oraz Wincentego Pola w Jeleniej Górze.
Turyści, którzy tym właśnie
szlakiem podążali z dworca w
kierunku centrum, widzieli
„znaczącą” wizytówkę Jeleniej
Góry… Wandale grasowali także
przy ulicy Bartka Zwycięzcy,
gdzie również wyżyli się na
znakach drogowych. Co roku
Miejski Zarząd Dróg i Mostów
liczy straty spowodowane przez
niszczycieli w dziesiątkach tysięcy złotych.

W Kowarach zostanie zrealizowany kolejny projekt romski za około 900 tysięcy złotych pochodzących z
funduszy europejskich. Cel: stworzyć społeczności Romów warunki do pracy, rozwoju i prezentacji własnej
kultury.

Głównym celem projektu
romskiego jest stworzenie
Gypsy Island, czyli cygańskiej
wyspy. Tam to specyficzne
społeczeństwo będzie tańczyć, śpiewać, gotować, wróżyć i wystawiać sztuki teatralne. W ten sposób Romowie
przestaną być problemem
miasta nad Jedlicą, bo przy
ich pomocy powstanie oryginalny produkt turystyczny.
Skorzystają na tym również
pozostali mieszkańcy Kowar,
bo miasto zamiast dotować
mniejszość narodową będzie
na niej zarabiać.

Pod koniec czerwca rozpoczną się działania, mające
przygotować ludzi do wykonywania zajęć w nowym
miejscu. Wiąże się to także z

UPRZEDZONE W STOSUNKU DO CYGANÓW
ŚRODOWISKA, ZANIM PROJEKT SIĘ ROZPOCZĄŁ,
JUŻ WRÓŻĄ JEGO KLĘSKĘ. ARGUMENTUJĄ
STEREOTYPOWO: ROMOWIE TO NIEROBY I ZŁODZIEJE,
DLATEGO CAŁE DZIAŁANIA SĄ SKAZANE NA FIASKO

przedstawieniem Cyganom
ich nowych obowiązków i
uś wiadomienie odpowie dzialności, jaka na nich ciąży.

Z zadęciem
Kowarska Orkiestra Dęta powstawać będzie w ramach zupełnie innego projektu. Koszty
z tym związane oszacowano na 140 tysięcy złotych, dzięki którym zostaną zakupione
instrumenty i odbędą się zajęcia muzyczne. Zaplanowano także tydzień szkoleniowy
w Czechach. Z tej oferty skorzystają zarówno młodzi, jak i starzy mieszkańcy Kowar.
Jedynym warunkiem jest oczywiście chęć poświęcenia czasu i oddanie się grze na
instrumentach dętych. .

Będą ćwiczyć na  „Orliku”

– Potrzebne są osoby gotowe
codziennie rano przyjść do
pracy i zostać w niej przynajmniej sześć godzin – nie
ukr ywają pomysłodawcy.

Idea jednak nie wszystkim
się podoba. Uprzedzone w
stosunku do Cyganów środowiska zanim projekt się rozpoczął, już wróżą jego klęskę.
Argumentują stereotypowo:
Romowie to nieroby i złodzieje, dlatego całe działania są
skazane na fiasko
– To co wydaje się nam
nieciekawe i problemowe,
może stać się atrakcją tur yst yczną. Projekt będzie
sfinansowany z funduszy
unijnych, więc miasto nie
poniesie żadnych kosztów, a

może na nim jedynie zyskać –
przekonuje Dariusz Kaliński,
dyrektor Miejskiego Ośrodk a Kultur y w Kowarach.
Romowie nie dostaną pieniędzy do ręki, a wszystkie
pozyskane fundusze zostaną
przeznaczone na zrealizowanie wielu innowacyjnych
pomysłów. Jednym z nich jest
stworzenie strony internetowej w formie gry komputerowej, ukazującej życie i kulturę
romską. Zostaną zorganizowane warsztaty, podczas których młodzi Cyganie będą się
uczyć grać na instrumentach,
a kobiet y nabywać umiejętności k ulinarne, związane również z odpowiednim przystrojeniem stołu.
Poza t ym powstanie publik ac ja o kowarskich Romach, a w przyszłym roku,
po rocznej przerwie, po raz
kolejny zostaną zorganizowane Dni Kultury Romskiej.


Anna Pisulska

Alkohol tak,
narkotyki nie

Czterech kierowców jadących
„na dwóch gazach” zatrzymali
policjanci podczas ostatniej akcji
„Alkohol i narkotyki”. Żaden
ze sprawdzanych zmotoryzowanych nie prowadził auta po
spożyciu środków odurzających.
W miniony czwartek patrol drogówki dwa razy złapał tego samego kierowcę, który prowadził
auto po wódce. Za pierwszym
razem nie pomogło pouczenie
i mandat. Za drugim sprawca
trafił do policyjnego aresztu.
Czeka go sprawa w sądzie.

Pochować hańbę

Kowary w końcu doczekają się boiska z prawdziwego
zdarzenia. Jego budowa nie została jeszcze rozpoczęta, ale wiadomo, że z nowego obiektu będzie można
Kilka milionów złot ych niemieckiej liteskorzystać jesienią bieżącego roku.
Około milion złotych przeznaczonych na ten cel będzie pochodziło z programu rządowego,
natomiast 334 tysiące da gmina.
Uchwałę w tej sprawie podjęli
kowarscy radni we wtorek, 9
czerwca. 10 osób głosowało za
jej przyjęciem, cztery wstrzymały się od głosu. Sceptykiem
okazał się Piotr Tyrawa, radny
i jednocześnie przedstawiciel
Prawa i Sprawiedliwości. Uważał
bowiem, ze budowa „Orlika”
zablokuje powstanie basenu przy
Szkole Podstawowej nr 1.
– Nie rozumiem, dlaczego
ludzie związani ze szkołą wypowiadają się negatywnie na
temat budowy boiska. Będzie
integralną częścią całego
kompleksu, jaki powstanie
przy „jedynce”. Basen

powstanie później – mówi Mirosław Górecki, burmistrz Kowar,
któr y podkreślił, że wydano
ostatnio 200 tysięcy złotych na
odwodnienie szkoły oraz 250
tys. na jej elewację. Ponadto planowana jest rewitalizacja sąsiedniego budynku i przyłączenie
go do szkoły. Wynik głosowania
przesądził, że jednak„Orlik” w
Kowarach powstanie.

ma kosztować przywrócenie do dawnego stanu
poniemieckiego cmentarza w Szklarskiej Porębie Dolnej. Mają o to zadbać samorządowcy spod
Szrenicy. W sąsiedztwie
p ows t a n i e t a k ż e n owa
nekropolia.

– Ten wstyd nie może trwać
wiecznie – mówi Grzegorz Sokoliński, przewodniczący rady
(Ania)
FOT. ANIA miasta w Szklarskiej Porębie.
Cmentarz był od 1945 roku
systematycznie dewastowany, a
część nagrobków została rozkradziona. Dla złodziei i wandali nie
miał najmniejszego znaczenia
fakt, że na nekropolii spoczywają doczesne szczątki Carla
Hauptmanna, niemieckiego
filozofa i literata, brata noblisty
Gerharta.
– Dla miejscowości o wyjątkowym charakterze kolonii
artystów noszącej swego czasu
nazwę „śląskiego Worpswede”,
jaką była Szklarska Poręba,
cmentarz ten ma znaczenie
szczególne. Miejsce swojego
Burmistrz Górecki pokaostatniego spoczynku znalazło
zuje plany budowy boiska
tutaj wielu wybitnych twórców

ratury i sztuki
XIX i XX wieku.
Pochowani są też
na t ym miejscu
ludzie związani
z produkcją szkła
artystycznego, z
którego Szklarska
Poręba szeroko
słynęła – argumentuje dr Przemysław Wiater,
radny Szklarskiej
Poręby.
Jest szansa, że
zmarłym zost anie przywrócona
cześć, a cmentarzowi – dawny
blask. Włodarze miasta jeszcze
w tym roku chcą wykonać niezbędną do remontu dokumentację, a następnie starać się o
pozyskanie środków z programu
Polska – Saksonia lub innych
funduszy europejskich. W rozwiązanie tej sprawy włącza się
również niemieckie miasto Badharzburg.
Nieznana jest jeszcze konkretna data rozpoczęcia prac.
Na razie miasto poleciło wyciąć

Przemysław Wiater na
terenie zdewastowanego
cmentarza.

krzewy i chwasty porastające
resztki nagrobków. Planuje
się, że cmentarz zostanie podzielony na dwie części. Jedna
zachowa charakter historyczny,
druga zostanie przystosowana

do współczesnych pochówków.
Z budżetu miasta pochodzą
pieniądze na wykup gruntów
z przeznaczeniem na cmentarz.
Anna Pisulska
FOT. ANNA PISULSKA

Cmentarz ewangelicki, o którym mowa, powstał w 1844 roku przy dzisiejszym kościele
filialnym p. w. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii, a ówczesnym zborze protestanckim
pochodzącym z lat 1755 – 1787. Zdewastowane poniemieckie nekropolie znajdują się
niemal w każdej miejscowości Dolnego Śląska. Część zlikwidowano ekshumując szczątki
i przewożąc je do Niemiec. Wiele zadeptano budując na nich drogi i chodniki. Ludzie
spoczywają pod nimi do dziś.
R
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Potrójna kraksa przy remizie
Trzy samochody zderzyły się
w minioną środę po południu
obok zajezdni autobusowej
Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Samochód marki
Daewoo Matiz, jadący w kierunku centrum Jeleniej Góry,
zatrzymał się na środkowym
pasie, aby skręcić na dziedziniec sklepu Metalowiec. Za
nim zatrzymał się VW Golf.
Kierowca kolejnego samochodu
sportowego Mitsubishi, jadącego środkowym pasem nie
zachował należytej ostrożności

i uderzył w t ył golfa. Ten z
kolei siłą uderzenia uszkodził
stojącego z przodu matiza. – We
wstecznym lusterku widziałem,
jak ten gościu pędzi na mnie i
już wiedziałem, że nie będzie
dobrze – mówił kierowca golfa.
Sprawca kolizji, kierowca mitsubishi, został ukarany mandatem
za jej spowodowanie i jazdę ze
zbyt dużą szybkością.
(Mar)
FOT. MAREK KOMOROWSKI

• 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
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Misterium Bożego Ciała
Film video z procesji dostępny jest na
www.jelonka.com

Takie tłumy wiernych tylko raz w roku wychodzą na
ulicę, aby zamanifestować swoją wiarę. Okazję daje
Boże Ciało, czyli Uroczystość Najświętszego Ciała i
Krwi Pańskiej. Największa jeleniogórska procesja ruszyła w miniony czwartek po godz. 11 sprzed kościoła
świętych Erazma i Pankracego.
Z nieba lunął deszcz. Wierni
chwycili za parasole i wolno
przeszli w kierunku czterech

ołtarzy ustawionych na trasie
aż do kościoła Matki Boskiej
Królowej Polski i św. Franciszka

wasze fotki Nasze Pociechy

Ad ria n

An ast azj a

Ania

Antoś

Ka cpe r

Ku ba

z Asyżu: jednego przy ulicy
Długiej, dwóch przy ul. Wolności oraz we wspomnianej
świątyni. Za ministrantami i
dziewczynkami, które sypały
płatki kwiatów - powtarzając:
„Święty, święty, zawsze święty!”
– podążał kapłan z Najświętszym
Sakramentem w monstrancji. Za
nim – tłum wiernych śpiewających nabożne pieśni.

Wyzwolenie
marzeń
Emilia Matys z Przedszkola nr 10,
Magdalena Znamienkiewicz z „szóstki” oraz Szymon Krasucki z „dziesiątki”
zwyciężyli w kolejnym już konkursie
Stowarzyszenia „Miłośnicy Cieplic”
oraz Filii nr 4 Książnicy Karkonoskiej.
W tym roku zadaniem uczestników
było hasło: Cieplickie parki parkami
moich marzeń. Nadesłano 200 prac,
w tym 26 literackich. Grand Prix
otrzymała Karolina Duda z II klasy
Liceum Plastycznego. Jej praca
przedstawia obraz brudnego, zaśmieconego parku, który przekreśliła
czerwonym krzyżem. Oznacza to, że
zdobywczyni roweru górskiego marzy
o czystym, pięknym parku – mówi
Regina Firszt, kierownik Filii nr 4
Książnicy Karkonoskiej oraz członkini
komisji konkursowej. W tym roku
w zakupie nagród, które trafiły do
pełnych prezentów pudeł, pomogło
również Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
(Ania)

Na czas przemarszu procesji zamknięto dla ruchu ulicę
Wolności. Porządku pilnowali
policjanci oraz harcerze. Przed
ołtarzem zbudowanym u wlotu
al. Wojska Polskiego, po przeczytaniu Słowa Bożego, ksiądz
Grzegorz Niwczyk, proboszcz
parafii Matki Boskiej Królowej
Polski i św. Franciszka z Asyżu
nawiązał do wydarzeń sprzed
30 lat, czyli do pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II
i słów: „Niech zstąpi Duch Twój
i odnowi oblicze Ziemi. Tej Ziemi”. Podkreślił, że to wyznanie z
papieskiej homilii wciąż powinno być drogowskazem dla ludzi,
którym przyszło żyć w różnych
miejscach na świecie.
Po godz. 12 procesja doszła
do świątyni przy ulicy Morcinka. Deszcz przestał padać, a
zza chmur wyszło oczekiwane
słońce. Dziewczynkom starczyło płatków, których zapas
dostarczały im zapobiegliwe
mamy. Uroczystości zakończyły
się nabożeństwem w kościele
Matki Boskiej Królowej Polski i
św. Franciszka z Asyżu. Następne
takie przeżycie – za rok.
(tejo)
FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK

Kolorowy Park Zdrojowy
Ulicę ozdobioną rysunkami
dzieci i ich śpiewy podziwiano w miniony wtorek w Parku
Zdrojowym podczas II Pleneru
Malarskiego pod hasłem „Wiosna
w Cieplicach”, w którym wzięły
udział jeleniogórskie przedszkola
publiczne i niepubliczne. Maluchy
tryskały energią. Wielu z nich
tańczyło i wygłupiało się z rówieś-

nikami, inni śpiewali i wtórowali
kolegom prezentującym się na
scenie. Koncert najmłodszych
jeleniogórzan w Muszli Koncertowej wypadł świetnie, a wiosna,
jaką namalowali na ulicach, była
niezwykle kolorowa.
(Ania)
FOT. ANIA

W hołdzie
Artyście
Pamięci Łukasza Pietrzaka, tragicznie
zmarłego gitarzysty i pedagoga,
będzie poświęcony poniedziałkowy
koncert w Filharmonii Dolnośląskiej.
O godz. 19 wystąpią przyjaciele i
wychowankowie muzyka. Pomysłodawcami i organizatorami koncertu
są jeleniogórskie instytucje kultury
i stowarzyszenia. W trakcie koncertu
prowadzona będzie sprzedaż obrazów podarowanych przez przyjaciół
Łukasza. Sprzedawano też cegiełki,
z których dochód zostanie przeznaczony na wsparcie przyszłości dzieci
Łukasza: zakup polis posagowych dla
Hani i Kubusia. Łukasz Pietrzak zginął
w wypadku samochodowym 11 maja.
Był charyzmatyczną osobowością
jeleniogórskiej sceny muzycznej, wirtuozem gitary, pedagogiem oddanym
swoim uczniom.
(red).

Cenna lektura z Wujciem Rysiem
Maja

Milena

Majka

Wiktoria

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

Już szósty rok z rzędu Ryszard Kiełek, najstarszy
wolontariusz i Kawaler Orderu Uśmiechu odwiedził
uczniów w Szkole Podstawowej nr 7 w Jeleniej Górze,
by realizować ogólnopolską akcję „Cała Polska czyta
dzieciom”.
Wujcia Rysia uczniowie poznają
już na korytarzach i z radością
witają. To wynik cyklicznych wizyt
pana Ryszarda w jeleniogórskich
placówkach, gdzie co roku siada
wśród dzieci i czyta im książki.
W miniony poniedziałek wybrał
sobie pozycje regionalnych autorów, w tym m.in Marii Nienartowicz i Stefana Śliwińskiego, nie
zapomniał jednak o tradycyjnej
„Lokomotywie” i innych utworach Juliana Tuwima czy Wandy
Chotomskiej.
Drugoklasiści z „siódemki” słuchali go z zaciekawieniem i przyznali, że nie często dorośli czytają
im bajki, wiersze czy opowiadania.
W przygodzie z książką mogą liczyć

najczęściej na dziadków i babcie, a
starsze dzieci – na samych siebie.
– Na pytanie czym jest dla nich
książka, moi słuchacze mówią, że
jest ich przyjacielem, drogowskazem, krainą ciepła, że kształtuje
ich wyobraźnię. Dlatego zachęcam
też innych by włączali się do akcji
„Cała Polska czyta dzieciom”
i zależy mi by włączyło się do
tego czytania jak najwięcej dorosłych – podkreśla Ryszard Kiełek.
Jak mówi Ewa Majda, wychowawczyni klasy II z „siódemki”, takie
spotkania podobnie jak samo czytanie dzieciom są dla maluchów
bezcenne. Tworzy więź z dziećmi

i rozwija wyobraźnię, przenosi
do pozytywnych, ciepłych stron

świata.
Angela
FOT. ANGELA.

Poza czytaniem książek Ryszard Kiełek opowiada też o miłości do bliźnich, o
dobrych uczynkach, koniecznością dzielenia się z innymi nawet kromką chleba.
W najmłodszych zaszczepia też pozytywne nastawienie do wolontariatu.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Olbrychski na Dni Sobieszowa
Rafał Olbrychski, piosenkarz i aktor, będzie gwiazdą
nadchodzących XIV Dni Sobieszowa, których kulminacją
będzie festyn na boisku przy Zespole Szkół Licealnych
i Zawodowych nr 1 (ul. Cieplicka 196) zaplanowany na
nadchodzącą niedzielę, 21 czerwca 2009 w godz. 15.00
– 22.00.

Wystąpi też zespół Kuśka. Podczas
festynu swoje programy artystyczne
zaprezentują zespoły działające w
różnorodnych sekcjach Miejskiego
Domu Kultury „Muflon” m.in.: zespół tańca HAYAT / sekcja taneczna,
zespół wokalny MINNIE / sekcja
wokalna, zespół Pim Semafor / sekcja

muzyczna. W programie organizatorzy przygotowali także występ
iluzjonisty – czarodzieja Romana
Roszyka. Koncert R. Olbrychskiego zapowiadany jest na wieczór.
– Serdecznie zapraszamy wszystkich
jeleniogórzan do wspólnego świętowania w Sobieszowie pod malowni-

kino
W kinie LOT obejrzymy filmy:
„Noc w muzeum 2: ucieczka z wystawy” w reżyserii Shawna
Leviego. To już druga część fantastycznej opowieści. Tym razem widzowie będą obserwować
wydarzenia, jakie mają miejsce w Smithsonian, największym muzeum na świecie. To tam zobaczyć można aż 136 różnych eksponatów m. in. rzeczy Ala Capone, samolot, w którym Amelia
Earhart przeleciała Atlantyk i inne ciekawostki, które być może, podobnie jak w pierwszej
części, ożyją. Seans wyświetlany będzie do czwartku o godzinie 16.00 i 20.00.
„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 18.00.

Koncert w MDK
Młodzieżowy Dom Kultury
zaprasza na wieczór przy muzyce,
wykonywanej przez działających
w nim muzyków. Zespoły wokalne, instrumentalne i taneczne
zagrają 13 czerwca, środa, o
godzinie 17.00 w Jeleniogórskim
Centrum Kultury przy ulicy Bankowej.

Wystawa na
wygaszaczach
Fotografie Jacka Jaśko i Adama
Bończo – Pióro możemy obejrzeć
w Książnicy Karkonoskiej przy
stanowiskach komputerowych na
I i II piętrze w budynku przy ulicy
Bankowej. Odbywać się będzie
pod hasłem „Pamięć Prowincji
Olszyna Maj 2009”.

„Bestiarium”
Czyli wystawa Józefa Wilkonia
w BWA, której otwarcie nastąpi
w najbliższy piątek o godzinie
18.00. Na spotkaniu będzie obecny
artysta, uważany za jednego z
najsłynniejszych w Polsce ilustratorów literatury dziecięcej.
„

czym zamkiem Chojnik – zachęcają
organizatorzy z Miejskiego Domu
Kultury „Muflon”.
Dzień wcześniej, w sobotę (20
czerwca) odbędzie się koncert zespołu Pro Musica Antiqua pod hasłem
„Sacrum i profanum” w
muzyce średniowiecza
i renesansu”. Koncert
zabrzmi w Kościele pw.
Najświętszego Serca Pana
Jezusa o godzinie 18.00.
Równocześnie odbędzie
się otwarcie wystawy
Doroty Szyposzyńskiej
– Niewczas pod tytułem
„Spotkanie”.
Ilustracje artystki nawiązują do Pisma Świętego. Są dowodem na
to, że księga ta zawiera
aktualne treści, którymi
powinno się kierować
również dzisiaj. Dorota
Szyposzyńska – Niewczas
za pomocą akwareli i
tuszu stworzyła obrazy, mówiące o
kulturze, jaką tworzymy oraz o tym,
co nas otacza. To swego rodzaju namalowana refleksja o współczesnym
człowieczeństwie i zapomnianej
księdze. Zespół muzyki dawnej
„Pro Musica Antiqua” dla jelenio-

górskiej publiczności wykona utwory
rodem ze średniowiecza i renesansu.
Grupa działa od kilku lat. Inicjatorką
jej powstania jest Waldemara KumorRaban. Przez wiele lat patronem zespołu był Młodzieżowy Dom Kultury
w Jeleniej Górze. Tworzą go studenci i
absolwenci Akademii Muzycznych w
Krakowie i we Wrocławiu, czyli Beata
Czajka-Rolińska – śpiew, Fabiana
Raban - instrumenty perkusyjne,
Klaudia Raban - viola da gamba, Sylwia Raban (kierownik artystyczny)
- flety proste. „Pro Musica Antiqua”
wykonuje muzykę dawną.
Inspiracją są pieśni i muzyka
taneczna, jaką wykonywano na
dworach Europy w XVI i XVII wieku.
Zespół brał udział w wielu festiwalach
i konkursach, związanych z muzyką
dawną m. in. Międzynarodowym
Festiwalu Muzyki Dawnej „Pieśń
naszych korzeni” w Jarosławiu,
Europejskim Festiwalu Młodych w
Neerpelt (Belgia), Europejskim Festiwalu Muzyki w Porto (Portugalia),
Międzynarodowej Letniej Akademii
Muzyki Dawnej w Wilanowie i wielu
innych. Muzycy tworzący tą grupę
grają na kopiach oryginalnych instrumentów z dawnych epok.

Kino „Marysieńka” proponuje:
„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.
„Walc z Baszirem” wyreżyserowany przez Ari’ego Folmana. Mroczna opowieść
o koszmarze, jaki każdej nocy śni się głównemu bohaterowi. Ściga go bowiem 26 psów, o
czym któregoś razu opowiada Ari’emu w pubie. Obaj zastanawiają się nad tym, czy ma to coś
wspólnego z misją izraelskiej armii podczas I Wojny Domowej w Libanie. Brali w niej udział. Tą
historię poznamy, jeżeli przyjdziemy do kina do czwartku o godzinie 17:30.
Kobieta w Berlinie w reżyserii Maxa Färberböcka. Historia ta toczy się wiosną
i latem 1945 roku w Niemczech. Główna bohaterka decyduje się na romans z jednym z
sowieckich oficerów, bo nie chce już być permanentnie gwałcona przez jego kolegów. Rodzi
się między nimi prawdziwe uczucie. Tą opowieść, nawiązującą do okrutnej historii, możemy
obejrzeć do czwartku o godzinie 19:15.

TEATR

„Podróż poślubna”
na scenie

Sztuka w reżyserii Iwo Vedrala to propozycja Teatru im. Kamila Cypriana
Norwida w Jeleniej Górze. Zostanie
wystawiona w najbliższy piątek i sobotę o godzinie 19.00.
Spektakl traktuje o historii Żydówki, córki śledczej NKWD i syna oficera
SS. Doszukamy się w niej refleksji dotyczącej stereotypów i opisu trudnych
rodzinnych relacji, jak i stosunku do własnego kraju.

W ODK o Stupie

„Buddyjski symbol doskonałego
umysłu” będzie tematem spotkania w
Osiedlowym Domu Kultury w Jeleniej
Górze.
Odbędzie się ono w najbliższą środę o godzinie 17.00, w ramach
działalności Klubu Religioznawczego „Kastalia”. Zebrani goście będą
mieli okazję zobaczyć slajdy z podróży po himalajskich wioskach
Lapchi oraz ze stup Boudnath i Swayambhu w Katmandu. Zaprezentuje
je Andrzej Paczos.
Stupa to najprostsza buddyjska budowla sakralna. Jest postawiona
w taki sposób, aby była odporna na trzęsienia ziemi. Przybiera różne
nazwy, w zależności od kraju w jakim się znajduje np. w Sri Lance
nazywają ją dagoby, w Tybecie czortenu, w Indonezji candi, a w innych
państwach jeszcze inaczej. W stupie umieszcza się relikwie Buddy lub
Sutry. Reprezentuje ona oświecenie i przemianę uczuć w mądrość.

Nowości ze świata muzyki
POLAROID ANDROID
– „Definicje”

wydawnictwo: Antena Krzyku /
Rockers Publishing
To wrocławska grupa, która powstała
w 2004 roku z inicjatywy kilku osób
wywodzących się ze sceny DIY hardcore/punk czy też szeroko rozumianego
undergroundu. Muzycy podjęli się próby
redefinicji konwencji rap/hip hop, co
zresztą można usłyszeć na ich debiutanckiej płycie „Definicje”. Siłą rzeczy formuła
ewoluowała a materiał zawarty na płycie
to cała masa dźwięków niepotrzebnych,
nieefektywnych z perspektywy ekonomii
produkcji muzyki masowej, powypieranych poza margines popkulturowej
normy. Są tam dźwięki głęboko osadzone

FISHBONE – „Live”

wydawnictwo:
Kartel Music
Fishbone pochodzące z Miasta Aniołów to już dziś legenda muzyki punk
rockowej wykorzystującej w swych
nagraniach także elementy muzyki
indie rock. Od początku swego istnienia
tj 1979 roku stali się hybrydą wykorzystującą różne style począwszy od
punku poprzez ska, reggae, metal aż po
czarny feeling. Z początkiem lat 80. Fishbone okazał się bardzo wpływowym
zespołem, który zdobywał uznanie u
wytrawnych znawców. Do grona sym-

w tradycji punk rockowej, noise’owej i
industrialnej rebelii, gdzie pierwotne
odwołanie do hip hopu odbija się nieco
zniekształconym, ale wciąż wyraźnym
echem. Ten album to również spora
dawka krytyki społecznej, politycznej i
obyczajowej, nie oderwanej od swojego
kontekstu. „Definicje” to wykreowanie
sytuacji, w wyniku której zacierają się
granice estetyczne i środowiskowe.
Swoistą tego manifestacją jest wkład
licznych gości – od radosnej zabawy
hałasem wrocławskiego KZK i rozimprowizowanych partii instrumentów
dętych warszawskiego NoiseGarden,
przez uliczne przemówienia i deklamacje poety Konrada Góry, który raz

recytuje Johna Cage’a, a innym razem
swoje własne teksty, aż po stricte hip
hopowe rymy Rosji (Sond Sqnksa,

patyków ich twórczością przyznają się
muzycy z Red Hot Chili Pepperes, Living
Colour, Mr Bungle a także Mike Patron.
W obecnym 7-mio osobowym składzie
Fishbone gra m.in. ex: gitarzysta Suicidal Tendencies, Rocky George. Pozostały
skład tworzą: Angelo Moore(śpierw,
saksofony), John Norwood Fisher (bass,
śpiew), Curtis Storey(trąbka, śpiew),
John McKnight(inst..kl, puzon, gitara,
śpiew), Dre Gipson(inst..kl.) i John
Steward(perkusja). Muzycy mają na
koncie 7 albumów studyjnych oraz dwa
krążki koncertowe. Na początku maja
2009 roku odbyła się w Polsce premiera
albumu „Fishbone Live”. Po sukcesie

wydanego w 2006 roku albumu „Still
Stuk In Your Throat” zespół zdecydował się uwiecznić rewelacyjną trasę

Rosja i Lu) i beatbox Saulika (ex: My
Myself And I). Ta hip hopowa propo-

koncertową i wydać zarejestrowany
materiał na CD i DVD. Ta koncertowa
płyta „Everyday Sunshine – A Fishbone
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Ballada o kobiecie

Andrzej Patlewicz

zycja w swej naturze jest bardzo nośna,
jednakże Polaroid Android nie ma
ambicji realizowania się w ramach jednej, konkretnej estetyki o czym można
się przekonać słuchając „This Is Open
Music”. Ich debiutancki album można
nabyć legalnie za darmo. Jak mówią
sami muzycy adresują ten krążek tym,
których nie stać a którzy chcą wspierać muzykę niezależną.„Definicje” to
dopiero pierwszy rozdział w karierze
zespołu.
Documentary” (2009) to 12 utworów
zawartych na dysku CD i 18 na DVD,
pełnych rasowej mieszanki rocka,
ska, funku z punkowym duchem.
To pierwsze oficjalne koncertowe
CD/DVD Fishbone w ich 20-letniej
karierze. Grupa udowodniła, że cały
czas jest jednym z najlepszych koncertowych zespołów na świecie.
Kto wątpi w to niech wybierze się
na ich koncert do Hard Rock Cafe w
Warszawie, gdzie muzycy zagrają już
16 czerwca.2009. To będzie nie tylko
wielka uczta dla wszystkich fanów
Fishbone, ale i dla wszystkich fanów
muzyki rockowej.

Czyli… cztery pory roku” to
tytuł wystawy malarskiej Marka
Głowackiego, jaką w najbliższą niedzielę możemy oglądać
w Hotelu Caspar przy Placu
Piastowskim w Cieplicach”.
Ekspozycja wystawiona będzie
do 15 lipca.

„Historia filmu”
Na kolejne już spotkanie z
tego cyklu zaprasza dzisiaj,
poniedziałek - 15 czerwca, o
godzinie 17.00 jeleniogórski
Salon Empik. Dyskusję dotyczącą
historii kinematografii i filmu
poprowadzi Urszula Liksztet,
filmoznawczyni.

Las w środku Niemiec
Miłośnicy przyrody mogą
skorzystać z czwartkowej oferty
Muzeum Przyrodniczego w
Jeleniej Górze i wybrać się na prelekcję ilustrowaną przeźroczami
dotyczącą Parku Narodowego
Hainich. Rozpocznie się ona o
godzinie 19.00, a prowadzić ją
będzie Sandra Sandra Nejranowska-Białka. Wstęp wolny.
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ROZRYWKA

„Cieszę się tym, co robię”
Christian Bale to jeden z najlepszych aktorów swojego
pokolenia, co udowodnił w takich filmach, jak „Mechanik”
czy „American Psycho”. Wcielejąc się w rolę Batmana w filmie „Batman - Początek”, udowodnił, że komiksowym bohaterom potrafi nadać głębie. Pewnym zaskoczeniem była
jego decyzja o zagraniu w kolejnym „Terminatorze”.

Dlaczego zgodziłeś się na tę rolę,
mimo że wielu ludzi w Hollywood
odradzało Ci przejęcie pałeczki po
Schwarzeneggerze?
Christian Bale: Mówili mi: Jesteś
zbyt dobrym aktorem, by grać w takim
filmie jak „Terminator”. Nie sądzę
jednak, żebym był jakimś nietykalnym
klejnotem. Uwielbiam filmy z ostrą akcją, które są bliskie mojej wrażliwości i
które dają wielki zastrzyk adrenaliny.
Szeroki ekran został stworzony właśnie po to. Kiedy byłem w kinie na „Terminatorze 2”, widziałem, jak bardzo
podekscytowana była publiczność.
Czułem się jak na piłkarskim meczu.
Robię filmy, bo naprawdę lubię wcielać
się w innych ludzi. Lubię robić coś, co
pozwala mi faktycznie zanurzyć się w
jakąś rzeczywistość w ekstremalnym
stopniu. Lubię czuć tę obsesję i lubię,
kiedy otaczają mnie ludzie, którzy,
wspinając się na szczyt własnych
aktorskich możliwości, uwalniają swój

umysł, dają się ogarnąć
obsesji i w sposób niewiarygodny zanurzają się w świat
danego filmu. To właśnie
lubię robić.
Dlaczego chciałeś
koniecznie zmienić scenariusz?
Christian Bale: Chcieliśmy zrobić coś, czego jeszcze w kinie nie było, ale
jednocześnie pozostać w
sferze mitologii stworzonej w poprzednich wersjach „Terminatora”. Nie
widziałem tego jednak w scenariuszu,
uważałem bowiem, że wszystkie części
„Terminatora” powinna łączyć postać
Johna Connora. Wtedy zaproponowano mi, że wszystko rozpoczniemy
od zera. Było to ryzykowne, bo właśnie wtedy w Hollywood strajkowali
scenarzyści. Film mógł w ogóle nie
powstać, podjąłem jednak to ryzyko i
powiedziałem: Spróbujmy!
Mówi się, że dajesz komiksowym postaciom psychologiczną
głębię...
Christian Bale: Czasami nie ma po
temu zbyt wielu okazji, ale zawsze jest
możliwość dania widzom czegoś więcej, niż się spodziewają. Sądzę, że tak
właśnie powinno być. Publiczność nie
przychodzi wprawdzie na tego typu
filmy po to, by prowadzić głębokie,
filozoficzne rozmyślania o człowieku -

ludzie chcą po prostu dobrej rozrywki.
Nie oznacza to jednak, że nie można
im zaproponować pewnej głębi, to jak
najbardziej możliwe.
W czasie kręcenia „Terminatora: Ocalenie” ktoś nagrał Cię
na planie zdjęciowym, kiedy
wpadasz w gniew - i umieścił to
w Internecie. Sławne nagranie
obiegło lotem błyskawicy cały
świat. Czy to może Ci zaszkodzić w
hollywoodzkiej karierze, tworząc
wizerunek, który nie mieści się
w ogólnie przyjętych granicach
amerykańskiej pop-kultury?
Christian Bale: Nie czytam tego, co o
mnie piszą. Naprawdę. Jestem bardzo
lojalny. Nie unikam kontaktów z prasą,
bo wiem, że za filmem takim jak ten
stoją pieniądze. Kiedy zostaję poddany
próbie, jestem lojalny i biorę na siebie
odpowiedzialność za swoje słowa. Próbuję ignorować jak najwięcej spośród
różnych informacji na mój temat i
cieszyć się tym, co robię. Mam też
nadzieję, że uda mi się uciec od błysku
fleszy i ludzi przestanie interesować
moja osoba.
Czy tego wszystkiego żałujesz?
Czy masz poczucie, że osądzono
Cię w sposób niesprawiedliwy?
Christian Bale: Wszyscy wiemy, że
ludzie wydają osądy, nie znając szczegółów. Wyrwano z kontekstu cztery
minuty i umieszczono je w internecie,
a kręcenie trwało aż siedemdziesiąt
siedem dni. Nie skarżę się jednak na
tę sytuację. Trzeba iść dalej.

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.

Dziękuję za rozmowę.		

Julianne Moore nie znosi piegów
Julianne Moore nie lubi swoich piegów. Aktorka przyznaje, że w
okresie dojrzewania był to dla niej prawdziwy koszmar, nie czuła
się dobrze we własnej skórze i częściowo już jej tak zostało.
„Piszą o tym w wielu książkach dla dzieci - wyjaśniła Moore. - Stajesz się pięknym łabędziem, wszystko się zmienia i jest ślicznie.
Ale ja się nie zmieniłam. Wciąż mam piegi i wciąż ich nie lubię,
tylko teraz to już nie ma takiego znaczenia jak kiedyś”
Dorobek Julianne Moore zamyka rola w filmie „The Private Lives
of Pippa Lee”.
Brad Pitt rozpieszcza swoje kobiety

REKLAMA

Brad Pitt obsypuje swoje kobiety diamentami. Z okazji trzecich
urodzin obdarował swoją córkę,
Shiloh, kosztownym prezentem.
Dziewczynka otrzymała od taty
trzy diamentowo-platynowe
naszyjniki od znanego jubilera,
Neila Lane’a. Pitt nie zapomniał
także o swojej partnerce, Angelinie Jolie, której sprezentował
piękną bransoletkę wysadzaną
drogocennymi kamieniami.
Brada Pitta będziemy mogli podziwiać od 11 września tego roku w
Colin Farrell
filmie „Bękarty wojny”.
i ślub brata
Colin Farrell będzie świadkiem
na ślubie swojego brata, Emona,
który stanie na ślubnym kobiercu
ze swoim życiowym partnerem,
Stevenem.
Ceremonia odbędzie się w Europie,
jednak poza granicami Wielkiej
Brytanii, bowiem tamtejsze prawo nie zezwala na małżeństwa
homoseksualne.
„Musimy wyjechać, by zalegalizować nasz związek - żali się brat
Colina. - Mamy do wyboru raptem
z 5 państw”.
Colina Farrella mogliśmy podziwiać na ekranach kin w styczniu
tego roku w filmie „W cieniu
chwały”.

Rozwiązanie krzyżówki
____________________________________________
Imię ________________________________________
Nazwisko ___________________________________
Kontakt ____________________________________
Rozwiązanie krzyżówki prosimy dostarczyć do redakcji dnia 19.06.2009.
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.”
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ROZRYWKA
Nowo przyjęty policjant przez
pomyłkę w księgowości nie dostawał pensji przez 4 miesiące.
Po odkryciu pomyłki przełożony
wzywa policjanta na rozmowę.
- Heniu, od 4 miesięcy nie
dostajesz pensji! Czemu nic nie
mówiłeś?
- Myślałem, że jak dostałem
broń służbową, to mam sobie już
jakoś radzić...

******
Ojciec odbiera pociechę z
przedszkola. Nagle zwraca sie
do opiekunki:
- Ależ to nie jest moje dziecko!
- A co za różnica i tak pan jutro
je przyprowadzi.
******

******
Mój dziadek ciągle narzeka, że
koszty życia strasznie wzrosły w
dzisiejszych czasach. Mówi:
- „Pamiętam, kiedy byłem młody, mama mi dała 5 złotych na
zakupy, a ja wróciłem do domu
z pełną reklamówką - wędliny,
mleko, chleb, ser, masło, konfitury. A teraz co?! Wszędzie te lustra,
te kamery!”.
******

- Hej, ty tam, pod oknem - kiedy
był pierwszy rozbiór polski? - pyta
nauczyciel.
- Nie wiem.
- A w którym roku była bitwa
pod Grunwaldem?
- Nie pamiętam
- To co ty właściwie wiesz? Jak
chcesz zdać maturę?
- Ale ja tu tylko kaloryfer naprawiam.
******

Pierwszy wykład z japonistyki. Profesor zwraca się do
studentów:
- Dzisiejszy wykład poświęcimy zagadnieniu, jak rozpoznać,
gdzie jest góra, a gdzie dół podręcznika.
*****
- Jasiu - pyta nauczyciel. - Jaki
to będzie przypadek, jak powiesz
„lubię nauczycieli”?
- Bardzo rzadki, panie profesorze.

Na lekcji religii ksiądz zwraca
się do dzieci:
- Narysujcie aniołka.
Wszyscy uczniowie rysują
aniołki z dwoma skrzydełkami,
tylko Jasiu z trzema.
- Jasiu, widziałeś aniołka z
trzema skrzydełkami? - pyta
ksiądz.
- A ksiądz widział z dwoma?
******
Przychodzi zajączek do sklepu
niedźwiedzia:
- Jest chleb dwukilogramo-

wy?
- Nie, jest jednokilogramowy.
Następnego dnia:
- Jest chleb dwukilogramowy?
- Nie, jest tylko jednokilogramowy.
Niedźwiedź postanowił więc
upiec chleb dla zajączka. Przychodzi zajączek i pyta:
- Jest chleb dwukilogramowy?
- Jest! - odpowiada radośnie
niedźwiedź.
- To poproszę połowę...
******
Kobieta w dojrzałym wieku
stoi przed lustrem i mówi do
męża.
- Boże, przybyło mi zmarszczek, utyłam, włosy mam
beznadziejne... W ogóle zbrzydłam. No, powiedz mi, kochanie,
coś miłego!
- Ale wzrok masz dalej doskonały!
******
Syn pyta ojca:
- Tato, jak funkcjonuje mózg?
- Daj mi święty spokój, mam
teraz w głowie co innego.

swojego grzecznego dziecka na
mnie...
******
Jaś pyta kolegę:
- Dlaczego słoń ma pomarańczowe oczy?
- Nie wiem.
- Żeby się dobrze kryć w jarzębinie.
- Jak to? Nie widziałem nigdy
słonia w jarzębinie!
- Widzisz, jak się dobrze schował!
******
- Jasiu, jaką częścią mowy
jest „nic”?
- Czasownikiem.
- Dlaczego tak sądzisz?
- Bo odpowiada na pytanie
„co robi?”.
******
- Co to jest opera?
- To coś takiego, co się zaczyna
o siódmej, a jak po trzech godzinach spojrzysz na zegarek, jest
siódma dwadzieścia.
******

******
- Jasiu, jak będziesz niegrzeczny, to zamienię cię na inne,
grzeczne dziecko - mówi mama.
- Dobra, dobra, żadna mama
nie będzie chciała wymienić

Profesor do studenta na egzaminie:
- Czy pan w ogóle chce skończyć studia?
- Tak, panie profesorze.
- No to właśnie pan skończył.

HOROSKOP
BARAN
Nie odmawiaj sobie drobnych przyjemności. Nowy
ciuch, wolny dzień, gorąca kąpiel, romantyczna
randka... Masz tyle możliwości, pamiętaj o tym, żeby
nie przesadzić. Uważaj na finanse – na horyzoncie coś
nieoczekiwanego.

WAGA
Pośpiech nie zawsze jest dobry. Zatrzymaj się i
zastanów nad swoim postępowaniem. Czy czasem w
codziennym pędzie i zgiełku nie tracisz czegoś ważnego? Czy okazujesz wystarczająco dużo uwagi osobie
szczegółnie ci bliskiej?

BYK
Nie przesadzaj z jedzeniem. W najbliższych dniach
możliwe problemy żołądkowe. Pij dużo herbaty i nie
przesadzaj z ostrymi przyprawami. Nie zaszkodzi
ci lekka głodówka, aby oczyścić organizm, ale bez
przesady – nie popadaj w skrajności.

SKORPION
Ten tydzień to dobry okres dla podjęcia ważnych decyzji. Rozważ wszystkie argumenty za i przeciw i dokonaj
rozsądnego wyboru. Nie działaj pochopnie, wszystko
dobrze przemyśl, ale nie roztrząsaj w nieskończoność.

BLIŹNIĘTA
Możliwy awans lub niespodziewany przypływ gotówki. Odpręż się i zastanów nad tym, jak wykorzystasz
uśmiech losu. Zapytaj o zdanie partnera. W żadnym
razie nie podejmuj decyzji samodzielnie! Może to mieć
opłakane skutki w dalszej perspektywie.

STRZELEC
Nie pozwól, aby stresy pozbawiły cię energii. Zadbaj
o siebie i znajdź trochę czasu na to, aby się zrelaksować.
Spokój, opanowanie i dystans do twoich nieprzyjaciół pozwoli ci nie stracić kontroli nad rozwojem wydarzeń.

RAK
Pod koniec tygodnia spotka cię niespodzianka.
Zdarzy się coś, co cię zaskoczy. Nie trać jednak głowy
i zareaguj rozsądnie. Nie pozwól się wyprowadzić
z równowagi. W razie potrzeby poszukaj oparcia w
bliskiej ci osobie.

KOZIOROŻEC
Nadchodzący tydzień przyniesie wiele frustracji. Szukaj
oparcia w partnerze i nie poddawaj się pesymizmowi. Pozytywne nastawienie to podstawa, jeśli chcesz przetrwać
ten tydzień bez większych negatywnych skutków.

LEW
Niespodziewane zdarzenia mogą wprowadzić
nieco zamieszania do twojego życia. Zwróć uwagę na
szczegóły. Dokonuj wyborów z rozwagą i nie pozwól
sobie na pochopne działanie, zwłaszcza wtedy, gdy
podejmujesz decyzje w kwestiach szczególnie dla
ciebie istotnych.

WODNIK
Poświęć trochę więcej czasu i uwagi osobie ci najbliższej. Nie zaniedbuj kogoś, kto darzy cię szczególnie
ciepłymi uczuciami, bo uczucia trzeba pielęgnować, a
ich zaniedbanie może doprowadzić do kryzysu. Jest to
również dobry okres, aby zakończyć ciągnący się od
dawna spór.

PANNA
Bądź szczególnie ostrożny w nadchodzącym tygodniu. Strzeż się fałszywych przyjaciół, którzy chcą wykorzystać twoje dobre serce. Naucz się wreszcie mówić
NIE, gdy sytuacja tego wymaga. Musisz pamiętać, że nie
da się wszystkich zadowolić.

RYBY
Ostatnio chyba zaniedbujesz swoje zdrowie. Zadbaj o
siebie i nie odkładaj na później spraw ważnych. Rozejrzyj
się wokół – czy przypadkiem ktoś nie potrzebuje twojej
pomocy. Jeśli tak jest, to nie zwlekaj – pomóż, dopóki nie
jest na to za późno.

17

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

15 czerwca 2009 r.

18

MEDYCYNA I ZDROWIE
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Czynniki ryzyka chorób układu krążenia
- czym są i jak im zapobiegać?
Choroby układu krążenia stanowią największy problem współczesnej medycyny i są przyczyną śmierci co drugiej
osoby w Polsce. Choroby serca i naczyń, takie jak choroba wieńcowa, zawał serca czy udar mózgu powstają w wyniku
działania tak zwanych czynników ryzyka.
Czynnik ryzyka jest cechą występują- w leczeniu. Wobec tego warto już dziś
Nawet po wielu latach palenia koCo to jest otyłość brzuszna?
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cą u danego człowieka, która zwiększa
prawdopodobieństwo wystąpienia w
przyszłości choroby serca lub naczyń.
Czynnik ryzyka jest parametrem,
który można określić, nazwać i zmierzyć, który pozwala przewidzieć prawdopodobieństwo rozwoju choroby lub
jej powikłań.
Wszystkie znane nam czynniki
ryzyka zostały zaobserwowane w
trakcie badań epidemiologicznych obejmujących tysiące osób .
Czynnik ryzyka jest cechą występującą
u danego człowieka, która zwiększa
prawdopodobieństwo wystąpienia w
przyszłości choroby serca lub naczyń.
Szczególnie narażone na powstanie
chorób układu krążenia są osoby
mające jednocześnie kilka czynników
ryzyka.
Istnieją czynniki ryzyka na które nie
mamy wpływu - są to na przykład:
- płeć męska,
- zaawansowany wiek
- obciążenie rodzinne chorobami
serca.
Istnieją również takie czynniki ryzyka, które można skutecznie zwalczać,
zmniejszając prawdopodobieństwo
rozwoju choroby! Najważniejsze z
nich to:
- Nadwaga, otyłość brzuszna, nadciśnienie tętnicze, wysoki poziom
cholesterolu, cukrzyca , palenie tytoniu,
brak regularnego wysiłku fizycznego,
nadużywanie alkoholu
Należy uświadomić sobie, że jedynie
jednoczesne, konsekwentne zwalczanie
wszystkich czynników ryzyka stanowi
drogę do osiągnięcia pełnego sukcesu

podjąć decyzję o zmianie stylu życia na
zdrowszy, tak by maksymalnie zredukować szansę rozwoju chorób serca
i naczyń!

Jak należy leczyć zaburzenia lipidowe ?

Podstawowym warunkiem
skutecznego leczenia zaburzeń
lipidowych jest zmiana stylu życia,
uwzględniająca przede wszystkim:
zwiększenie aktywności fizycznej
- ograniczenie spożycia tłuszczów
zwierzęcych - redukcję masy ciała.

Co grozi palaczowi?

Jeśli palisz papierosy jesteś narażony na zwiększone ryzyko: 1.
chorób układu krążenia, takich jak
zawał serca, udar mózgu, choroba
niedokrwienna kończyn dolnych
20% zgonów z powodu chorób
układu krążenia spowodowanych
jest paleniem 2. nowotworów
złośliwych takich jak: rak płuc,
raka jamy ustnej, gardła, krtani,
przełyku, trzustki, pęcherza moczowego i nerek 30% zgonów z
powodu nowotworów spowodowanych jest paleniem 3. choroby
zakrzepowo-zatorowej Palenie
papierosów wielokrotnie zwiększa
ryzyko zakrzepicy związane ze
stosowaniem doustnych środków
antykoncepcyjnych. 4. chorób płuc
takich jak przewlekła obturacyjna
choroba płuc POChP (rozedma i
przewlekle zapalenie oskrzeli) 5.
choroby wrzodowej

Dlaczego warto przestać
palić ?

rzyści z jego zaprzestania są istotne
Już po roku abstynencji ryzyko zgonu z powodu choroby niedokrwiennej serca jest o 50% niższe niż u osoby nie mogącej zerwać z nałogiem.

Otyłość brzuszną rozpoznaje się
gdy obwód pasa wynosi: - u kobiety
≥88 cm; - u mężczyzny ≥102 cm

W jakim stopniu szkodliwe jest bierne palenie?

Zmniejszenie masy ciała jest bardzo ważnym elementem postępowania w zapobieganiu chorobom
układu krążenia u osób z nadwagą i
otyłością. Docelowo należy dążyć do
uzyskania: BMI: poniżej 25 kg/m2
Obwodu pasa: Kobiety < 80 cm
Mężczyźni < 94 cm

Jak dowiedziono bierne palenie,
czyli przebywanie w środowisku, w którym inne osoby palą
papierosy zwiększa ryzyko choroby niedokrwiennej serca oraz
zgonu z jej powodu o około 20%.
Nawet okresowe narażenie na dym
tytoniowy zwiększa ryzyko choroby niedokrwiennej serca.

Czym jest otyłość?

Otyłość jest procesem chorobowym, polegającym na magazynowaniu w organizmie
nadmiernej ilości tłuszczu.
Do zwiększania masy ciała dochodzi wtedy, gdy podaż energii dostarczanej w pożywieniu
(ilość zjadanych kalorii) przekracza zapotrzebowanie energetyczne organizmu (ilość energii zużywanej przez organizm).

Czy mam już nadwagę?

Do oceny występowania nadwagi i otyłości można posłużyć
się wskaźnikiem BMI (body mass
index, wskaźnik masy ciała).

Co oznacza wynik BMI?

BMI [kg/ m2] Interpretacja
wyniku poniżej 18,5 niedowaga
18,5-24,9 prawidłowa masa ciała
25-29,9 nadwaga 30-34,9 otyłość
>35 otyłość olbrzymia

Latem zadbaj o kości
Witamina D jest jedną z niewielu witamin wytwarzanych przez ludzki organizm. Powstaje
w skórze pod wpływem promieni słonecznych. Wraz z dietą bogatą w wapń oraz regularną
aktywnością fizyczną jest skutecznym środkiem w profilaktyce osteoporozy.
Jak pokazują badania, co trzecia
kobieta po 50. roku życia doznaje
złamania osteoporotycznego.
- Osteoporoza to choroba powstająca nie tylko w wyniku postępującego
ubytku masy kostnej, ale również w
wyniku oddziaływania niżej wymienionych, samodzielnych i niezależnych
od masy kostnej czynników ryzyka
- najczęściej dotyczy kobiet po menopauzie, ale dotyka także
mężczyzn - twierdzi
prof. Janusz E.
Badurski,
prze-

wodniczący Polskiej Fundacji Osteoporozy oraz ekspert programu „Zentiva
– zmieniamy przyzwyczajenia”.
Dotychczas określono następujące
czynniki ryzyka złamań osteoporotycznych: zaawansowany wiek, przebyte
złamanie (tzw.
nisko-

energetyczne czyli osteoporotyczne)
po 50. roku życia, niska masa kostna,
obciążenie genetyczne (złamanie kości
udowej u jednego z rodziców), reumatoidalne zapalenie stawów, długotrwałe
leczenie glikokortykoidami (np. preparatami zawierającymi jako substancję
czynną prednison), drobna budowa ciała (wskaźnik masy
ciała BMI poniżej 20),
palenie papierosów, nadużywanie alkoholu.
- Ost e o-

porozie można w pewnym stopniu
przeciwdziałać, modyfikując styl życia
np. stosując urozmaiconą, bogatą w
wapń i witaminę D dietę, zwiększając
codzienną aktywność fizyczną, unikając nadużywania alkoholu i palenia
tytoniu. Niedoceniana jest rola słońca,
dzięki któremu w organizmie produkowana jest witamina D, odpowiedzialna
za wchłanianie wapnia, jednego z
najważniejszych elementów budulcowych ludzkiego szkieletu – dodaje
prof. Badurski.

Korzystaj ze słońca

Witamina D ułatwia wchłanianie
wapnia z przewodu pokarmowego i
wbudowywanie go do kości, oraz zapobieganadmiernemuwydalaniugozmo-

czem. Dlatego należy wykorzystać
okres letni, aby zapewnić organizmowi
konieczną dawkę promieni ultrafioletowych. Już od 10 do 20 minut (zależnie
od pory dnia i roku oraz wysokości
geograficznej) codziennej kąpieli słonecznej może dostarczyć organizmowi
witaminy D na cały dzień, a nawet może
pozwolić na zgromadzenie jej zapasu.
Należy też jak najczęściej przebywać
na świeżym powietrzu wykorzystując
urlop na spacery i piesze wycieczki,
gry towarzyskie na plaży czy w parku.
Spędzanie całych dni w zamkniętych
pomieszczeniach osłabia organizm.
Ponadto warto wzbogać swoją dietę
w pokarmy zawierające witaminę
D takie, jak: tran i oleje rybne, ryby
(łosoś, dorsz, tuńczyk, śledź, makrela,
sardynki), wątróbka, jaja.

Nie zapomnij o wapniu

Do jakich wartości należy
zmniejszyć masę ciała?

Dlaczego aktywność
fizyczna jest ważna?

Regularna aktywność fizyczna
- zmniejsza ryzyko zachorowania na choroby układu krążenia,
zmniejsza ryzyko zawału serca
oraz wydłuża życie. Ponadto redukuje ciśnienie tętnicze oraz
przeciwdziała rozwojowi otyłości
i cukrzycy.

Jakie są korzyści zdrowotne aktywności fizycznej?

Regularna aktywność fizyczna:
- obniża ciśnienie tętnicze (skurczowe i rozkurczowe) - zmniejsza
masę ciała - obniża poziom złego
cholesterolu - LDL i podwyższa
poziom dobrego cholesterolu - HDL
- zmniejsza krzepliwość krwi, zapobiega powstawaniu zakrzepów w
naczyniach krwionośnych - przyspiesza rozwój obocznego krążenia
wieńcowego. Ćwiczenia fizyczne
powinny być prowadzone systematycznie, co najmniej 4-5 razy w
tygodniu, a nawet codziennie.

Wapń to podstawowy składnik
mineralny kości – musi być dostarczany do organizmu z pożywieniem.
U człowieka 99% całkowitego wapnia
zmagazynowane jest w kościach i
zębach. W momencie, kiedy w organizmie nie ma odpowiedniej ilości
wapnia (np. z powodu zbyt małej
ilości tego pierwiastka dostarczonej w
pożywieniu lub zaburzonego wchłaniania z przewodu pokarmowego)
uwalniany jest on z kości. Aby szkielet
nie został osłabiony, ilość wapnia musi
być stale uzupełniania. W ciągu doby
osoba dorosła powinna spożywać
produkty zawierające przynajmniej
1000 mg wapnia. W jakich produktach
go znajdziemy? Cenne źródła wapnia to
mak (1400 mg), ser gouda 30 % (690
mg), sardynki w oleju (437 mg), łosoś
(325 mg), jogurt naturalny (237 mg),
mleko (118 mg).

Ćwicz codziennie

Aktywność i wysiłek fizyczny stymulują przebudowę kości oraz zapobiegają utracie masy kostnej, dzięki
czemu zmniejszają ryzyko wystąpienia
osteoporozy. Natomiast brak ruchu
(brak obciążenia szkieletu) powoduje
demineralizację i osłabienie kości.
Regularny wysiłek fizyczny poprawia
także koordynację ruchów, przez
co zmniejsza się ryzyko upadków.
Nabywana podczas ćwiczeń masa
mięśniowa utrzymuje szkielet we
właściwej pozycji i chroni kości przed
uszkodzeniami spowodowanymi upadkiem. Do najczęściej zalecanych w profilaktyce osteoporozy form aktywności
fizycznej zalicza się: marsze, biegi, jazdę
na rowerze, aerobic, Tai Chi, siatkówkę,
ćwiczenia siłowe oraz taniec.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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PRAWNIK RADZI / PROGRAM TV

Udostępnianie
dokumentacji
medycznej

Prawnik radzi

Czy mam prawo i na jakiejpodstawie uzyskać dokumentacjęmedyczną z mojego leczeniaw przychodni lekarskiej? Kiedyzwróciłam się o moją kartotekę,aby móc
ją sobie skserować,dyżurująca
tam pielęgniarkapoinformowała
mnie, że to jestwewnętrzna dokumentacjaprzychodni i nie mogą
mi jejudostępniać na zewnątrz.
– KrystynaBędąc pacjentką korzystającą zusług medycznych
wspomnianejprzychodni, jest
Pani uprawnionazarówno do
wglądu we własną dokumentacjęmedyczną, jak również dożądania wydania jej oryginałów
orazsporządzenia kserokopii.
Zgodnie zprzepisami art. 18 ust.
3 pkt 1 orazust. 4a pkt 3 ustawy
z dnia 30.08.1991r. o zakładach
opieki zdrowotnej (Dz.U. 2007,
nr 14, poz. 89), w związku z§
53 ust. 1 Rozporządzenia MinistraZdrowia z dnia 21.12.2006
r. wsprawie rodzajów i zakresu
dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz
sposobu jej przetwarzania (Dz.

U. 2006, nr 247 poz. 1819) zakład
opieki zdrowotnej udostępnia
prowadzoną przez siebie dokumentację medyczną na żądanie
pacjenta, którego ona dotyczy lub
jego przedstawiciela ustawowego
bądź osoby upoważnionej przez
pacjenta poprzez umożliwienie
tym osobom wglądu w zakładzie
opieki zdrowotnej, sporządzenie
jej wyciągów, odpisów lub kopii
albo poprzez wydanie oryginału
za pokwitowaniem odbioru i z
zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu. Zasadniczo zgoda na
udostępnienie takiej dokumentacji wymaga decyzji kierownika określonego zakładu opieki
zdrowotnej lub osoby przez niego
upoważnionej. Niemniej jednak,
odmowa wydania dokumentacji
wymaga zachowania formy
pisemnej oraz podania przyczyny. Stąd, opisane przez Panią
zachowanie pielęgniarki było
co najmniej nieuzasadnione, a
przede wszystkim pozbawione
podstaw prawnych.

Różna wysokość
dodatku za pracę w
porze nocnej

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

Analizując ostatnio odcinki
mojej wypłaty za pracę zauważyłem, że na wielu z nich są
różnice w wysokości dodatku za
pracę w godzinach nocnych, jaki
otrzymuję razem z comiesięczną
pensją mimo tego, że mam ustaloną stałą liczbę tych godzin. Czy
pracodawca może przyznawać
taki dodatek w różnej wysokości,
czy to jest zgodne z prawem?
– Tadeusz
Podstawą wyliczenia dodatkowego wynagrodzenia za każdą
godzinę pracy w porze nocnej
jest minimalne wynagrodzenie,
ustalane na mocy ustawy z dnia
10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Regulacja
ta wynika z treści przepisu art.
1518 § 1 kodeksu pracy, zgodnie
z którym pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej
przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w
porze nocnej w wysokości 20%
stawki godzinowej wynikającej
z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ustalenie stawki
godzinowej dodatku wymaga
zatem podzielenia kwoty minimalnego wynagrodzenia przez
liczbę godzin przypadających
do przepracowania w danym

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,

miesiącu. Dlatego też, ze względu
na różną liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu,
stawkę godzinową należy ustalać
w każdym miesiącu oddzielnie, a
co za tym idzie może być ona różna dla tego samego pracownika
w poszczególnych miesiącach.
Warto jednak pamiętać, że na
mocy zbiorowych układów pracy, regulaminu wynagradzania
lub w umowie o pracę można
zwiększać minimalną wysokość
dodatku. Sam dodatek przysługuje natomiast niezależnie od
dodatku za pracę w godzinach
nadliczbowych przypadających
w nocy. Innymi słowy, jeżeli
pracownik świadczy pracę w
nadgodzinach, które przypadają
w porze nocnej, przysługuje mu
zarówno dodatek za pracę w
godzinach nadliczbowych, jak i
dodatek za pracę w godzinach
nocnych.

Nietrafiony
prezent
Miesiąc temu kupiłam siostrze
w prezencie drogi sweter, który
jednak nie spodobał się jej, a na
mnie jest za duży. Mam rachunek
za jego zakup, czy na tej podstaPoradnia 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.
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.

wie mogę go zwrócić do sklepu
w zamian za zwrot ceny? – Kasia
Jeżeli zakupiony przez Panią sweter nie ma wad, to niestety nie
może być swobodnie zwrócony
do sklepu. Na to potrzebna jest
zgoda sprzedawcy. Tak wynika
z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej
(Dz. U. 2002, nr 141, poz. 1176 ze
zm.), której przepisy przewidują,
że reklamacji podlega tylko ten
towar, który jest niezgodny z
umową. Przy czym, w pierwszej
kolejności można domagać się
od sprzedawcy naprawy lub
wymiany towaru na nowy, a
dopiero brak możliwości takiego załatwienia sprawy lub
utrudnienia dla kupującego
uzasadniają możliwość żądania
zwrotu ceny. Dlatego w opisanej przez Panią sytuacji, to od
dobrej woli sprzedawcy będzie
zależało, czy przyjmie sweter i
zwróci pieniądze. Na przyszłość
warto pamiętać, że przy zakupie
prezentu można porozumieć się
ze sprzedawcą w ten sposób, że
przyjmie on zwrot w określonym
terminie, gdy kupiony towar nie
trafi w gust obdarowanego. Z
pewnością nie należy jednak w
takim przypadku ufać jedynie
Turystyka
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,
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zapewnieniom sprzedawcy. Kupujący powinien domagać się
od sprzedawcy, który deklaruje
wolę przyjęcia zwracanego towaru w przyszłości zaznaczenia
na paragonie, w jakim terminie
przysługuje zwrot.
Mariusz Gierus – prawnik

Zostań Partnerem
cyklu
„Prawnik Radzi”

specjalna oferta dla
kancelarii prawnych napisz
maila: marketing@jelonka.
com i zapytaj o szczegóły.
Sprawy z zakresu prawa
cywilnego,prawa gospodarczego, prawa pracy i
ubezpieczeń.

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

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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Ze sportem za pan brat od najmłodszych lat
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W miniony weekend w hali przy ul. Złotniczej 12 odbył Turniej gier i zabaw dla uczniów klas I – III. Organizatorem
całej zabawy był Międzyszkolny Ośrodek Sportu w Jeleniej Górze.
Vittoria, Pancerz Wiktoria, Kowalski Dawid, Patlewicz Alan, Tański
Grzegorz, Tomkiewicz Kacper,
Koper Kamil, Kielecki Maksymilian.
Klasa II – Starczyk Magdalena, Kita
Dorota, Bielecka Ola, Jarkowiec Dominika, Dębiska Lidia, Krajeńska Maria, Bartnicka Weronika,Kleinowski
Mateusz, Lach Kacper, Szczepaniak
Jakub, Jakimowicz Damian, Mły-

KLASYFIKACJA
KOŃCOWA
I miejsce Szkoła Podstawowa nr 11 - 222,5 pkt
II miejsce Szkoła Podstawowa nr 13 - 199 pkt
III miejsce Szkoła Podstawowa nr 15 - 191,5 pkt
IV miejsce Szkoła Podstawowa nr 10 - 188 pkt
V miejsce Szkoła Podstawowa nr 8 - 186,5 pkt
VI miejsce Szkoła Podstawowa nr 5 - 186 pkt
VII miejsce Szkoła Podstawowa nr 2 - 171,5 pkt

A

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

www.przycupwdolinie.pl

Udział w turnieju wzięło siedem
jeleniogórskich szkół podstawowych. Zwycięzcą okazała się
popularna „Jedenastka”.
Skład zwycięskiego zespołu SP 11:
klasa I - Dzik Kinga, Kobielska Ida,
Rydlikowska Oliwia, Żołędowska
Ida, Dwilewicz Agata, Tortora

Lekkoatleci z MKL”12” najlepsi
na Gimnazjadzie młodzieży
Wyniki:

Chłopcy z Gimmnazjum nr 3 w Jeleniej Górze okazali się
najlepsi spośród wszystkich szkół naszego województwa
podczas Finału Dolnośląskiego w Lekkiej Atletyce rozegranego w ramach Gimnazjady Młodzieży.

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

W punktacji drużynowej jeleniogórzanie zdecydownie pokonali
mocne zespoły z Wrocławia, Wałbrzycha, Zgorzelca, Bolesławca,
Polkowic, Lwówka Śląskiego. Na
najwyższych stopniach podium
stawali: Damian Wojciechów (w
dal), Kajetan Kąs (2000 m) oraz
sztafeta 4x100 m w składzie Michał
Antos, Tomasz Kołodziejski, Łukasz
Kruczek oraz Damian Wojciechów.

kuchnia polska

AUTO - CAMPING PARK
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1.Damian Wojciechów - w dal - 6,23 m - I miejsce, 100 m (poza konkursem) - 11,42 s
2.Kajetan Kąs - 2000 m - 6:10,57 min - I miejsce
3.Ewelina Gibes - 100 m ppł - 15,84 s - II miejsce, 300 m ppł (poza konkursem)
- 46,50 s (druga klasa sportowa)
4.Tomasz Kołodziejski - 110 m ppł - 16,11 s - II miejsce (rekord życiowy)
5.Mateusz Łepecki - 110 m ppł - 16,85 s - III miejsce (rekord życiowy)
6.Michał Antos - 300 m ppł - 43,52 s - III miejsce
7.Łukasz Kruczek - 300 m - 37,88 s - IV miejsce
8.Michał Prutis - dysk (1kg) - 39,92 m - IV miejsce
9.Jakub Chędoszko - wzwyż - 165 cm - IV miejsce
10.Kamil Piekarski - dysk (1kg) - 39,33 m - V miejsce
11.Mateusz Horyd - w dal - 5,35
12.Patryk Popowski - kula (4 kg) - 11,79 m
13.Krzysztof Łątka - wzwyż - 155 cm
14.Karolina Dul - w dal - 4,30 m
15.Natalia Pilch - 300 m ppł - 52,12 s (rekord życiowy)
16.Magdalena Marcukiewicz - wzwyż - 135 cm
17.4x100 m chłopców - I miejsce Antos Michał, Kołodziejski Tomasz, Kruczek Łukasz,
Wojciechów Damian - 45,31 s.
18.4x100 m dziewcząt - IV miejsce Dul Karolina, Mikołajczak Małgorzata, Pilch Natalia, Gibes Ewelina

Ponadto srebrny medal zdobył
Tomasz Kołodziejski w biegu na
110 m ppł Mateusz Łepecki, który
uplasował się tuż za Tomkiem (III
miejsce) oraz Michał Antos (300 m
ppł) - III miejsce.
Wśród dziewcząt srebrny medal
wywalczyła Ewelina Gibes w biegu
na 100 m ppł. oraz startując poza
konkursem wygrała rywalizację
na dystansie 300 m ppł..

¾êjz{vêêê¾êwyqltuplêê¾ê~nvkuplêê¾êwy{|supl

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

narczyk Michał, Synator Kacper.
Klasa III – Wojtas Weronika, Bogacz
Oliwia, Janas Natalia, Skowrońska
Agata, Pecold Klaudia, Balasa Barbara, Gil Wojciech, Wójcik Mateusz,
Stompór Jakub, Zachwiej Dawid,
Sobczak Mateusz, Jaworski Filip.
Opiekunami zwycięskiego składu
byli: Eugeniusz Sroka, Rafał Sroka,
Dorota Grabowska.
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Szymon Jaskułowski pogrążył Karkonosze
Aldona
Hawer

Szymon Jaskułowski, młody bardzo zdolny napastnik Po- już ich jedenaste,
lonii Trzebnica zdobył dziś na Złotniczej dwa gole, dzięki ligowe zwycięstwo
tej wiosny. Jeleczemu ustawił on wynik na 2:0 dla swojej drużyny.
Pierwsze minuty spotkania
były bardzo spokojne, oba zespoły
nie stworzyły sobie klarownych
sytuacji. Akcje jeleniogórzan były
skutecznie rozbijane były przez
trzebnickich defensorów.
W 23 minucie gola dla TsiR
zdobył Szymon Jaskułowski, który
główką pokonał Artura Hałkę.
Zaczęliśmy ospale i na pewno to
było przyczyną straty. Zrobiło
się groźnie, goście atakowali, a
my dopiero po jakimś czasie się
ocknęliśmy, co niestety nie zaowocowało bramką. Z daleka strzelał
Danel Kotarba, ale piłka poszybowała wysoko ponad bramkę.
Drugą bramkę goście zdobyli w
34 minucie. Najsprytniejszy znów
okazał się Jaskułowski, ustalając
wynik do przerwy na 2:0 i jak się
potem okazało całego spotkania.
Zaraz po przerwie mieli-

śmy szansę na kontaktowego
gola. Łukasz Kowalski wykonywał rzut wolny, a piłka przeszła
minimalnie obok słupka. W 55
minucie Konrad Kogut uderzał
wprost w bramkarza. W 85 minucie doszło do kontrowersyjnej
sytuacji. Sędzia podyktował dla
trzebniczan rzut rożny, którego
„nie było”. Ta decyzja, o mało nie
kosztowała nas utraty trzeciego
gola, na szczęście Wojciech Bijan
był dobrze ustawiony i wybił piłkę
poza linię bramkową.
W przebiegu całego spotkania
Karkonosze nie stworzyły żadnej
stuprocentowej sytuacji, więc
wynik nikogo nie dziwił. Marek
Siemiątkowski, bramkarz Polonii
cieszył się po meczu z zachowania
czystego konta. Niestety jeleniogórzanie byli dziś tylko cieniem
drużyny sprzed tygodnia. Goście
zasłużyli na 3 punkty, a było to

Ósma kolejka Open za nami
ENERGIA PRO – SP GOL 2:10
Bramki ENERGIA PRO – Tomoń x2
Bramki SP GOL – Korkuś x2, Kocot Adam x2, Kierlik, Szlachetka x5
CHOJNIK – DSE BIURO KONSTRUKCYJNE 4:4
Bramki CHOJNIK – Jurkiewicz, Soboń, Kogut x2
Bramki DSE BK – Zieliński, Ignaczak, Kocuj, Pajor
STREET SQUAD – ENDICO 3:2
Bramki STREET SQUAD – Skoczeń x2, Sochacki
Bramki ENDICO – Witkowski, Bukat
PUB GOL – PUB CHOJNIK 6:4
Bramki PUB GOL – Wyderkowski x3, Wojciechowski, Dutka x2
Bramki PUB CHOJNIK – Szramik x2, Zin x2
BW RG512 – BATTER POL 3:2
Bramki BW RG512 – Sałapa, Jankiełaść x2
Bramki ENERGIA PRO – Binasiewicz

KS Karkonosze Jelenia Góra
– Polonia Trzebnica 0:2 (0:2)

niogórzanie zaś
po dzisiejszym
spotkaniu z
dorobkiem
44 punktów
z a j m uj ą 6 .
miejsce w ligowej tabeli.

Skład KS: Hałka - Siatrak, Bijan, Kuźniewski, Wawrzyniak,
Kurzelewski,(Adamczyk), Wojtas, Kotarba (Krupa),
Burszta, (Zagrodnik) Kowal, Kogut (Kołodziejczyk).

Pozostałe wyniki XXIX
kolejki IV ligi dolnośląskiej:
Puma Pietrzykowice - MKS 1985 Szczawno Zdrój 1:0
Miedź II Legnica - Olimpia Kamienna Góra 2:0
Lechia Dzierżoniów - Intakus-Ślęza Wrocław 2:1
Górnik Złotoryja - Kuźnia Jawor 3:3
Prochowiczanka - Urbex Prochowice - Victoria
Świebodzice 2:0
Górnik Wałbrzych - Chojnowianka Chojnów 2:1
GKS Kobierzyce - Bobrzanie Bolesławiec

Karpacz Cup
Karpacz Cup 2009 pod takim hasłem odbył się Turniej Piłki Nożnej organizowany corocznie z okazji
Urodzin Miasta.
Mecze odbywały się na stadionie miejskim w Karpaczu. Do turnieju seniorów zgłosiły się 4 drużyny. Trzykrotny
zwycięzca turnieju drużyna Restauracji U Ducha Gór, Street Squad z Jeleniej Góry – zwycięzcy tegorocznej
edycji Jeleniogórskiej Ligi Biznesu, Karpacz Leszcze oraz najmłodsza drużyna w turnieju Karkonosze Karpacz,
w składzie, której wystąpili juniorzy kilku okolicznych drużyn.
I miejsce i puchar Burmistrza Miasta Karpacza zdobyła drużyna Karkonoszy, która lepszą różnicą bramek
pokonała drużynę U Ducha Gór. W bezpośrednim pojedynku między tymi zespołami był remis 1:1.
Trzecie miejsce zajęła drużyna Street Squad.
Podczas turnieju dla piłkarzy i publiczności śpiewała Małgorzata Filiczkowska, absolwentka Gimnazjum
w Karpaczu.

Jeleniogórzanie
walczyli na Krakowskiej Gali

W stolicy Małopolski odbyła się Karkowska Gala Sparingowa zorganizowana przez KSSW Kraków. W imprezie
wzięło udział 130 zawodników z 29 klubów, między innymi z Polskiego Związku Kickboxingu, Polskiego
Zrzeszenia Muay Thai i innych pochodnych styli. Odbyły się 44 walki w
formułach K1 rules, muay
thai, MMA, boks.
Jeleniogórski Klub Shidokan reprezentowało 4 zawodników.
Krzysztof Jutkiewicz – 75 kg
Jakub Walasek – 75 kg
Grzegorz Makaruk m- 81 kg
Artur Sawicki + 91 kg
Wszyscy startowali w formule
K1 Rules. Pierwszy z nichKrzysiek
Judkiewicz skrzyżował rękawice z
zawodnikiem Athlon Kraków. Już w
38 sekundzie po dynamicznej akcji
ręcznej znokautował swojego rywala.
Jakub Walasek spotkał się zawodnikiem z Puncher Wrocław. Dominował
przez dwie rundy, nie dając szans
przeciwnikowi – wygrał decyzją sędziów 3:0.

Grzesiek Makaruk mimo ciągłego
ataku, nie sprostał doświadczonemu
rywalowi z Kakimu Warszawa, który
był wyższy o 40 cm. W sumie nasz
zawodnik przegrał ostatecznie 2:1.
Nasz ostatni podopieczny Artur
Sawicki (waga ciężka) również nie
podołał swojemu rywalowi z klubu
bokserskiego Sarmatia Gdańsk, cięższemu o 8 kg ( decyzją sędziów, uległ
mu 3:0).
Dla większości zawodników był to
pierwszy taki występ na ringu.
Tymczasem kończą się już przygotowania sześciu naszych zawodników do
ostawionego w tym sezonie starcie w
Mistrzostwach Polski w K1 Rules, które
odbędą się 20-21 czerwca br. W Zgo-

rzelcu. A jeden z naszych
podopiecznych – Wojciech
Oleksek trenuje do turnieju
w Tajlandii. Zapraszamy
wszystkich chętnych do
Zgorzelca i dopingowania
naszych
sportowców.

Aldona Hawer

KONKURS
Odpowiedź na pytania i wygraj:
1. Książka:
Jaś Kapela– „Stosunek seksualny nie istnieje” z autografem autora
2. Płyta CD: Edyta Geppert z autografem
Gratis do każdej nagrody dodam: „Limerykiem dookoła Jeleniej Góry”
autorstwa Grzegorza Żaka.
PYTANIA:
1. W
 środę, 24. czerwca o godzinie 17:00 w jeleniogórskim Empiku będzie
się można osobiście spotkać z Martą Obuch - autorką poczytnych komedii
kryminalnych, znanych z takich książek jak np. „Precz z brunetami” czy
„Odrobina fałszerstwa”. Podczas promocyjnego spotkania autorskiego w
Empiku (wstęp wolny) pisarka promowała będzie swą najnowszą powieść.
Podaj tytuł tej książki (odpowiedzi szukaj w Empiku, jak i w portalu www.
jelonka.com , w zakładce: „Będzie się działo”):

a) Powierzony klucz
b) Diabelka ewolucja
c) Stosunek seksualny nie istnieje

2. W
 czwartek, 2. lipca o godzinie 17:00 w jeleniogórskim Empiku odbędzie się spotkanie dyskusyjne i koncert (wstęp wolny), mieszkającej w
Austrii, ale pochodzącej z okolic Jeleniej Góry, Ewy Paprotnej, która
w Empiku promowała będzie swą najnowszą płytę. Jak brzmi tytuł tej
płyty? (odpowiedzi szukaj również w portalu www.jelonka.com , w zakładce: „Będzie się działo”).

a) Jak być Aniołem?
b) Rozproszone głosy
c) Wiedeński czar wiosny

Dane osobowe:

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

Poprzedni konkurs wygrali:

1. Katarzyna Kosowska - książka K.Malisewski „Rozproszone głosy”
2. Karolina Lewkowska - Płyta CD Czesław Śpiewa „Tesco Value”
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Pobiegli
ku pamięci Łukasza
Szrenica; Małgorzata Kwasik-UKS
Kamieńczyk; Patrycja Jachimowicz-ZSLiZ nr1 Jelenia Góra;
Mateusz Galik- SP5 Szklarska
Poręba; Tomasz Gilewicz-UKS
Krokus; Michał Kazimierczak,
Karolina Kliber i Marcelina Badacz wszyscy z SP15 Jelenia Góra.
Podczas zawodów została zaprezentowana Prezentacja multimedialna przybliżająca sylwetkę
tragicznie zmarłego biathlonisty
Łukasza Semeriaka przygotowana przez jego kolegę Michała
Krystkiewicza.
Aldona Hawer

Z Chojnika do kadry
W poniedziałek w Świdnicy odbył się turniej DZPN podczas, którego zostali wyłonieni chłopcy do kadry Dolnego Śląska (rocznik
1999).
W zajęciach wzięło udział po- życzymy powodzenia!.
nad 30 zawodników z całego
Aldona Hawer
województwa, wśród nich znaleźli
się dwaj piłkarze Chojnika Jelenia
Góra: Patryk Michałek i Beniamin
Łyczak. Po czterogodzinnym przeglądzie umiejętności piłkarskich,
szkoleniowcy z DZPN zdecydowali
się wręczyć kartę powołania Patrykowi Michałkowi.
Nowi kadrowicze wyjadą w
sierpniu na swoje pierwsze zgrupowanie do
Wronek.
Gratulujemy i

Dni bez samochodu

Dwa kluby z naszego miasta Towarzystwo Rowerowe I–KTK–N oraz
Sekcja Turystyki Rowerowej „Profii” reprezentowały Jelenią Górę
6 czerwca w Krotoszycach na święcie Dni Bez Samochodu.

Głównym programem w tym
dniu był masowy wielopokoleniowy rajd kolarski na trasie prawie
20 km wzdłuż rzeki Kaczawy i
Nysy Szalonej.
Trasa Rajdu przebiegała po
nowo wybudowanych drogach
asfaltowych w malowniczym
terenie ,,Parku Krajoznawczego
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BANKIETY,
PRZYJĘCIA RODZINNE,
IMPREZY FIRMOWE
W CARMEN W KARPACZU.
WYJĄTKOWA ATMOSFERA,
TRADYCYJNA POLSKA KUCHNIA,
ZAPRASZAMY
tel. 0 75-76-19-256, 0 609 73 65 49

A

Chełmy” , wokół miejscowości
Krajów. Najważniejszą osobą tej
imprezy był niewątpliwie Wójt
Gminy Franciszek Chyła jako
były - ale nadal czynnie jeżdżący
- kolarz uczestnik min. Wyścigu Pokoju, był głównym pomysłodawcą tego tak wspaniałego
projektu dróg dla rowerzystów.
Mam nadzieję, że i u nas zaczniemy niedługo dalsze rozbudowywanie turystycznych asfaltowych
dróg rowerowych w okolicach
Naszego Miasta, bo jedna droga w
stronę Karpacza to trochę za mało.
- powiedział Zbigniew Leszek,
prezes Towarzystwa Rowerowego
I-KTK-N.
Aldona Hawer
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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
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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

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

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

A

A
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Zadzwoń po Fachowców z 14 letnią praktyką !

Z tym ogłoszeniem do 20.06.2009

na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

L

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

Tel. 075 64 72 111

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13

K

MONT-SAT

5 czerwca 2009 roku w Piechowicach na stadionie miejskim
odbyły się zawody sportowe I Memoriał Łukasza Semeriaka w
biathlonie letnim. Organizatorem imprezy był UKS Krokus przy
SP 1 w Piechowicach.

W zawodach wzięło udział 100
młodych biathlonistów z miejscowości: Bolków, Świeradów Zdrój
, Szklarska Poręba, Jelenia Góra
i Piechowice. Zawodnicy pobiegli
na dystansach od 3km do 1,5km
z dwoma strzelaniami z pozycji
leżącej za każdy niecelny strzał
zawodnik otrzymywał 30 sekund
kary doliczanej do czasu biegu.
Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych to:
Mateusz Tokarz – UKS Szrenica;
Paweł Grygian-UKS Szklarska
Poręba; Radosław ParadowskiUks Krokus; Ewa Buchla-UKS

E

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

Studenci jeleniogórskich uczelni o swojej przyszłości
W gościnnych progach
pałacu Paulinum w Jeleniej Górze spotkali się:
Karolina Nawojka Chałupińska, Michał Raźny
i Wiaczesław Łogotenko
z Uniwersytetu Ekonomicznego oraz reprezentujący Wyższą Szkołę
Menedżerską w Legnicy,
oddział w Jeleniej Górze, Maciej Wowk. Rozmowę prowadził Wiktor
Marconi.
Jelonka.com – Uczniowie
i studenci zaraz po ukończeniu nauki wyjeżdżają
z Jeleniej Gór y w poszukiwaniu pracy i miejsca
do życia. Dlaczego tak się
dzieje?
Karolina Nawojka Chałupińska – Tak właśnie jest
i na własnym przykładzie

mogę powiedzieć, że jak
tylko skończę naukę sama
wyjadę z Jeleniej Góry.
Michał Raźny – Dużo ludzi
poddaje się takiej fali, owczemu pędowi, aby wyjechać z
Jeleniej Góry, bo inni też tak
robią. Nawet nie próbują się
dowiedzieć, czy na miejscu
jest dla nich zajęcie. Tak było
wśród wielu moich znajomych, bo tutaj jest źle, nic
dobrego ich tutaj nie czeka.
Ja tak nie myślę i nie zamierzam się temu poddać.
Jelonka.com – Przecież w
Jeleniej jest praca, nikt nie
sprawdza?
Michał Raźny – Oczywiście,
że tak. Ja to widzę, słyszę, nawet jak przeglądam ogłoszenia w prasie czy internecie
widzę jak wielu fachowców
jest poszukiwanych. Oni tego
nie widzą, jakby mieli klapki
na oczach. I wyjeżdżają, wyjeżdża sporo rówieśników.
Maciej Wowk – Dla mnie
wyjazd młodych ludzi po
uczelni do dużych miast
często wynika z braku kreatywności. Wszyscy ciągną
do dużych miast, a t ymczasem tutaj jest t yle do
zrobienia. Tylko trzeba mieć
na to pomysł, na wszystko
co robimy w życiu trzeba
mieć pomysł. Tutaj jest albo
wyjazd, albo marazm. Nie
będę nic robił bo mi się nie
chce. Każdy pomysł rodzi się
w bólach, trzeba pomyśleć,

poszukać swojego miejsca,
trochę marketingu i można
wiele zrobić, a konkurencja
jest o wiele mniejsza, niż w
dużych miastach.
Jelonka.com – Na Ukrainie też widać taką tendencję, żeby wyjeżdżać do
dużych miast?
Wiaczesław Łogotenko
– Absolutnie tak samo jak
się dzieje tutaj, dzieje się na
Ukrainie. Dlaczego tak jest?
Większość ludzi wyjeżdża
szukając dobrej pracy i dobrej płacy. Szukanie pracy w
dużych miastach to szansa
na karierę, która obecnie,
w dobie globalizacji, jest
niezwykle ważna, dla wielu
jest prawie wszystkim. Ludzie jadą do miast bo chcą
zarabiać, chcą zapewnić
przyszłość swojej rodzinie.
Tak się dzieje na Ukrainie, w
Rosji, na Litwie, tak się dzieje i tutaj, w Jeleniej Górze,
niestety. Ale Jelenia Góra ma
swoje atuty, jest przy czym
pracować, to bliskość gór,
piękna przyroda. Dlatego
warto tu zostać.
Jelonka.com – Jeśli mamy
korzystać z uroków gór, z
turystyki, to wykluczamy
rozwój przemysłu. Czy taka
zmiana ma sens?
Karolina Nawojka Chałupińska – Tak, oczywiście,
że ma sens. Bliskość gór to
atut, atutem są też wszystkie
ulokowane w Jeleniej Górze
Sukces ma wielu ojców
W kolejnym odcinku z cyklu Dialogi Jelonki Wiktor Marconi
rozmawia z byłym
prezydentem Jeleniej
Góry, obecnym radnym, Józefem Kusiakiem.

Dialogi Jelonki

Wiktor Marconi
– Panie prezydencie,
chociaż obwodnica południowa to na razie
nadal projekt, a nie

uczeln i e .
Równ i e ż
budowanie nowych hoteli,
pensjonatów i innych obiektów z branży turystyczno
gastronomicznej to również
szansa dla naszych studentów. Kończąc turystykę mają
możliwość rozwoju i później
pracy w tych obiektach.
Jelonka.com – Jeśli nie
przemysł, a turystyka to pojawia się kwestia promocji,
bo jak wiadomo, turystyka
promocją i reklamą stoi. Czy
mamy się stać ośrodkiem
usługodawczym dla Poznania, Kalisza, Szczecina?
Maciej Wowk – Nie, nie
zgadzam się z tym, nie powinniśmy być żadną sypialnią dla kogoś. Przede
wszystkim tur yst yka, ale
też oświata, kolejne szkoły,
ośrodki dydaktyczne, ośrodki
szkoleniowe. Możemy się stać
takim zagłębiem młodzieżowo-akademicko-szkoleniowym. Szkoly związane z
menedżerstwem, turystyką,
dziennikarstwem. W Polsce
nie ma żadnej szkoły uczącej
dziennikarzy muzycznych.
W Polsce nikt nie potrafi
porządnie opisać dużej imprezy klubowej. W tej chwili
telewizyjne kanały muzyczne
zatrudniają ludzi, którzy nic
sensownego nie potrafią
o muzyce powiedzieć, bo
skąd ci ludzie mają mieć tę
wiedzę?
Michał Raźny – Widzę, że
masz przygotowaną strategię, ale ja sadzę, że właśnie

powstająca inwestycja, to już
udział w załatwieniu pieniędzy przypisuje sobie coraz
więcej polityków. Chwalą się
nią urzędnicy z województwa,
chwali prezydent miasta.

Józef Kusiak – Nad każdym
projektem, próbą zbudowanie
czegoś, pracuje sztab ludzi i to
przede wszystkim ich zasługa.
O obwodnicę walczyliśmy kilka
lat temu. Wielka zasługa w tym
ówczesnego ministra obrony,
Jerzego Szmajdzińskiego, na
którego polecenie Agencja Mienia Wojskowego wydzieliła z
poligonu 10 hektarową dział-

jesteśmy taką sypialnią na
kilka dni najwyżej. Nie wygramy ze Szklarską Porębą
czy Kar paczem, a ludzie
zatrzymają się u nas w drodze w góry najwyżej. Ludzie
przyjadą do Jeleniej jak jest
brzydka pogoda i będzie się
więcej działo niż dot ychczas.
Jelonka.com – A tymczasem życie w naszym mieście
zamiera po 22, zamykają
się knajpy i gdzie oni mają
później pójść?
Karolina Nawojka Chałupińska – To nie jest tak,
bo wiem to z autopsji gdyż
pracuję jako barman. Nikt
nie zamyka drzwi o 22, ale
życie towarzyskie w Jeleniej
Górze zamiera po 21.30. Na
placu Ratuszowym na poduszkach w oknach zalegają
babcie „poduszkowce” i to
jest wszystko. Ale po zeszłorocznych Juwenaliach, które
jak ładnie napisała Jelonka,
były jak wystrzał korka od
szampana, zaczyna się o
problemie martwego rynku
mówić i o tym, że Jelenia
Góra zamiera. Sytuacja na
placu to ważna wizytówka
tego co się dzieje w mieście.
Jak się to nie zmieni, ludzie
będą stąd uciekać, nie będzie
imprez, nie będzie młodzieży
w mieście.
Michał Raźny – Ja widzę
po moich kolegach studentach, że nie kwapią się do
spędzania czasu w mieście,
ale ciągle jęczą, że nic się
w mieście nie dzieje. Jak się
dzieje, to nie idą do miasta.

kę pod drogę i przekazała ją
miastu. Teren wojskowy przez
wiele lat blokował nawet projekty tej inwestycji. Następnie
przygotowaliśmy projekt do
funduszy unijnych. Pięknie się
to wszystko rozwijało, byliśmy
na pierwszym miejscu i nagle
zarząd województwa z przyczyn
politycznych zablokował nam
ten projekt. Dobrze się dzieje, że
teraz władze miasta ponownie
składają wniosek o budowę
obwodnicy południowej i że w
końcu ona powstanie. Ona jest
ważniejsza dla przyjezdnych,
z Poznania, Szczecina, którzy
omijając centrum pojadą w kierunku górskich kurortów.

Wielu moich kolegów to takie
marudy, które z niczego nie
są zadowolone, a wystarczy
się skrzyknąć, żeby się coś
działo, zorganizować jaką
fajną imprezę.
Maciej Wowk – Brakuje
pomysłów i kreatywności,
ludzie nie są przyzwyczajeni
myśleć. Ludzie działają schematami, a tymczasem są potrzebni ludzie z pomysłami.
My potrzebujemy otwartych
głów, a ludzie wyjeżdżają od
nas setkami.
Wiaczesław Łogotenko –
Tak właśnie jest w moim mieście, które leży przy drodze
z Krymu do Kijowa. Chociaż
kryzys gospodarczy ciężko dotknął Ukrainę, młodzi ludzie
kipią pomysłami i znajdują
wsparcie w urzędzie miasta.
Powstała młodzieżowa rada
miasta, która co wtorek spotyka się w ratuszu. Ich głos jest
wysłuchiwany w ratuszu. Tam
powstają ciekawe pomysły.
Jelonka.com – U nas tak
się nie dzieje. Co zrobić,
żeby przekonać młodych do
zostania w mieście?
Maciej Wowk – Musi się
zacząć udawać tym młodym,
którzy zostaną w mieście.
Powinni dostać pomoc, bo
jeśli im się uda, przyłączą
do nich następni, zachęceni
przykładem. Wtedy będzie
im się chciało chcieć i będą
wiązać przyszłość z miastem.
Potrzebny jest większy kontakt urzędników miejskich
ze studentami. Teraz jest znikomy.

Wiktor Marconi – Tutaj Piotr
Borys chwalił się, że to on
załatwił pieniądze, Marek
Obrębalski mówił, że to on je
załatwił, poseł Niesiołowski
też mówił jak ona się starał.
Jak przyjdzie do przecinania
wstęgi może zabraknąć nożyczek dla wszystkich ojców
sukcesu.
Józef Kusiak – Trzeba pamiętać, że działo się to podczas
kampanii przedwyborczej do
parlamentu europejskiego. Ale
każdy, kto już pełnił funkcję
publiczną, wie, że nie należy
obiecywać zbyt wiele przed wyborami. Kiedy nie ma pewności,
że inwestycja się uda. Program
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Wyjazd z Afganistanu
Obudził mnie huk wystrzałów. To Machmud trenował
oko strzelając do kamieni.
Przy okazji znalazł sposób na obudzenie mnie.
Podskakujące kamienie
świadczyły o profesjonalizmie mojego przewodnika
w posługiwaniu się bronią.
Kolejny nocleg wypadł nam
u bardzo dobrego znajomego Machmuda.
Czego szukamy
w Afganistanie?
Olbrzymie domostwo i liczna
służba świadczyły o zamożności i
znaczeniu gospodarza. Dodatkowo
gospodarz znał niemiecki ponieważ
studiował w Niemczech. Niewątpliwie atrakcją dla Europejczyka była
kolacja. Na podłodze rozłożono
wielki dywan, na nim śnieżnobiały
obrus. Zasiedliśmy po afgańsku, a
może bardziej po turecku dookoła
dywanu. Na wielkich półmiskach
wjechały potrawy mięsne głównie
baranina, ogromne ilości ryżu i
owoców. Półmiski podawał sekretarz gospodarza. Sami mężczyźni,
ani jednej kobiety. Jedzono rękami,
wyjątek zrobiono mnie, dostałem
duży pozłacany widelec, na którym
widniała gwiazda i dumny napis:
zdiełano w CCCP. W sposób naturalny byłem obiektem zainteresowania
gospodarza moja osobą. Gospodarza
interesowała głównie problematyka
wypraw wysokogórskich. Moje
argumenty dotyczące atrakcji górskich Afganistanu jakoś do niego
nie trafiały. Jako typowy człowiek
wschodu był bardzo podejrzliwy.
Nie mógł zrozumieć po jaką cholerę
się w te góry lezie. Nie tylko zresztą
on. Podałem przykład Nepalu, jakie

ogromne pieniądze ten kraj zarabia
na turystach wybierających się w
góry i na wyprawach wspinaczy. - A
Afganistan jest o wiele ciekawszy
- argumentowałem. Moje wywody
jednak do gospodarza nie trafiały. A
co pana interesuje w Afganistanie?
Pewnie jak to jest z tymi żonami?
Bo o to, ciągle pytali mnie Niemcy,
a jeden to nawet wzniósł toast za
jakiegoś króla, który pobił chyba
Turków pod Wiedniem i dlatego ten
Niemiec ma tylko teraz tylko jedną
teściową, a nie cztery. Niewiele z tego
toastu zrozumiałem mówił gospodarz, bo przecież nie ma obowiązku
posiadania czterech żon.

Co wynika z posiadania
wielu żon?
A po za tym jaki może być problem z teściową? Wiem, że ten Niemiec się wyzłośliwiał bo oni są
jednak rasiści. Widzi pan, ja mam
tylko jedną żonę, ale mój ojciec miał
trzy i z każdą dwoje dzieci, a ja mam
brata i braci. Naturalnie to powoduje pewne komplikacje prawne,
szczególnie dotyczące dziedziczenia.
Ale to wszystko jest regulowane
Koranem i prawami obyczajowymi
i plemiennymi. Których my zmieniać nie chcemy. Owszem, chcemy
korzystać ze zdobyczy technicznych,
może usprawnić komunikację,
wprowadzić inne środki komunikacji międzyludzkiej. Ale dlaczego
mamy zmieniać nasze zwyczaje,
religię? Dlaczego mamy być tacy
jak Wy? Chcemy iść cały czas naszą
afgańską drogą. - Warum! Warum!
– pytał się po niemiecku i to brzmiało
jak skarga. W głosie gospodarza
był tez jakiś niepokój. Czyżby przeczuwał, że idzie nowe, że idą nowe
nieuniknione zmiany, jakże dla tego

kraju tragiczne? Kolacja ciągnęła się
w nieskończoność przekładałem
się z pośladka na pośladek. a nie
wypadało wstać od „stołu”. Potem
była jeszcze fajka wodna i podniecająca woń haszyszu. W tym już nie
brałem udziału. Przez sen słyszałem
głośny kaszel, i podniesione głosy
zajadłej dyskusji. Ostatni dzień
naszej końskiej wędrówki minął
bez sensacji. Była piękna pogoda,
fantastyczne widoki i Machmud
jakiś inny, bardziej przyjacielski. Pod
koniec dnia dotarliśmy do miasteczka skąd dalej miały jechać autobusy.
Tuż przed miasteczkiem Machmud
powiedział: finisz. Zrozumiałem, że
dalej nie pojedzie. Bał się spotkania
z miejscowymi, którzy najpewniej by
go oskubali z zarobionych pieniędzy.
Po pożegnaniu mój przewodnik skoczył na konia i ruszył galopem.

Prawie cywilizacja
Z ulgą pokonałem te kilka kilometrów dzielących mnie od jedynego
hotelu. Trzy dni na koniu zmęczyły
mnie bardziej niż wielodniowa
wędrówka z plecakiem pop górach.
Z ulgą też rozciągnąłem się na
łóżku hotelowym. Coś mnie w nocy
obudziło. Zapaliłem światło, moje
tak wymarzone łóżko roiło się od

mój i mojego ugrupowania
był dostosowany do wielkości
miasta i zakładał wchłonięcie
dużych kwot. To przebudowa
systemu zaopatrzenia w wodę,
przebudowa oczyszczalni ścieków, na którą miasto dostało
40 milionów euro. Projekt zakończony, część mieszkańców
ma świetną wodę.
Wiktor Marconi – Świetnie,
że to wszystko już powstało, ale
słyszymy że woda znowu drożeje. Jakie były jeszcze pańskie
osiągnięcie?
Józef Kusiak – To na pewno
remont kilkudziesięciu dróg w

mieście. To duży projekt remontu dróg w Cieplicach i Sobieszowie. Wtedy też wystąpiliśmy o
przejęcie tej części budynku w
którym mieści się biblioteka
grodzka. Teraz mamy tam jedną
z najnowocześniejszych bibliotek w kraju. Ja się opierałem
na kompetentnych ludziach,
który wiedzieli co robić i im się
udawało sprawy doprowadzić
do końca. Z drobniejszych spraw
to stypendia dla uczniów ze środowisk wiejskich, w wysokości
prawie miliona złotych.
Wiktor Marconi – Z Jeleniej
Góry ucieka młodzież, dlaczego tak się dzieje?

Józef Kusiak – To tendencja
nie tylko z Jeleniej Góry, ale
też z innych miast. Podczas
ostatnich wyborów we Wrocławiu wybierano o kilku radnych mniej, tak wielka liczba
młodych wyjechała. My mamy
jeszcze nie najgorzej. Powstało
kilka sporych fabryk i zakładów.
W jakim kierunku rozwinie się
miasto zdecydują mieszkańcy i
władze. Władze miasta powinny
być gotowe na każdą wizytę
biznesmena i rozmawiać z nim
o jego zamiarach i pomagać w
inwestowaniu, jeżeli nastąpi
porozumienie.
Wiktor Marconi – Ostatnie
pytanie, co z Józefem Kusia-

pluskiew. Były wszędzie. Na szczęście nie zdążyły mnie dopaść. Rano
dowiedziałem się, że „autobus”
będzie za dwa dni. Do łóżka już
nie wróciłem, spałem na tarasie.
W ciepłym śpiworze pod rozgwieżdżonym niebem spałem jak suseł.
Wieczorem przed hotelem zjawiał
się askar, czyli żołnierz, z karabinem, na którym, jak podejrzałem
było napisane: DANZIG 1905. Nie
wiem czy askar miał naboje. Na
pewno miał karabin. Drugiego dnia
do hotelu przyjechała na koniach
grupa młodych ludzi . Wszyscy
mówili znakomicie po rosyjsku.
Twierdzili też , że od przyszłego
roku Afganistan się zmieni, będzie
równy społecznie i takie tam ideologiczne bajania. Byli mocno zaangażowani ideowo. Szczególnie biadali
nad losem afgańskich kobiet. Po
dłuższej dyskusji zrozumiałem, że
ze studentami ludzie ci nie mieli nic
wspólnego. Ich nienaganna znajomość rosyjskiego mówiła sama za
siebie. Była to typowa radziecka
„razwiedka” czyli wywiad pod
pozorem zwiedzania. Zrozumiałem
to rok później, kiedy przeczytałem
w gazecie, że patriotyczne siły
Afganistanu poprosiły o bratnią
pomoc.

kiem za rok, dwa, trzy?
Jaka przyszłość przed
panem? Czy wybory na
prezydenta?
Józef Kusiak - W
wyższej szkole menadzerskiej pełnię funkcję
wicekanclerza, jestem
radnym, od 1994 roku
jestem wybierany. Za
półtora roku zdecydujemy kto gdzie wystartuje.
Jestem za młodymi, powiedzmy trzydziestoletnimi, który powinni
być wybierani na stanowiska samorządowe.
Ich spojrzenie powinno
ułatwić zmiany.

Autobus z polskiej
ciężarówki
Autobus, który podjechał następnego dnia pod hotel , był w
rzeczywistości „naszym” Lublinem.
Były kiedyś takie ciężarówki. Stojący pokaźny tłumek z pokaźnymi
też bagażami miał

zamiar się zmieścić w owej ciężarówce przerobionej na autobus.
Najpierw usadzono miejscowego
dygnitarza z żonami, potem mnie,
ale tak żebym nie patrzył na kobiety.
Potem jak leci, pozostali zmieścili się
na dachu. Mieliśmy do przejechania
150 kilometrów. Jechaliśmy dwa dni.
Bez specjalnych emocji. No bo co to
za emocje po konnej wędrówce. Na
jednym z zakrętów koło kierownicy
w czasie intensywnego obracania
zostało kierowcy w rękach. Po

prostu wylazło ze swojego miejsca.
Kolejnego dnia podróży powitał
nas ramadan czyli osławiany post
muzułmański. To jeszcze bardziej
skomplikowało podróżowanie po
tym pięknym kraju. Od wschodu
do zachodu słońca nie wolno jeść
i pić. Od

rygorystycznych przepisów zwolnione są kobiety w ciąży, chorzy
oraz ludzie będący w podróży. Ale
moi współtowarzysze podróży o
tym chyba nie widzieli, bo kiedy
chciałem zjeść kawałek melona
zostałem najzwyczajniej w świecie
obsobaczony. Ramadan był też problemem w Kabulu. Bo w tym czasie
na zwolnionych obrotach pracowały
urzędy. A ja potrzebowałem załatwić
wizę wyjazdową. Ale to już inna
historia.
Marian Sajnog
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OG£OSZENIA
2009-06-05, 12:00 - 2009-06-12, 12:00
DO OGŁOSZEŃ POPRZEDZONYCH SZEŚCIOCYFROWYM NUMEREM DOŁĄCZONE SĄ ZDJĘCIA.
ZNAJDUJĄ SIĘ ONE W DZIALE OGŁOSZEŃ NA STRONIE WWW.JELONKA.COM

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
Polonez Caro 94 - 1600 cm3,
cena do uzgodnienia, przegląd
do października - 668 818 045
Przyczepy campingowe,
Skoda Fabia kombi 1,9 TDI,
2003 rok, kolor błękit Dynamic
- 603 472 776
Ford Sierra, 91, 6L, gaz, niebieski metalik, hamulce, sprzęgło
wymienione, 2 pałąki dachowe,
10l. gazu na 100 km, zbiornik w
miejscu koła zapasowego - 793
146 877
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 651207311.
Aprilia 150ccm/50ccm - 2003 rok
150ccm zarejestrowany 50ccm
16.000 przebieg, stan idealny
zamienię na złoty łańcuch minimum 90 gram lub bransoletę
- 502 856 865
Letnie koła do Forda i opony
R13 I różne części - 601 555
394
Vw Vento 1.8b,93 rok, granatowy, 2 x airbag, elektryczne

szyby 4, elektryczny szyberdach i lusterka, podgrzewane
fotele, obniżony, Alu 15. 4.4 tys.
zł – 514 585 525
Audi B4 1994 1.9 TDI, turbina,
przepływomierz. – 790 609 579
Partner Berlingo – lusterko
zewnętrzne lewe – 790 609 579
AUDI A4 1.6 benzyna, elektryczny szyber i szyby z przodu,
2 airbagi, abs, rok produkcji
1996, stan dobry, cena 12 tys.
do negocjacji 601 904 417
C it r oen B X p o j e m n o ś ć
1.4.zarejstrowany ubezpieczony, elektryczne szyby szyberdach alarm R.M. TANIO.
Pilnie. 793 725 871
Ford sierra kombi 2000 ccm
benzyna zarejestrowany, ubezpieczony - tanio – 606 128 693
207698. Aprilia RS 50 2004/2005
- jak nowa, pojemność 50cm,
niekonieczne prawo jazdy, aby
jeździć ścigaczem, Kontakt Maurizio Moto - Miłków Cena 5990 zł.
- 513 045 770
207156. Aprilia SR 50 - zadbany,
zarejestrowany w kraju, mało
jeżdżony - 605 295 351
205570. Audi 80 - 89 rok - ubezpieczony, ważny przegląd, cena
3000 do sporej negocjacji - 782
606 956
205310. Audi 80 B4 - 196 tys.
przebiegu, 1995 rok 1,9tdi, ABS,
2 poduszki, centralny zamek z
pilota, elektryczne szyby, klimatyzacja, wspomaganie, garażowany,
zamienię na autko z gazem, lub na
mniejszy DIESEL - 697 233 635

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

206878. Audi A4 - 1.8 benzyna
1995 rok przegląd do 06 2010
ubezpieczenie na 6 miesięcy, stan
bardzo dobry w kraju od roku - 889
075 355
206586. Audi A4 avant 1.9 TDI
- 1999, zarejestrowany, opłacony
16950 zł. - 602 741 924
207481. Audi A4 avant 1.9 TDI - 96
rok, klimatyzacja, alu, elektryka,
RM - sony stan idealny - 669
385 993
207059. Audi B4 116km LPG - stan
bardzo dobry, od 7 m-cy w kraju,
cena: 8900 zł. - 604 083 398
206710. Autocamping l300
- 1,6 benzyna + LPG, 93 tys.
km,1983rok, wymieniony rozrząd,
akumulator, filtry, paski. Nowe
wnętrze. Zarejestrowany na 6
osób , ubezpieczony (przygotowany do urlopu) niezawodny, cena
16500 zł. - 603 328 832
207314. Bmw 316 e36 idealny
stan - stan idealny, brak korozji
etc. Naprawdę okazja! Cena 5600
zł. z 2 kompletami kół (alu i zima)
radiem cd etc lub 4900 zł. bez
- 510 209 769
206200. Bmw 5 e39 525 tds 1996r
- zielony metalik, ABS. ASR,
elektryczne szyby, elektryczne
lusterka, elektryczne szyber,
centralny zamek, wspomaganie
kierownicy, RM, 2x poduszka,
tempomat, halogeny, skórzana
tapicerka, kier multimedialna,
klima, alufelgi 16 OZ, zarejestrowany - 604 837 827
207447. Bmw 740 e34 - Silnik
4.2l+gaz sekwencja rok 1992,
zarejestrowany, ubezpieczony,
Klimatyzacja, skóra, pełna elektryka. Właściciel niepalący. Cena
do uzgodnienia - 793 586 903
207663. Bmw e30 - z uszkodzonym silnikiem. Pojemność 2,0 rok
1988, kolor biały. Cena 1600 zł (do
uzgodnienia) - 781 133 881
206384. Bmw E36 - sedan, bez
korozji, zadbana serwisowana.
OC do 11.2009 - 518 215 099
207727. Cagiva 125 - Kontakt
Maurizio Moto - Miłków cena 3690
zł. - 513 045 770
206268. Chrysler Grand Voyager
95 rok - 2,5TD, 260000km srebrny
met.7 osobowy, zadbany, cena
6200 zł. Ścięgny - 504 154 753
207513. Ciągnik t25 - Vladimirc
: stan bardzo dobry, zarejestrowany, opłacony, ważny przegląd
i OC, rok 86, cena 10500 do
negocjacji - 603 889 005
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K

207384. Clio 2002 - 1.2 benzyna - 70 tys. km klimatyzacja, elektryczne szyby lusterka,
wspomaganie, ABS b. zadbany,
sprowadzony, cena + opłaty - 609
437 664
207695. Cross beta 50 rok 2001
- pojemność 50cm, Kontakt Maurizio Moto - Miłków Cena 4500 zł.
- 513 045 770
207388. Daewoo Nubira - 6000 zł.
- 1.6 sx, 1999, benzyna 150650
km, elektryczne lusterka i szyby
przód, Abs, Airbag, blokada
skrzyni biegów, RO Sony xplode
- 667 979 072
207400. Daihatsu Charade - 1.0
turbo diesel, ważny przegląd do
04.10r, ubezpieczenie, 89 rok,
radio cd mp3, niskie spalanie
(ok.5l), technicznie sprawny, w
ciągłej eksploatacji, cena 1850 zł.
- 607 778 444
205858. Escort 1.8 TD ghia - rok
produkcji 1997, 120 011 km,
Skrzynia biegów manualna 5
biegowa, Moc: 90 KM (66 kW),
Pojemność skokowa: 1800 cm3,
olej napędowy (diesel)ok 9 tys.
- 500 631 375
205926. Felgi - aluminiowe do
Forda Fiesty - 782 025 157
206882. Ford Escort 1997 rok - 1.6
16V, automat, 156 tys. km, ABS,
alufelgi, szyberdach, centralny
zamek, 2 x poduszki powietrzne,
elektryczne szyby, radio, wsp.
kierownicy, komplet kół zimowych.
5700 zł. (do negocjacji) - 608
129 622
207291. Ford Escort 97 - z Niemiec, uszkodzony przód, stan auta
dobry + opłaty - 721 243 179
206709. Ford Escort1.6 - 1994
stan techniczny dobry nie wymaga
wkładu finansowego. Cena 4800
lub zamiana na inny z gazem
- 791 759 922
207422. Ford Fokus - pojemność 1800 TDDi rok produkcji
2000, sprowadzony 05.2009, po
opłatach zarejestrowany. Centralny zamek, elektryczne szyby,
wspomaganie kierownicy ABS,
szyberdach, przebieg 240tys. stan
techniczny bdb. Cena ok.14800.
- 793 585 834
205643. Ford Galaxy - 97 rok,
2.0 benzyna + instalacja gazowa,
sekwencyjny 2 letnia, 7 foteli,
ABS, klimatyzacja, elektryczne
szyby, elektrycznie regulowane i
podgrzewane lusterka, wspomaganie alarm, centralny zamek,
elektrycznie regulacja świateł,
L
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reklama

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

garażowany, przegląd i OC do
05.2010,garażowany 16.500 zł.
- 783 873 862
205514. Ford Mondeo 95 rok
2900 PLN - pojemność 1.6, ABS,
poduszki powietrzne, elektryka,
szyberdach, instalacja gazowa,
centralny zamek - 785 983 211
207232. Golf III - rok 1992 pojemność 1800 stan dobry po lekkim
tuningu - 721 180 469
206097. Honda Accord +gaz
- 2.0i alarm, centralny zamek,
elektryczne szyby, elektryczny
szyberdach, alufelgi 15, grafitowy
metalic, cena 8900 do negocjacji
- 668 321 701
207720. Honda cb 750 - Kontakt
Maurizio Moto - Miłków Cena 2990
zł. - 513 045 770
207703. Honda cbr 600f 2003
- motorek po szlifie, bardzo mały
przebieg, rok 2003 serwisowany
we Włoszech Kontakt Maurizio
Moto - Miłków Cena 12990 zł.
- 513 045 770
207676. Honda cbr 600f 98 igła!
- motorek w stanie idealnym, sportowy wydech LeoVins, rok 1998,
cena 9500 zł. Kontakt: MAURIZIO
MOTO - Miłków - 513 045 770
207680. Honda cbr 929 karbon!
- motor wygląda jak by nie był używany, sportowa sylwetka , dodatki
w karbonie, potworne brzmienie,
bardzo agresywny, rok 2000,
Kontakt Maurizio Moto - Miłków
- 13999 zł. - 513 045 770
205756. Honda Civic! - z 1996
rok, czarny metalik, 1,4 benzyna,
wspomaganie, 2 x airbag, alufelgi,
przyciemniane szyby. Sprowadzony z Niemiec. Cena 6800 +
opłaty - 608 498 262
205788. Honda Concerto gaz rok 1992, silnik 1.5 benzyna gaz,
wspomaganie kierownicy, szyberdach, centralny zamek, immobilizer, 1600 zł. - 608 382 458
207515. Honda CR 125 99/00r.
- stan b.dobry, aluminiowa rama,
cena 5600 zł do negocjacji - 691
542 966
207724. Honda Dominator 600
- Stan bez zarzutu! Kontakt Maurizio Moto - Miłków. Cena 4900 zł.
- 513 045 770
207683. Husqvarna 250 arrow 05
- motorek na Igle Wydech Arrow,
wiele dodatków Kontakt Maurizio
Moto - Milków, 10990 zł. - 513
045 770
206378. Hyundai Pony 91 rok
- pojemność 1,5 rozbity przód
- 600 973 931
207716. Kawasaki gpx 750 - Kontakt Maurizio Moto - Miłków Cena
4600 zł. - 513 045 770
206621. Kawasaki gpz500s –
super cena 4000 tys. zł - 691
551 760
205474. Kawasaki kmx, nowy
napęd - odblokowany, stan dobry,
atrakcyjna cena, rok prod. 2000,
nowy napęd (zębatki i łańcuch)-na
zdjęciu go jeszcze nie ma - 782
967 834

207688. Ktm 620 1996 serwisowany! - motorek zakupiony z
salonu we Włoszech. Serwisowany! Kontakt Maurizio Moto
- Miłków Cena 6999 zł. - 513
045 770
206636. Laguna kombi ok 8000 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
205786. Mazda 323 - sedan, 1993
rok, silnik igła 1.3 benzyna, wspomaganie kierownicy, radioodtwarzacz, immobilizer, zarejestrowany
i opłacony - 608 382 458
206944. Mazda 323f - 91 rok,
auto po wymianie sprzęgła itp.
Obniżone (czerwone sprężyny).
Alufelgi 15. Autoalarm + centralny
zamek + pilot. Kubełkowe fotele
od wersji GT.Stan dobry - 603
197 102
205916. Mazda 626 - 2.0 16v
wspomaganie kierownicy, centralny zamek, pełne wyposażenie
elektryczne, zadbane i ładne autko
- 695 382 906
205509. Mercedes 220e okularnik - 96 rok, 2.2 diesel, pełna
elektryka, skóra, ABS, SRS, klimatyzacja, alarm + pilot, alufelgi,
podłokietniki, 4 poduszki, blokada
skrzyni biegów, zarejestrowany,
cena 12900 zł. lub zamienię - 785
983 211
205642. Mitsubishi Eclipse 2,0
- uszkodzone sprzęgło tarcza,
silnik, skrzynia, sprawne 2,0 16V
150KM,1993, cena 2200 - 609
771 226
207162. Mondeo 96/97 klimatyzacja - 1.8 benzyna, ładny ciemnowiśniowy kolor, bogata wersja
- zadbany - 6300 do uzgodnienia
- 603 182 814
205796. Mondeo kombi z gazem
- rok 94 kombi 1,8 b + gaz. klimatyzacja, elektryczne szyby i lusterka,
centralny zamek, stan db. nowy
przegląd, ważne OC, cena 4,900
zł - 783 032 842
206668. Motor Aprilia Pegaso 650
- rok 1999, sprowadzony z Włoch
od pierwszego właściciela, do rejestracji, przygotowany do sezonu,
wymieniona opona, łańcuch i olej.
Stan idealny. Cena 6500 zł. - 695
509 950
206358. Motorynka 150 zł. - w
dobrym stanie, nie odpala(chyba
zapchany gaźnik), nowe pierścienie GG:9937330 - 783 032 811
207153. Nissan 8-osób - rok 2000,
1,6 benzyna, pełna elektryka, klimatyzacja dwustrefowa, wspomaganie, poduszka hak. Cena 17.300
do negocjacji - 667 527 207
205785. Nissan Primera klimatyzacja - 1995 rok, klimatyzacja, 4
x el. szyby, wspomaganie, immobilizer, centralny zamek, silnik 1.6,
zadbane wnętrze 4900 zł. - 608
382 458
206549. Nissan Primera1,6 16v
LPG - alufelgi, kpl. zimowych
opon, 4 x elektryczne szyby,

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
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ENERGOOSZCZĘDNE

Promocja - bez dopłaty:
-SZYBY DWUKOMOROWE
U=0,7
-PODWÓJNY SYSTEM
USZCZELEK

L

A

promocja wiosenna

M

OKNA

A

Z PCW

ENERGOOSZCZĘDNE

Promocja - bez dopłaty:
-SZYBY DWUKOMOROWE
U=0,7

Plac Ratuszowy z pokładu samolotu. Duże
zdjęcie pochodzi z czasów współczesnych, za to
mniejsze pokazują Rynek
z okresy „przebudowy”, jak eufemistycznie bywają nazywane wyburzenia poniemieckich kamienic i budowa w
ich miejsce niezgodnych z historycznym stanem atrap. Z
przyrynkowych budynków ocalały jedynie trzy, widoczne
w lewym górnym rogu Podcieni Sukienników. Łatwo to
poznać po długości kamienic, które sięgały daleko w głąb
podwórek. Obiekty z lat 60. obcięto niemal o połowę. Widać
to świetnie na przykładzie kamienicy z nr 1 (na rogu Rynku
i ul. Długiej), której tylnią część zastąpił klockowaty dom.
W sumie rynkowe kamieniczki od bloków na Zabobrzu
(tejo)
różni tylko budulec (cegła) i spadzisty dach.
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RESTAURACJA
DYSPENSA

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

A
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elektryczne lusterka, autoalarm,
centralny zamek, immobilizer,
welur, 168 tys., CD, cena 4950 do
uzgodnienia - 507 101 901
206382. Nissan Serena - 8 osób,
2000 rok, 155 tys. km, 1,6 benzyna, elektryka, klimatyzacja
dwustrefowa, poduszka. Cena
17.300 zł - do malej negocjacji
- 667 527 207
205535. Omega MV6 - 95 rok,
kombi z gazem, skóra, klimatyzacja, elektryka - najbogatsza
wersja, super stan - 10000 PLN
- 661 334 123
206116. Opel Astra 98 rok 1400cm3, benzyna, immobiliser,
poduszka powietrzna, sedan/limuzyna, garażowany, 2 komplety
opon, przebieg 106 tys., welurowa
tapicerka - 510 951 388
205746. Opel Omega kombi TDI
- rok 1999 pojemność 2.0 TDI
191,000 km klimatronik elektryczne szyby, lusterka, 4 poduszki
tempomat, ksenon, bez wypadku
stan B.D - 605 597 711
206111. Opel Vectra B - sedan,
bordo metalic, 1996 rok, benzyna
+ gaz, alu, klimatyzacja, niepalone, właściciel kobieta, cena
10800 zł. - 607 462 038
207349. Oszczędny Japończyk
- BALENO GS, pełna wersja 6300
zł. - 508 524 892
207330. Passat 2.0 gaz 3 tys. zł.
- 115KM, stan dobry ważne OC,
przegląd do 16.01.2010 rok - 660
337 323
206010. Peugeot 405 kombi 1,8
gaz - z gazem, kolor czerwony,
ważne przegląd i OC, radio, elektryczny szyberdach i szyby, wspomaganie, nie wymaga wkładu
finansowego, jeździła nim kobieta,
w ciągłej eksploatacji. Cena 1950
zł. - 886 216 891
207327. Peugeot 605 + gaz - 1995
rok, 2,0 turbo E + gaz, pełna
opcja oprócz skóry, klimatyzacja,
automat, granatowy metalik, szyberdach. OC i przegląd ważne do
2010 rok. Cena 5000 zł. Możliwa
jest zamiana. Jelenia Góra - 783
139 444
205671. Peugeot 605 z gazem
- 1995 rok, 2,0 turbo E + gaz,
granatowy metalik, automat, pełna
opcja oprócz skóry. OC i przegląd
do 2010r. Cena 5000 zł.Jelenia
Góra - 695 322 429
207465. Piękne Bmw - po pełnym
tuningu. Skóra, immobilizer, ksenon koła m6 18’’. Jedyne takie
BMW jest dużo ciekawostek np z
wydechu lecą płomienie wszystko
na pilota - 725 177 514
205742. Polo combi 92 rok - 1.4
diesel sprawny, aktualne OC, brak
przeglądu , cena 650 zł. - 609
243 506
207550. Polonez Caro + LPG
- 95 rok 1.6 w ciągłej eksploatacji,
ważne opłaty 499 zł. do negocjacji
- 723 163 759
205952. Punto 97 rok 3d 4,7 - z
roku 1997, silnik 1.1 benzyna,
3 drzwiowy zielony, 2x air bag,
immobilizer, szyberdach, radioodtwarzacz, zarejestrowany w
Polsce 4700 zł. - 608 382 458
205947. Punto 97 rok 5d 5,7 zł
- z roku 1997, 1.1 benzyna 5
drzwi czerwony, alarm centralny
zamek, radioodtwarzacz, immobilizer, elektryczne szyby 5700 zł.
zarejestrowany, opłacony - 608
382 458
206701. Quad duży, zarejestrowany - 200ccm prędkość max
100km/h 13,6kw zarejestrowany,
opłacony, prawo jazdy kat.B, cena
4000 zł. - 793 760 903
206669. Renault 19 +LPG 1992
- na części lub do remontu - 783
032 831
205894. Renault 19 1,4 gaz okazja - z gazem, kolor czerwony,
ważne przegląd i OC, radio, blokada skrzyni biegów, alufelgi, nie
wymaga wkładu finansowego, w
ciągłej eksploatacji. Cena 1950
- 886 216 891
206666. Renault Megane 1,6
16v - typ kombi, benzyna, rok
2001, pełne wyposażenie, od
roku zarejestrowany w kraju. Cena
14000 zł. do małej negocjacji - 695
509 950
207382. Renault Megane Classic
7300 - 1997, przegląd: 04/2010,OC
10,2009, Pojemność: 1598cm3,

benzyna, grafit-metalik, ABS,
centralny zamek, wspomaganie,
elektryczne szyby, immobilizer,
2 x airbag, hak, halogeny - 792
641 990
207181. Renault Twingo okazja
- 1994, 1.2 benzyna, bezwypadkowe, różowe, półautomatyczna
skrzynia biegów, centralny zamek,
elektryczne szyby i lusterka, wspomaganie kierownicy. Cena 3300 zł.
- 519 608 661
207458. Robur ld 3001 rok 1990
- stan dobry, ubezpieczony, w ciągłej eksploatacji - 695 408 644
207712. Seat Ibiza - 1,5 benzyna,
5 drzwi, ważne OC, cena 1000 zł.
- 792 852 093
205980. Seat Ibiza 1,9 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
207420. Simson - 1982 rok, 4 biegi
opony do wymiany z papierami
ubezpieczony - 663 241 351
207709. Suzuki dr 650 - Bardzo
zadbany motorek, zakupiony we
włoskim salonie, Serwisowany
i garażowany! Kontakt Maurizio
Moto - Miłków. Cena 5990 zł. - 513
045 770
206377. Suzuki Swift - 1998 rok,
99, 800km. czerwony, 5 drzwi,
elektryczne szyby/lusterka, alarm,
centralny zamek, kupiony w Polsce, zarejestrowany, używany jako
2 auto w rodzinie.stan b.dobry,
cena 6500 zł. - 606 964 948
207475. T4 volkswagen - jest
zarejestrowany i opłacony, ważny
przegląd i OC, 6-osobowy, silnik
1,9, rok 1993, cena 11500 do
negocjacji - 603 889 005
206168. Toyota previa 7-osobowy
- 91 rok, 2,4 benzyna, 7-osobowy
w całości lub na części, sprowadzony z Niemiec, 4000 zł. - 510
978 952
206300. Triumph Daytona 955i
- 2000 rok, przejechane 16 tys.,
moc 130 kM , czerwony kolor,
stan b.dobry (siadasz i jedziesz)
- 781 494 521
206146. Van za 4800 zł. - Chrystler Grand Voyager 3.3 rok 1991,
skóra, alufelgi, 7osobowy, zarejestrowany. Cena 4800 zł. - 796
551 829
205561. VW Golf III - 97 rok.
5400 zł. - 1.6 krajowy, kupiony u
GRABOWSKIEGO przebieg 240
tys., airbag, wspomaganie, immobiliser, białe zegary, wymieniony
rozrząd i dużo części bez tuningu
- 607 799 424
207511. Vw Passat - bardzo
zadbany, zarejestrowany, opłacony z bardzo bogatym wyposażeniem (wersja HIGHLINE)!
Cena 18000 zł. do negocjacji - 607
840 104
206198. VW T4 2.4 d 1996 rok
okazja - kolor zielony, przebieg
175 tys., wspomaganie kierownicy, elektryczne lusterka, szyber,
zarejestrowany na 9 osób, fotele
na 7 osób, nowe opony, zadbany,
12900 PLN - 604 837 827
207692. Yamaha r1 1998 - Motor
pali na dotyk, wersja torowa, sportowy tłumik, można rejestrować,
Kontakt Maurizio Moto - Miłków
Cena 7999 zł. - 513 045 770
207718. Yamaha tt 600 1996
- Kontakt Maurizio Moto - Miłków
Cena 6500 zł. - 513 045 770
Alfa Romeo 146 - 1,6 boxer 1997
rok - cena ok. 5500 zł. jeszcze do
uzgodnienia - 725 123 513
Alfa Romeo 155 - 1997 rok,
50 tys. przebiegu, silnik 1.6
tvinspark,120KM, elektryczne
szyby, poduszka, wspomaganie
kierownicy, stan idealny, do rejestracji, na niemieckich tablicach,
srebrna sedan - 661 909 033
ARO 10 4/4 - pojemność 1300,
benzyna, rok produkcji 1995 - 698
275 441
Astra - sedan - 1400 cm3,
benzyna, immobiliser, poduszka
powietrzna, 106 tys. przebieg, 2
komplety opon - 510 951 388
Astra 1.4 - rok produkcji 93, rok
w kraju, zadbane, nie palono w
aucie, wspomaganie, immobilizer,
RO, sprzęgło nowe i amortyzatory
- 785 226 634

Astra 1998 - 5500 zł. sedan.
Biały, benzyna 1,4, 1998 rok. Przegląd do września, OC do marca
2010. Opony zimowe i letnie. Cena
5500 zł. - 880 121 390
Audi 80 - 1.9 TD rok 1992, diesel,
zielony metalik - 505 155 529
Audi A3 - grudzień 1996 rok, 1.6
benzyna 101km, pełna opcja bez
skóry. Cena 13000 PLN - 885
918 306
Audi A4 - 1.8T 95 rok. Pierwszy
właściciel w kraju. Sprowadzona
przed rokiem, dobrze wyposażona. Cena 14000 zł. do negocjacji - 609 651 757
Audi Coupe – rok 89, pojemność
2,3 benzyna, elektryczne lusterka,
centralny zamek, wspomaganie
kierownicy, fotele recaro sport, kierownica sport wydech, CD pioner,
cena 4500 zł. - 503 318 207
Bmw 320 kombi - 02/1999 211000km - srebrny - badania
techniczne do 11/05/2011 - do
sprowadzenia Francja -2990 euro
netto - 790 524 539 / 757 610
636
Bmw 525 TDS - koloru czerwonego, na chodzie ważne OC
i przegląd, w automacie, cena
3 tys., rok 1992 w skórze - 666
030 970
Bmw 525i - z powodu wyjazdu
pilnie sprzedam zadbane. Cena
3 tys. do uzgodnienia - 608 254
483
Bmw e36 - 316 super okazja!
- Jak w tytule, super stan, niskie
spalanie, radio z cd, szyberdach,
immobilajzer, poduszki, nigdy
nie było bite, brak korozji - 510
209 769
Buggy 1500ccm - na podzespołach fiata 125 orurowany
stan dobry cena 1000 zł. - 516
722 318
Bx - rok 96 pojemność - 1.9 TD
wszystkie części. Tanio - 698
413 069
Calibra 2.0 gaz - rok 96, butla
w kole, uszkodzone lampy i lekko
maska ważne OC, brak przeglądu
- 669 367 295
Calibra z gazem - 2,0+LPG
115KM, wspomaganie, elektryczny
szyberdach, czarny metalic, ważny
przegląd i OC(do drobnych poprawek lakierniczych) cena 2400 zł.
- 691 995 838
Chrysler Grand Voyager - limitowana wersja, 7-osobowy, czarny
metalik, xenony, climatronic,
webasto, elektrycznie otwierane
drzwi i klapa tylna, elektryczne
szyby, lusterka, siedzenia, tapicerka jasna skórzano - zamszowa
- 501 361 459
Chrysler Voyager - 1993
3300v6 na 7 osób w ciągłej eksploatacji - 664 597 236
Ciężarówka - marki Mercedes
Atego 825 kontener plus winda
autko kupione w roku 2002 w salonie mercedesa bezwypadkowe.
Polecam. Autko do oglądnięcia w
Jeleniej Górze - 075 64 182 09
Cinquecento 800 zł - rok 1994,
zarejestrowany, bez opłat 800 zł.,
sprawny jeżdżący - 608 382 458
Citroen ax 1.4 4x4 + LPG
- autko w bardzo dobrym stanie,
bez żadnego wkładu finansowego,
przegląd i OC do 30.12.2009, cena
2800 zł. - 889 182 475
Citroen ZX 1.4i 95 - elektryka,
wspomaganie w dobrym stanie,
cena 3000 zł. - 725 180 843
Citroena zx 1,9 d - 1993 rok,
do wymiany progi, które posiadam
i stacyjka. Tłumik do spawania.
Autko wygodne i oszczędne.
Cena 1500 zł. do negocjacji. - 796
219 895
Civic 1,5 16v - 90 rok, 4g, wspomaganie, ekonomiczny silniczek,
kierownica sportowa momo, niskie
zawieszenie - 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
Corsa - tanio - 94, 1,2 pojemność zarejestrowana, cena 2600
zł. - 698 707 299
Corsa B - zarejestrowany w
Polsce, 1.2 benzyna, czerwony 3

drzwiowy, nie pognita blacharka
bez rdzy, w pełni sprawny - 608
382 458
Citroen C3 - 2006, pojemność
1.1, benzyna, kupiony w salonie, I
właściciel, książka serwisowa, oryginalny przebieg 30000KM, centralny zamek, elektryczne szyby,
komputer pokładowy, 2xAIR BAG,
2 komplety opon, radio CD - 600
009 029
Daewoo Espero - 1.8 + instalacja gazowa, 1999, elektryczne
szyby, elektryczne lusterka, zielony metalic, blokada skrzynia
biegów, alarm, centralny zamek,
welur - 696 747 687
Felicja - 1.3mpi części demontażu - 693 828 283
Felicja z 1999 rok -1999 zł. - z
1999 rocznika, z uszkodzonym
silnikiem w dowodzie rejestracyjnym, wbity gaz - 793 731 767
Fiat 125 p - czerwony, rok produkcji 1995, cena do uzgodnienia
- 510 412 764
Fiat 126p - 1991 rok, 75 tys. km;
biały, cena 300 zł. (do negocjacji
- 075 76 44 574
Fiat 126p - 98 rok - ostatni wypust
malucha, komplet kół zimowych
zapalanie w stacyjce cena 400 zł.
- 698 925 671
Fiat Cinquecento 900 tanio - 94
rok, srebrny metalic, zarejestrowany ważne opłaty, radio, pojemność 900cmm. cena 1100 zł. - 604
899 303
Fiat Doblo 1.9 mtj, 2006 - elektryczne szyby, lusterka, klimatyzacja alufelgi, poduszki powietrzne,
halogeny, drzwi boczne rozsuwane
z obu stron, hak hol, oszklony, 5
osób, z salonu w Polsce, grafit
metalik, stan b dobry, cena 35000
zł. - 660 144 924
Fiat Iveco - w całości lub na
części. Auto jest na chodzie Cena
4900 - 075 64 38 359
Fiat Punto - okazja - pojemność
1.2 benzyna, zarejestrowany,
ważny przegląd i OC zadbany,
cena 3900 zł. - 607 509 762
Fiat Tipo z gazem 1200 zł. - 90
rok, biały, sprawny, ważny przegląd i OC - 727 227 917
Fiaty Uno szt.2 - sprzedam lub
zamienię - 504 168 706
Ford Courier - rok produkcji
1992, biały, cena do uzgodnienie
- 692 404 435
Ford Escort 110000 km - silnik,
diesel o pojemności 1.8 litra, trzydrzwiowy, przebieg: 110000km,
produkcja: 1992 rok, nowe
hamulce - 663 502 505
Ford Escort kombi - 1,8 TD,
1994 rok, 140 tys. przebiegu, stan
dobry, dzwonić po 20 tej - 605
594 290
Ford Fiesta zarejestrowany
- z 94 roku o pojemność 1.1 benzyna, zadbana zarejestrowana,
opłacona, cena 1800 zł. - 075
71 37 429
Ford Mondeo 95/96 rok - pojemność 1.6 + gaz, ABS, centralny
zamek, 2 poduszki powietrzne,
elektryczne wyposażenie, do
małych poprawek blacharskich,
cena 2800 zł. - 785 983 211
Ford Puma - idealny stan, bez
wypadku, 69 tys km, pełna opcja,
9 do setki 125 koni, czarny metalik,
klimatyzacja, 2 airbag, abs, kontrola trakcji tcs, komplet nowych
opon,sprowadzony opłacony, 16
tys. - 515 115 032
Gokart - jak nowy nie używany,
moc 24KM, serwisowany w autoryzowanym punkcie - 792 852 464
Golf 2 - 88 rok - 3-drzwiowy,
pełna szyba, welurowa tapicerka,
szyber dach, szary metalic, 1,8
benzyna ekonomiczny, stan silnika i blacharki bardzo dobry, do
wymiany 2 amortyzatory przednie,
cena 1.200 zł. - 667 971 911
Golf 2 - rocznik 87, autko w
stanie dobrym na chodzie w ciągłej
eksploatacji wymienione dużo
części na nowe, cena 1300 zł.
Sprzedaję z powodu utraty prawa
jazdy - 721 582 629
Golf 2 - tanio gaz - wersja GTI
specjalna edycja, z gazem, pełny
wtrysk, komputer pokładowy,
niebieski metalik zarejestrowany,
ważny przegląd i OC, szyberdach,
radio, ABS. cena 1600 zł. - 698
707 299

Golf 2 - z gazem, cena do wywoławcza 2000 zł - 725 987 551
Golf 3 - diesel - 1993 rok, diesel
4100 zł, zarejestrowany w Polsce
- 608 382 458
Golf 3 - GL 1,6 benzyna (75 KM)
elektryczny szyberdach, wspomaganie, hak, radio CD+MP3, 5-cio
drzwiowy, przebieg 171000 km,
Cena 3500 do negocjacji - 600
225 077
Golf 3 +LPG 2700 zł. - 92 rok,
1,8e plus gaz, ważne OC, wspomaganie kierownicy, bez rdzy,
cena okazyjna - 727 227 917
Golf 3 1.4b - 93 rok - 1.4 części
z demontażu - 693 828 283
Golf 3 1.8 - za 7000 tys. lub
zamienię na inny z gazem - 721
631 548
Golf 3 diesel - 94 rok 1,9 diesel
czarny, bez korozji, wspomaganie
kierownicy, sprowadzony z Niemiec, cena 2900. - 698 707 299
Golf 3 TDI 1998 - 1.9 - kombi,
elektryczne szyby, abs, zielony
metal, centralny zamek z funkcją
domykania, stan b dobry 10500 do
negocjacji - 604 786 525
Honda skuter- 1000 zł. - 90 rok,
sprawny i zarejestrowany - 727
227 917
Hyundai Galloper - 98 rok, przebieg 125 tys. pełne wyposażenie,
hak zielony metalik, siedmioosobowy w ciągłej eksploatacji,
stan bdb., cena 14 tys. do malej
negocjacji - 697 469 604
Iveco dostawczy - rok 1997. Auto
ma uszkodzony silnik. Cena do
uzgodnienia - 790 320 241
Jeep Grand Cherokee - 4 litry
benzyna + LPG, sprowadzony z
Anglii, rocznik 1997 rok. z hakiem,
5 alufelg, dobre opony, radio CD.
Cena 6 tysięcy do negocjacji - 781
790 745
Kadet - rok produkcji 1994. Kolor
bordo - 075 76 10 157
Kadet + LPG 850 zł. - 90 rok,
biały, 3 drzwiowy, ważne OC,
1,2e+ gaz cena 850 zł. - 727
227 917
Kadett 91 rok - pojemność
1.6, kolor biały, combi,2 lata w
kraju, jeden właściciel w Polsce,
wspomaganie kierownicy i relingi
dachowe, zadbany nie wymagający wkładu finansowego cena
1.550 zł. - 663 023 982
Kawasaki Gpz500s - cena 4,500
do uzgodnienia - 691 551 760
Kia Sedona - Van 2000 rok, 2.9
TDI, 7 osobowy klimatyzacja abs,
2 airbag, pełna elektryka, automat
komplet kół zimowych hak wersja
angielska - 793 282 895
Koła zimowe Opel nowe - 175
70 r13 Dębica zakładać i jeździć
- cena 400 - 691 385 864
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
Maluch 97 - tanio plus części
- 505 561 798
Maluch za 350 zł. - na chodzie,
do zabawy na polach lub na części
nowe hamulce i rozrusznik, nie
trzeba pisać umowy GG 2993693
- 785 524 378
Matiz 2001/2000 6.900 zł. - w
bardzo dobrym stanie 51.000 km
przebieg, pojemności 0.8, kolor
rudy stan idealny - 506 088 401
Mazda 323 F tanio - z 93 roku,
czerwona bez korozji garażowana,
w pełni sprawna, ważny przegląd
i oc, wspomaganie kierownicy,
elektryczne szyberdach, centralny
zamek. Cena 2300 zł. - 698 707
299
Mazda 323F - 95 rok, 188 tys.
km, pojemność 1500, zielony
metalik, klimatyzacja, elektryczne
szyby, alarm, centralny zamek,
wymieniony rozrząd, tłumik, do
wykonania roboty blach. Wycenione na 1700 zł. Cena 4600 zł.
- 600 970 545
Mazda 626 - 93 rok - pojemność
2.0, sedan, pełne wyposażenie,
elektryczne wspomaganie kierownicy, zadbana, garażowana,
kolor ciemna śliwka, do małych
poprawek blacharsko-lakierniczych cena 3.500 zł. do negocjacji
- 663 023 982

Mazda 626 comprex - stan dobry,
cena do uzgodnienia, rok 1994
(diesel) - 888 930 877
Mercedes 124 diesel tanio
- o pojemności 2,0 diesel z rok
produkcji 87 rok, składak 94,
cena 2600 zł. - 607 509 762 075
71 37 429
Mercedes 124 diesel - 1992
rok, stan bardzo dobry, srebrny
sedan - 5.5 na 100 km lub zamiana
- 601 472 183
Mercedes 190 - benzyna 1,8
zloty alarm - 792 852 093
Mercedes 190 d - 1987 rok,
stan jak na ten wiek b.dobry silnik
zdrowy, wymienione zawieszenie
- 607 641 702
Mercedes 220e okularnik - 96
rok, 2.2 diesel, pełna elektryka,
skóra, ABS, SRS, klimatyzacja,
alarm + pilot, alufelgi, podłokietniki, 4 poduszki, blokada skrzyni
biegów, zarejestrowany, cena
12200 zł. lub zamienię - 785
983 211
Mercedes a 170 cdi - 2003
grudzień, zadbany, jeden właściciel, 22000 zł. do negocjacji - 604
370 287
Mercedes C-classe - 1995
rok. 1800m3 , benzyna, automat,
biały, stan bardzo dobry. Przebieg
oryginalny 126 000. Cena 10 500
PLN. - 600 649 738
Mercedes Vito 108d - 1997, 2.3
t. diesel, kolor żółty, airbag, wspomaganie kierownicy, centralny
zamek + pilot, hak, radio, koła r-15
C - 604 899 303
Mercedes za grosze - 190 2.0
benzyna + LPG, 1986 rok, czarny,
wspomaganie kierownicy, szyberdach, halogeny, w ciągłej eksploatacji, zarejestrowany opłacony,
bardzo ekonomiczny, 2300 pilnie
- 691 995 838
Mitsubishi Colt - rok produkcji
1995, stan b.dobry, kolor malibu
- pojemność 1300, benzyna.
Cena 4900 zł. do negocjacji - 668
321 943
Mitsubishi Eclipse - 2 litry,
benzyna przegląd i ubezpieczenie
ważne do marca 2010r. w ciągłej
eksploatacji. Cena 2300 zł. - 880
589 758
Mitsubishi Eclipse - 93 rok
- uszkodzone sprzęgło, silnik
skrzynia sprawne, cena 2200
- 505 150 118
M oto r owe r J a w k a 5 0 Mustang 300 zł do uzgodnienia
- 791 7599 22
Motorynka - st.dobry. po
remoncie kapitalnym silnika, zielony cena 320 zł do negocjacji
- 519 409 988
Nissan Micra 98 - zadbane, bezwypadkowe, z polskiego salonu,
przebieg 204, pojemność 1240cm,
75KM, trzydrzwiowa, koła 14”
alufelgi + zimówki na stalowych,
immobiliser, ważny przegląd i
OC, nowe świece, filtry i olej - 504
652 747
Nissan Sunny diesel - 94 rok,
pojemność 2,0 diesel kombi,
niebieski metalik w pełni sprawny,
radio, roleta bagażnika, nowe
opony, centralny zamek, cena
1500 zł. - 604 899 303
Passat - 90 rok - uszkodzony
silnik - 603 265 722
Passat 1.8 kombi - kolor biały,
rok produkcji 1994 benzyna + gaz,
stan techniczny idealny centralny
zamek + radioodtwarzacz. Cena
8000 - 601 851 446
Passat 2,5 TDI 2004 salon
- w stanie idealnym - kupione
w salonie bezwypadkowe - 601
750 153
Passat 91 rok 2.0 gaz 3tys - OC
19.07.09 przegląd 16.01.2010
stan dobry instalacja gazowa
tania eksploatacja 115KM - 660
337 323
Passat sedan 1.8t-1998 - ABS,
autoalarm, komputer, climatronic, wspomaganie immobilizer,
elektryczne szyby + lusterka, 4
x airbag, RO, centralny zamek,
regulowana kierownica, pod.fotele
+ lusterka, 2 x podłokietniki, anty
napad auto zadbane-garażowane
- polecam - 604 922 815
Peugeot 205 diesel - 1.8, 5
biegowy, rok 1993, granatowy, 5
drzwi, autoalarm, ekonomiczny
5-6l/100 km, komplet opon na
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zimę, radio CD + mp3, zadbany,
ocynkowana karoseria bez rdzy,
od kobiety. Cena 1900 zł. - 503
690 425
Peugeot 306 - 1,9 diesel, 97
rok, biały, ekonomiczny 5l/100
km, stan dobry użytkowany przez
kobietę - 600 921 966
Peugeot 306 - części z demontażu - 693 828 283
Peugeot 306xn - pojemność
1100ccm, 1995, przebieg 200000,
kolor grafitowy, do drobnych
napraw, gumowe tuleje na wahaczach, pompa wspomagania.
ogólny stan: DOBRY, w ciągłej
eksploatacji JELENIA GÓRA - 722
32 4812
Peugeot 309 - tanio - 1996
rok, w dobrym stanie, biały, 5drzwiowy, cena 1500-Składak.
Cena do negocjacji - 508 269
492
Peugeot 405 d - rok produkcji
91, przegląd ważny do 04.2010,
OC do sierpnia. Stan dobry - 792
747 557
Peugeot 405 kombi 1,8 gaz - z
gazem, kolor czerwony, ważne
przegląd i OC, radio, elektryczny
szyberdach i szyby, wspomaganie,
nie wymaga wkładu finansowego,
jeździła nim kobieta, w ciągłej
eksploatacji. Cena 1950 zł. - 886
216 891
Polo 95 rok - 1,3 benzyna,
zielony metalik, wspomaganie,
hak, alufelgi. Cena 3500 PLN
lub zamienię na tańszy - 889
273 816
Polonez Caro - tanio - 95 rok
1.6 + gaz, w ciągłej eksploatacji z
ważnymi opłatami cena 500 zł do
negocjacji - 723 163 759
Pontiac - Tran sport w całości
rok produkcji 1992 z instalacją
gazową, brak przeglądu i ubezpieczenia cena 4000 zł, do negocjacji
- 662 340 843
Punto - 1,1l 96r. Brak OC oraz
przeglądu. Stan-do małych poprawek blacharskich i mechanicznych. 3500 PLN - do uzgodnienia
- 726 440 982
Quad - pojemność 110, rocznik
2007 stan dobry, cena 1100 zł.
- 505 722 004
Renault 19 - 1993 pojemność
1,7 przebieg 119 tys. elektryczne
szyby, szyberdach, lusterka ważne
OC. Przegląd stan b. dobry - 669
997 647
Renault 19 1,4 gaz okazja - z
gazem, kolor czerwony, ważne
przegląd i OC, radio, blokada
skrzyni biegów, nie wymaga
wkładu finansowego, w ciągłej
eksploatacji. Cena 1950 - 886
216 891
Renault 19 1.4 - 94 rok zadbane autko 137 tys. przebieg
wszystko porobione tylko jeździć,
cena do negocjacji około 2.5 tys.
zł. - 501 040 539
Renault 19 1000 zł. - 91 rok,
czarna na chodzie - 792 023 449
Renault Clio mtv - 2000 rok
- pojemność 1,2, granatowy, 3
drzwiowy, elektryczne szyby, alufelgi, centralny zamek, poduszka
powietrzna, radio z pilotem, immobiliser, blokada skrzyni biegów,
światła przeciwmgielne, pod. Pow.
Cena: 8800 zł. - 695 104 536
Renault Kangoo - rok produkcji
1999, przyciemniane szyby, 1,4,
elektryczne szyby, benzyna + gaz,
ubezpieczenie i zarejestrowany
- 506 166 013
Rena ult Scenic - bardzo
zadbany, zarejestrowany, opłacony, kupiony w salonie, rok
2000, świeżo po wymianie paska
rozrządu, nowy akumulator,
R

Udostępnię na reklamę - Pontiac Trans Sport - 504 168 706
Uno 92 rok - 1,0 tanio - zarejestrowane, ubezpieczone w pełni
sprawne, 4-drzwiowe bez rdzy
1500 zł. - 880 098 319
Vectra - combi 1,6 16v, 1998 rok
fioletowy. Cena do uzgodnienia
- 882 850 801
Vectra - kombi.97 rok, 1800cm
benzyna, bezwypadkowy, klimatyzacja, czarny metalik, uszkodzony
silnik, sprowadzony, dokumentacja
niemiecka, 800 euro do negocjacji
- 696 581 300
Volkswagen Passat B5 - 96
rok, ABS, elektryczne szyby,
lusterka, ASR, centralny zamek,
autoalarm, poduszka powietrzna,
w s p o m a g a n i e k i e r o w n i c y,
przegląd:02/2010,OC 02/2010,
1600 cm3, benzyna, granatowy,
zarejestrowany w Polsce. Cena
10500 zł. - 727 227 917
Volvo 240 - 94 rok, kolor kawa
z mlekiem, przebieg 65 tys., wersja amerykańska, automatyczna
skrzynia biegów, LPG, klimatyzacja, stan idealny, cena 8 tys.
- 697 469 604
Volvo Fl6-08 - 1992, 5.5 turbo
diesel, zarejestrowany, nowa plandeka, aluminiowe burty, ładowność
do 5 ton - 604 899 303
Volvo v40 - 11 900 zł - 2 l
TURBO benzyna, 1999, 120 000
km., srebrny metalik, stan bardzo
dobry, manual - 602 689 767
VW Passat B5 - highline, bardzo
bogate wyposażenie, naprawdę
warto, cena 19500 zł. - 607 840
104
VW Passata 89 na części lub w
całości - 665 733 259

naprawdę warto, cena 17000 zł.
do negocjacji - 608 291 022
Renault Twingo - tanio - 94 rok,
1,2 pojemność zarejestrowany
sprawny technicznie, radio, szyberdach, komputer pokładowy,
alarm, cena 1900 zł. - 604 899
303
Renoult Clio - CLIO 1.2 benzyna 2002 rok, klimatyzacja abs,
wspomaganie elektryczne szyby
lusterka,70 tys., km sprowadzony
- 609 437 664
Rower - na przednich i tylnych
amortyzatorach z przednia tarczówka dorzucę opony rower jest
sprawny możliwa zamiana na
telefon - 605 603 745
Santana - 1,6.na chodzie, brak
przeglądu, cena 150 zł. - 515
318 139
Seat Cordoba 1.4 16v - 103km,rok
2005 zielony metali, pełna opcja
bez skóry, przebieg 60000km,
cena 28 tys. PLN ,rejestracja w
Polsce 2008 rok - 889 762 156
Seat Ibiza - 1,5 benzyna, 5 drzwi,
ważne OC - 792 852 093
Seat Ibiza - gaz 92 - w ciągłej
eksploatacji - tanio - 511 089 923
Seat Ibiza 95 1,4 e+ gaz - 2
drzwiowa, bez rdzy w pełni
sprawna zarejestrowana i ubezpieczona, niebieski metalik, aluminiowe felgi 4500 zł. - 880 098
319
Seat Toledo - 1992nrok, gaz,
zadbany, cena 2300 - 792 080
331
Skoda Fabia Fresh 2002 rej.01/2003, bezwypadkowy, przebieg 98.000km, kupiony salonie,
ABS, autoalarm, srebrny metalic,
poduszki, radio+CD, wspomaganie, pojemność 1400, moc silnika
60KM. Cena :15.000 zł - 602
785 152
Skoda Felicja - rok produkcji 97,
1.3 pojemność, srebrny metalik,
zapraszam do obejrzenia, cena
2000 zł. - 721 325 984
Skuter - 2007 rok, 247 km, 1500
zł. - 790 683 088
Skuter 2007 rok - o pojemność
50ccm o mocy 5KM. kupiony w
salonie 12.06.07 rok - serwisowany w salonie Yamaha, dodatkowo kask z atestem, blokada
na koło, dodatkowy kufer tylny,
cena 4300 zł. lub zamienię - 723
902 488
Skuter Kingway - nowy, bez
prawa rejestracji - 603 781 271
T4 Carawela 4x4 7800 zł. - 93
rok, 2,4 diesel, oryginalna Carawela, 9 siedzeń, 4x4 plus blokada
mostów, ABS, nowy przegląd i OC,
możliwość odliczenia vatu - 727
227 917
Tico 2000 rok - Pomarańczowy
metalik, radio + CD, immobilajzer,
sprawny technicznie, po wymianie
oleju, filtrów, ważny przegląd, OC,
garażowany, dodatkowo komplet
zimowych opon cena: 3.300 zł. do
negocjacji - 506 140 868
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
Tigra - 94 rok, zadbana właściciel niepalący, alufelgi, sportowe
zawieszenie, elektryczne szyby,
szyberdach, kolor niebieski metalik - 501 266 426
Toledo 2.0 GT - i 1.8 części z
demontażu - 693 828 283
Toyota Corolla 1.3 91 rok - 1700
- 888 116 490
E

Zatrudnię murarza (może
być emeryt), który umie postawić mały dom, Jelenia Góra
– 500 599 112
Zlecę grupie tynkarzy tynki
tradycyjne – 507 445 930
Praca dla młodej, atrakcyjnej
dziewczyny wysokie zarobki
- 781 326 934
Absolwentów - od zaraz
zatrudni firma handlowa, oferujemy bezpłatne szkolenia - 75
764 70 19
Agencja ochrony - Krajewski
BIS zatrudni pracownika ochrony z
terenu Jeleniej Góry. Mile widziane
młode osoby - 605 097 861
Agent d/s odszkodowań - również jako praca dodatkowa. Wynagrodzenie prowizyjne (wiek od 24
lat) CV na adres: zawadzki.malicki@centim.pl - 510 163 096
Agent ds. odszkodowań - Europejskie Centrum Odszkodowań
poszukuje komunikatywnych
oraz samodzielnych osób. Atrakcyjne wynagrodzenie prowizyjne.
CV prosimy kierować na adres:
k.rozlal@euco.pl - 663 937 173
Atrakcyjna praca - w związku
z programem „START DLA MŁODYCH” zatrudnimy 38 osób.
Różne działy. Bezpłatne szkolenia
- 792 186 671
Barmankę, kelnerkę - do lokalu
w Cieplicach - 664 163 087
Biznes dla ciebie - poszukuję
osób , z którymi stworzymy bardzo duży zespół, który umożliwi
nieograniczone możliwości zarabiania w branży perfumeryjnej
- 663 777 093
Branża sportowa - Poszukiwana
młoda i ambitna osoba do pracy
sklepowo biurowej. Wymagania:
zaangażowanie i determinacja,
obsługa PC i office. CV ze zdjęciem proszę przesłać na: mkcenter@mkcenter.pl
Ciekawa oferta - jesteś ambitna
kreatywna umiesz samodzielnie
podejmować decyzje i chcesz być
niezależna zadzwoń (współpraca)
- 669 367 184
Cieśle szalunkowego - do szalowania schodów - 608 126 876
Coś innego - nawiążemy współpracę z osobami zainteresowanymi pracą w systemie MLM
CV proszę przesyłać na adres
biznes67@wp.pl - 607 800 188

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Fiata Seicento, rok 2000-2002
kupionego w kraju od pierwszego właściciela, serwisowanego ze wspomaganiem z kartą
pojazdu - 075 76 78 308
Autokasacja - 667 138 290
Autoskup każde auto - po
wypadku w całości na części,
odbieram własnym transportem Jelenia Góra i okolice - 886
418 051
Bmw serii 3 rok 98/99 - kolor
czarny, benzyna - 693 924 420
Każde auto kupię - w rozsądnej
cenie - 723 879 996
Motocykl typu KROSS - lub
Enduro w Cenie do 800 zł. - 781
465 548
Samochód w cenie do 1000
zł. - Może być uszkodzony lub
bez Opłat - 781 465 548
Uszkodzone, całe - skup powypadkowe, również angliki.
Odbieram własnym transportem
- 721 721 666

Abc

1. Z abrania 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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ZAMIEŚĆ SWOJE
OŁOSZENIE PRZEZ
WYSŁANIE SMS!!!
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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
Niemcy - opieka, pomoc
domowa, dobra znajomość
języka niemieckiego - Anias
Hilfe 24 - Agencja zatrudnienia
- certyfikat 5766 - 785 524 545
aniashilfe24@onet.eu
Potrzebna wokalistka do
zespołu z Jeleniej Góry lub
bliskich okolic - 609 851 863
L

zjerkę na okres wakacji. Praca
12 dni w miesiącu za rewelacyjne
wynagrodzenie - 509 314 827
Fryzjerzy - Zatrudnię w nowoczesnym salonie na Zabobrzu,
warunki do uzgodnienia, praca
na dwie zmiany, wysokie zarobki
wypłacane na czas. - 508 176
215
Gładzie i inne - zlecę zrobienie
gładzi oraz glazurę w łazience i
kuchni - 504 172 553
Grafik - przyjmę do stałej pracy
w Jeleniej Górze, grafika komputerowego z dobrą umiejętnością
obsługi COREL Draw, info@telemarket.pl - 693 100 000
Grafik - znającego Adobe Illustrator. Listy CV proszę przesłać
na michal.w@questsport.pl - 697
916 806
Instruktor - Park Linowy w
Karpaczu poszukuje chętnego do
pracy w charakterze instruktora.
Wymagane doświadczenie wspinaczkowe i znajomość technik
alpinistycznych - 713 590 905
Instruktor fitness - Hotel
Malachit Medical Spa w Karpaczu
zatrudni instruktora do prowadzenia aerobicu w wodzie i zajęć
(pilates/callanetics) na sali. Oferty
proszę przesyłać na: hotel@malachit-spa.pl - 075 76 16 615
Kasjerów - sprzedawców
- osobę z doświadczeniem na
stoisko mięsne oraz osobę z
doświadczeniem na stoisko
warzywno-owocowe - 075 645 68
30/ 64 51 392
Kelner/kelnerka - Hotel 3gwiazdkowy w KARPACZU - 607
184 011
Kelnerka - szukam pracy
- posiadam w tym zawodzie
doświadczenie - 725 392 276
Kelnerka Pałac Łomnica - mile
widziane doświadczenie i podstawy j. niemieckiego. Prosimy
o kontakt telefoniczny - 075 71
30 460
Kelnerkę lub kelnera - w
restauracji w Karpaczu od zaraz.
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PRACA
DAM PRACĘ

K

Dam pracę - chcesz pracować
w domu, sam ustalać wysokość
swoich zarobków, chcesz być
niezależny finansowo, napisz:
dorotaworkhome@o2.pl
Dam pracę - szukam dobrych
fachowców do murowania kładzenia płytek oraz ociepleń, praca na
terenie Wrocławia i Katowic - 724
463 101
Dekarzy i pomocników - na
budowy w Jeleniej Górze i okolicach - 502 538 727
Dla kosmetyczek - przeprowadzanie zabiegów instruktażowopokazowych twarzy. Zgłoszenia
na adres e-mail:lucyna@doradcywellness.pl - 605 208 508
Dla młodego - do pomocy na
budowie - młody silny chcący
pracować - 792 506 401
Do pracy na budowie - murarzy
- 661 961 708
Do remontu - szukam pracownika
do tynków, gładzi i prac ogólnoremontowych - 662 161 925
Dodatkowa praca - poszukuję
pilnie pracownika do obsługi email,
aby sprostać dynamicznemu
rozwojowi. Szczegółowe informacje, udzielę drogą meilową.
workplus7@gmail.com
Dyrektor finansowy - dla spółki
akcyjnej poszukujemy dyrektora
finansowego, z perspektywą szybkiego awansu na prezesa spółki
zależnej - 717 290 095
FH Alniko zatrudni - pracowników
do prac fizycznych przy sortowaniu złomu. Więcej informacji pod
numerem telefonu. Między 7:00
a 16:00. Wiek do 35 lat - 508
150 940
Firma - kierowca - magazyniera
kat. B i C dyspozycyjny - 725
458 864
Firma handlowa - kupiec - zatrudnimy osobę do działu handlowego.
Oferty na adres e-mail: olekp71@
o2.pl - 075 680 23 22
Fm - Produkty Fm dobre zarobki
- 601 346 378
Fryzjerkę - wakacje - Salon
Fryzjerski przyjmie do pracy fry-
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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

at)
KOSZT KAŻDEGO SMS-A (2 ZŁ +v
A

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

15 czerwca 2009 r.
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OG£OSZENIA

Prenumerata

Wysokie wynagrodzenie - 502
315 938
Kierowca D, C - kierowca z
doświadczeniem na betono mieszarce Tak zwanej GRUSZCE
- 075 71 31 366
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 32 304
Konserwator - pensjonat w
Karpaczu zatrudni konserwatora
„złota rączkę” - 604 287 331
Konserwator - praca w ogrodzie i drobne naprawy 3 dni w
tygodniu - 609 490 300
Koordynator budowy - wiek
do 45 roku, doświadczenie w
koordynowaniu prac na budowie,
dyspozycyjny, umiejętność obsługi
komputera. Czynne prawo jazdy
kat. B. Oferty proszę przesyłać na
adres praca@arim.com.pl - 601
973 789
Korepetycje angielski - poszukuję kogoś, kto udzieli korepetycji
i przygotuje do matury poprawkowej. - 601 478 122
Księgową - przyjmę na staż
absolwentkę po studiach o specjalności rachunkowość. Oferty na
mail: banas.8567@nettax.com.pl
- 510 243 264
Księgowy/księgowa - zatrudnimy pracownika na stanowisko
księgowego. Wymagane doświadczenie. Oferty proszę wysyłać na
adres: praca-biuro-cv@wp.pl
Kucharkę - na okres wakacji
- 609 170 115
Kucharz, kelnerka, pokojowa
- w hotelu - 601 552 964
Kucharz-pomoc kuchenna
- renomowana restauracja w
Karpaczu zatrudni osoby na stanowisko kucharz-pomoc kuchenna.
Oferujemy: -atrakcyjne wynagrodzenie -zmianowy system pracy
- możliwość zakwaterowania - 508
903 156
Mechanik samochodowy zatrudnię od zaraz mechanika
samochodowego. Remonty i
naprawy samochodów ciężarowych - 696 115 226
Młody kat. B - praca na okres
wakacji (do września) np pomocnik na budowę - 661 692 020
Młodych od zaraz - młode
osoby, zatrudnimy i bezpłatnie
przeszkolimy - 075 76 47 019
Młodych od zaraz - Zatrudnimy
1600 netto - 792 186 671
Monterów wentylacji - doświadczonych - wymagana znajomość
rysunku technicznego. Praca w

delegacji na terenie kraju. Zarobki
- min.20 zł/godz. - 607 515 688
Murarzy - poszukuję - 669
266 661
Muzyczne - Poszukuje duet
osoby, która poprowadzi w zamian
za poczęstunek małe przyjęcie
weselne (zagra i zaśpiewa). Jak
macie otwarte serca zróbcie to
dla młodych którzy na to zasługują
a nie stać ich na zapłatę - 691
976 217
Na budowę - pomocników - 502
538 727
Na budowę - poszukuję doświadczonych pracowników na budowę.
Praca w delegacji (Warszawa),
od zaraz. Wysokie zarobki - 725
925 945
Niemcy - opiekunki - do opieki
osób starszych, doświadczenie,
j.niemiecki. Zgłoszenia - CV ze
zdjęciem: h.stasiak@onet.eu
(biuro pośrednictwa) hest@vp.pl
Obsługa poczty e-mail - poszukuję osób do obsługi poczty email. Praca bez wychodzenia z
domu i możliwość zarobienia ok.
1000-3000 zł. miesięcznie. Osoby
zainteresowane proszę o kontakt
na adres e-mail home_mh@10g.
pl
Obsługa poczty e-mail - praca
bez wychodzenia z domu. Wysokie zarobki. Jedyne, co musisz
posiadać to dostęp do Internetu i
chęci do pracy. Bliższe informacje
pod adresem home_mh@10g.pl
Obsługa turysty - zatrudnimy
Panią do obsługi turysty w wieży
książęcej w Siedlęcinie na sezon
letni - 075 713 75 97
Ochrona sklepu - zatrudnimy
pana do ochrony sklepu spożywczego w Jeleniej Górze. Zgłoszenia osobiście Plac Piastowski
34 lub e-mail smakosz2chatapolska@o2.pl - 075 64 57 242
Opieka nad dzieckiem - szukam
miłej pani do opieki nad 2,5-letnią
dziewczynką w Karpaczu Górnym
w godz. 7-16. - 609 522 580
Opiekunka do dzieci - Poszukuję opiekunki dla dwójki dzieci
(3l. i 1,5), w wieku od 25 lat, z
doświadczeniem - 605 107 326
Opiekunka do dziecka - poszukuję opiekunki do rocznego
chłopca. Od poniedziałku do
piątku w godzinach 7-14. Wynagrodzenie 400 zł. - 515 128 251
Opiekunka, pomoc domowa
- praca od zaraz, najchętniej z
okolic Gryfów Śl.Olszyna, Lubań.
Osoba odpowiedzialna, dyspozycyjna - 664 962 309
Oriflame 0 zł. - jeżeli: chcesz
dorobić, ale nie masz całego
dnia pracę szukasz dodatkowego
zajęcia nie boisz się ludzi i chętnie

nawiązujesz nowe znajomości
Oriflame jest właśnie dla Ciebie!
GG 12499228
Otwartych i ambitnych - Jeżeli
ukończyłeś 35 lat i jesteś otwarty,
dynamiczny, samodzielny to
zapraszam Cię na rozmowę kwalifikacyjną - 662 040 448
Parkingowy - w Karpaczu
- 509 429 835
Pilarza - do pracy przy ścince
drzew na terenie miast i przy
drogach. Gwarantujemy dobre
warunki pracy i godne wynagrodzenie - 605 326 223
Pilne - kosmetyki - Poszukuję
osób współpracujących z Avonem
lub Oriflame, które chcą poszerzyć
swoją działalność, rozwijać się i
podnosić swoje dochody w Multi
Levelowym Marketingu - 691
844 716
P i l nie p o t r z e b n y d ę c i a k nawiążę okazjonalną współpracę
z osobą grającą na instrumencie
dętym ( trąbka , puzon , saksofon
tenorowy ) z Jeleniej Góry lub
okolic z własnym samochodem
- 603 363 959
P omoc k u c h e n n a - H o t e l
„Sasanka” zatrudni - 075 75 28
000
Pomoc kuchenna - praca w
hotelu w Cieplicach. Wymagana
uczciwość, sumienność, obowiązkowość - 665 501 228
Pomocnik na budowę - poszukuję - 669 266 661
Praca - jeżeli interesuje Cię
branża odżywcza, suplementacyjna - wyślij CV na adres
poczta902@wp.pl - 607 800 188
Praca - w sklepie spożywczym
w centrum JG w okresie wakacyjnym. Praca od czwartku do
soboty w godz. 16-22. 6zł/h - 666
097 456
Praca dla pań - agencja topmodeling z siedzibą w Berlinie
poszukuje pań do współpracy w
okresie wakacyjnym, oferty (kilka
zdjęć, CV oraz list motywacyjny)
proszę składać na maila: agata.
miklosz@wp.pl - 49 162 950 667
Praca domowa - szukam osoby
do prania i prasowania odzieży
tylko z Jeleniej Góry. - 889 307
827
Praca grafik Mirsk - szukamy
do pracy osobę ze znajomością
programu graficznego COREL
- 609 687 583
P r aca n a s t a n o w i s k a c h :
doradca/menadżer ds. sprzedaży.
Oferujemy: pracę w dynamicznym,
rozwijającym się zespole. Nasze
oczekiwania: wykształcenie min.
średnie. Osoby zainteresowane
prosimy oCV:joanna.borowska@
aviva.pl

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!

Praca na wakacje - pokojowa ze stażem zawodowym - uczciwa,
sumienna, obowiązkowa - 665
501 228
Praca na wakacje - w poniedziałek o godzinie 17 w blaszaku w
biurze Oriflame odbędzie się spotkanie w sprawie pracy na wakacje
praca dotyczy Branży Oriflame
zainteresowanych zapraszam GG
12499228
Praca na wakacje - zapisz się
do Oriflame bez zobowiązań a
wpisowe będzie za 0 zł + 90 zł.
od firmy na dobry start i nagroda
za wejście GG 12499228 zapraszam
Praca na wakacje - restauracja
w Szklarskiej Porębie zatrudni
młode osoby na sezon wakacji.
Atrakcyjne warunki - 502 529
732
Praca na weekend - potrzebuję panów do pracy na sobotę
i niedzielę czasem piątek. Mile
widziane prawo jazdy B , komunikatywność - 609 490 300
Praca przez Internet - masz
dostęp do Internetu? Chcesz zarobić ok. 1400 zł - 3000 nie wychodząc nawet z domu? Chcesz
zarabiać pieniądze i być własnym
szefem? Napisz: house.work.
mh@op.pl
Praca przy kawie - zacznij zarabiać pijąc kawę. Biznes polega na
zakupie 2 paczek kawy raz w miesiącu za 36 zł i wprowadzeniu do
biznesu 3 osób -premia z obrotu
grupy kawasantoscoffee@gmail.
com - 792 9483 944
Praca przy opiece - potrzebne
Panie w wieku powyżej 40l do
legalnej pracy przy opiece w Niemczech. Wymagana podstawowa
znajomość języka. Szczegółowe
informacje - 077 43 540 75 lub 511
844 939. Tomasz Bira
Praca recepcja - Karpacz Znajomość programu ReHot - 075
76 19 767
Praca w lodziarni - sprzedaż
lodów i gofrów w sezonie letnim
- od zaraz - 691 184 290
Praca w ochronie - agencja
ochrony KONSALNET zatrudni na
terenie Jeleniej Góry pracowników
ochrony na obiekcie handlowym
zapewniamy atrakcyjne zarobki
oraz szkolenia - 607 454 112
Praca w ochronie - Agencja
ochrony zatrudni do pracy w obiekcie handlowym - 781 644 660
Praca w warzywniaku - zatrudnię
pracowitą i uczciwą panią do pracy
w sklepie warzywno-spożywczym
na Zabobrzu. Mile widziana umiejętność obsługi kasy fiskalnej.
Zatrudnienie: cały etat - 601 148
405 oraz 601 082 053

Pralnia - ul Sudecka 37 poszukuje chętną osobę na zastępstwo
urlopowe 3 miesiące, składanie pościeli przy maglu, pranie,
chętnie rencistka-solidna - 75 75
25 689
Prywatna emerytura - w branży
finansowej, nienormowany czas
pracy, dobre zarobki - 781 881
909
Przedstawicieli, agentów
- jeżeli ukończyłeś 35 lat i jesteś
otwarty, ambitny, zmotywowany to
zadzwoń i umów się na rozmowę
kwalifikacyjną. - 509 029 334
Psychologa - Na 1/8 etatu do
pracy z osobami niepełnosprawnymi Ul Kiepury 44 58-506 Jelenia
Góra adres e’ mail: wtzjelenia@
wp.pl - 075 64 301 63
Recepcja - hotel - Hotel 3gwiazdkowy w KARPACZU - 607
184 011
Recepcja - Karpacz - przyjmę
do pracy na recepcji w Karpaczu.
Znajomość programu ReHot - 075
46 19 767 lub 693 458 689
Recepcja też studenci - tylko
osoby solidne, sumienne i potrafiące się zaangażować w swoją
pracę. Karpacz-hotel - 514 197
923
Recepcjonista - z językiem
niemieckim. Wymagana uczciwość, sumienność, obowiązkowość - 665 501 228
Roznoszenie ulotek - reklamowych w Jeleniej Górze - ulotki
są roznoszone do euro skrzynek
pocztowych - 505 395 801/514
771 588
Samodzielny kucharza - Hotel
„Sasanka” zatrudni - 075 75 28
000
Serwisant - potrzebny serwisant produktów Unimil w Carrefour. 7zł/godz. netto. Serwis w
poniedziałki, środy i piątki po 30
minut. kontakt: nesa@o2.pl - 792
150 876
Sprzątaczkę - Firma Ładziński Zakład Mechaniczny zatrudni
osobę do sprzątania na umowę
zlecenie - 075 64 20 560
Sprzątanie - klatki schodowej
- 075 75 438 50
Stanowisko dla tipserki - tanio
wydzierżawię stanowisko dla
tipserki przy salonie fryzjerskim i
solarium - 503 926 171
Stanowisko dla tipserki - w
Salonie Kosmetycznym w centrum przy deptaku. Wymagane
doświadczenie, higiena pracy,
wysoka kultura osobista oraz
własna klientela - 600 427 099
Staż dla kobiety - Staż w Jeleniej
Górze - refundowany z UP dla
kobiety - niepalącej chętnej do
nauki i pomocy przy sprzedaży

odzieży sportowej - możliwość
późniejszego zatrudnienia 075 64
55 385 - sklep - 725 123 513
Tancerze - zatrudnimy osoby
do prowadzenia zajęć tanecznych
z dziećmi. Mile widziane przygotowanie pedagogiczne. Oczekujemy
deklaracji udziału w szkoleniach.
Cv i LM na adres: anna.czyzewska@ceatut.pl - 661 933 903
Taniec brzucha - taniec brzucha,
joga, joga dance - 726 344 641
Trener wellness - poszukujemy
4 komunikatywnych osób, które
przeszkolimy i umiejscowimy jako
konsultantów d/s kształtowania
sylwetki i suplementacji. Zgłoszenia CV i LM na adres e-mail:crw.
team@wp.pl - 605 588 280
Twórczy zespół - jeżeli chcesz
być częścią międzynarodowej korporacji, zarabiać pieniądze-gotowy
jesteś się tego nauczyć? CV proszę przesyłać na:biznes67@wp.pl
- 607 800 188
Tynkarzy, spawacza - firma
budowlana z ponad 25 letnim
stażem zatrudni do prac na terenie
Jeleniej Góry i okolic: -murarzy,
tynkarzy, regipsiarzy, spawacza
hydraulika - 508 936 573
W utrzymaniu ruchu - Wepa
Piechowice zatrudni Specjalistę ds. Pneumatyki i Hydrauliki.
Piechowice ul. Tysiąclecia 49,
e-mail: wokon@wepro.com.pl
- 757 547 818
Wellness - Jeśli czujesz w
sobie nie wykorzystany potencjał,
chcesz spróbować rozwinąć się
w naszym zespole umów się na
spotkanie informacyjno - rekrutacyjne prześlij :CV na adres
biznes67@wp.pl - 607 800 188
Wokalistka - potrzebna od
zaraz - 695 981 165
Współpraca - Szukasz pracy?
Cenisz niezależność finansową i
osobistą? Uczysz się lub pracujesz
i chcesz dorobić? Jesteś ambitny/
a? Masz jasno wyznaczone cele.
CV na adres: biznesliderow@
wp.pl - 669 911 200
Współpraca dla osób komunikatywnych, zdecydowanych,
otwartych na nowe wyzwania.
Branża zdrowego odżywiania.
Wymagania: wykształcenie min.
śr., deklaracja udziału w szkoleniach - 691 96 76 76
Zakład budowlany zatrudni
- fachowców budowlanych bez
nałogów. Umowa o pracę i wysokie zarobki. Praca na terenie
Jeleniej Góry/Cieplic. Nie szukam
pomocników budowlanych - 695
408 642
Zatrudnię - od zaraz do hurtowni kasjerkę fakturzystkę - 502
346 796 lub 075 752 41 46
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Zatrudnię budowlańców osoby do ociepleń - 601 682 881
Zatrudnię kucharza - Restauracja w Karpaczu - 660 425 151
Zatrudnię pana - od zaraz
pana”złotą rączkę” - 601 576 467
Zatrudnię pomoc kucharza
- Restauracja w Karpaczu - 660
425 151
Zatrudnię w ochronie - odpowiedzialnych i sumiennych - 792
080 331
Zatrudnimy - firma z branży
ochrony mienia zatrudni na teren
Jeleniej Góry mężczyzn na pracowników ochrony i kobiety do
sprzątania od zaraz - 510 266
246
Zespół szuka składu - szukamy
młodych muzyków wiek 15-20 lat:
gitarzystę/tkę, perkusistę/tkę, basistę/tkę. PILNIE, brak składu a termin koncertu już jest GG:4934803
- 697 103 586
Zlecę wkład kominowy - montaż wkładu kominowego - 796
976 247

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Biuro, sekretariat itp. - kobieta
26 lat, wykształcenie wyższe
informatyczne, doświadczenie
2 lata w biurze - obsługa klienta,
1 rok w biurze rachunkowym.
Podejmę pracę w JG, Zabobrze
na umowę o pracę, bądź na zlecenie - wystawię Fa VAT. Własna
działalność, laptop, telefon
praca2008@autograf.pl
Technik budowy z uprawnieniami budowlanymi, zdolności
manualne w zawodach płytkarz,
cieśla, ZSB wyuczony murarz,
sufity podwieszane, wiek 50,
dobra znajomość niemieckiego
- 796 590 307
Doświadczony i dyspozycyjny kierowca z kategorią B
oraz książeczką Sanepid szuka
pracy stałej lub dorywczej.
Trasy krajowe i zagraniczne
- 725 378 203
Zaopiekuję się starszą osobą
- posprzątam, ugotuję, zrobię
zakupy - 665 733 268
Cieśla konstrukcyjny. Więźby.
Buduje garaże pod klucz –
782 452 420
20 latek szuka każdej pracy od
czerwca do września, również
wyjazd za granicę – 505 379
986
Szukam pracy na zlecenie - kierowca prawo jazdy kat. B T, lub
w ochronie, Jestem sumienny i
godny zaufania - 782 682 132
15 latek - na okres wakacji. Posiadam kartę motorowerową. Rozpocznę prace od 20 czerwca
do 29 sierpnia 2009 roku. - 693
098 387
18 lat od zaraz - podejmę każdą
pracę od zaraz, dobra znajomość
niemieckiego, książeczka sanepidu - 501 627 252
18 latek na wakacje + kat. B - na
budowie, w okresie wakacyjnym.
Młody (18 lat) z doświadczeniem
w tej branży - 661 692 020
19 latka w okresie wakacji podejmę pracę w okresie wakacji, książeczka sanepidu - 515
843 442
19 latka - jako barmanka na terenie Jeleniej Góry - 691 018 941
19 latka - na okres wakacji i nie
tylko - 691 018 941
20 lat w księgowości - wiek 51 lat
renta III gr. 31 lat pracy. Doświadczenie, ponad 20 lat-pełna księgowość, programy FK Finka,
Symfonia, Excel, Gastro, adres
email:izabelachomicz@o2.pl - 503
052 717, 607 955 074
20 latka - na okres wakacji i nie
tylko - 669 599 165
20 latka szuka pracy - na stanowisku sprzedawcy, kelnerki lub
opiekunki do dziecka. KONTAKT:
agatqua11@wp.pl - 665 913 713
22 lata dyspozycyjny - punktualny,
obsługa komputera, prawo jazdy
kat. B (duże doświadczenie) - 793
610 490
Bardzo chcę pracować - sprzątanie lub inną - 669 012 652
Brukarz + kierowca - duże
doświadczenie, umiejętności,

kładzenie krawężników, obrzeży
puzzli, bruku niwelacja - 500
315 022
Budowa - podejmę wszelkie
prace budowlane - 691 860 411
Budowlaniec - murarz- tynkarz, ocieplenia, regipsy, malowania, wykończenia (nie pijący)
lat 27, bardzo chętny do pracy
- 505 722 004
Chętnie - jestem uczniem i chętnie podejmę jakąkolwiek prace na
wakacje od zaraz - 692 543 881
Cieśla, dekarz , murarz - stawiamy więźby i nowe pokrycia
dachowe od A do Z, budujemy
domy, ogrodzenia itp. - 798 545
042
Cukiernik - ze stażem szuka
pracy - 696 554 083
Do prac wykończeniowych - 59
letni mężczyzna oferuję się do
prac wykończeniowych, malowanie, regipsy, drobne murowanie.
Tylko z zakwaterowaniem - 516
550 025
Dodatkowo - w weekendy
- 516 137 340
Dorywcza jako kierowca - kat.
B, C, D, E - posiadam uprawnienia na przewóz rzeczy i osób.
Uprawnienia na wózki widłowe
(spalinowe), suwnice z poziomu
roboczego - 514 294 015
Doświadczony programista
- Programista PHP/Symfony z
doświadczeniem w pracy nad
dużymi projektami. Znajomość
Symfony, jQuery, b.dobra znajomość progr. obiektowego, UML,
Wzorce pojektowe, Subversion.
Kontakt: whoami@aol.pl
Elektryk - uprawnienia do 1 kv,
26 lat - 693 355 889
Elektryk z uprawnieniami E bez ograniczeń napięcia podejmie
pracę, doświadczenie m. in. w
instalacjach domowych nn, RTV i
telefonicznych - 793 310 918
Fryzjerka - na cały etat, młoda
niepaląca - 727 665 060
Germanistka - podejmie pracę
na okres wakacji, bardzo dobra
znajomość j. niemieckiego, prawo
jazdy kategorii B / samochód
magda_jg@op.pl
Hydraulik - uprawnienia - 509
901 497
Instruktor nauki jazdy - kat. B
szuka pracy - 609 490 032
Inżynier, cnc, konstruktor Inżynier, programista operator
cnc, konstruktor, kat.B, znajomość
office, windows, edgecam, solidworks - 663 164 547
Jakakolwiek praca - skończyłam technikum ekonomiczne,
teraz kończę studium org. reklamy
- podejmę pracę lub staż najlepiej
w okolicach Gryfowa, Lubania
- 510 625 001
Kat. B - w hurtowni jako kierowca
- 663 361 586
Kat. B i wózek widłowy - młody,
dyspozycyjny podejmę każdą
pracę albo na wózek widłowy albo
na prawo jazdy kategorii B - 725
597 397
Każdą od zaraz - Absolwentka
LO podejmie każdą pracę od
zaraz, posiadam książeczkę sanepidu; jestem odpowiedzialna i
bardzo zależy mi na pracy - 695
299 285
Kelner - pół etatu lub umowa
zlecenie. Język niemiecki,
doświadczenie - 697 041 810
Kelnerka solarium opiekunka
- młoda 20 lat, odpowiedzialna,
ambitna szuka pracy jako kelnerka, do solarium lub do opieki
nad dzieckiem - 723 529 354
Kelnerka/barmanka - 18
lat podejmę pracę na okres wakacyjny w hotelu, kawiarni lub barze
na stanowisku kelnerka barmanka
w Jeleniej Górze i okolicach.
Posiadam doświadczenie - 667
329 529
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
Kierowca - na okres wakacji,
kategoria B,C, ważne badania (od
01.07.-30.09 ) - 697 991 511
Kierowca - podejmę prace
od zaraz jako kierowca (kat B),

ślusarz-tokarz lub inne - 793
761 357
Kierowca - zaopatrzenie - na
cały etat, pół etatu - pilnie - 505
288 212
Kierowca B, C widlaki - podejmę
pracę na stałe, mam kat. B i C
kwalifikacje w trakcie widlaki planuje jeszcze kat. E, ADR gabaryty
cysterna - 721 706 644
Kierowca B, C, C+E - pół roku
doświadczenia w ruchu międzynarodowym - 605 450 812
Kierowca B, C, E - wiek 28
wykształcenie średnie, j. niemiecki, j. angielski, solidny, uczciwy,
aktualne badania lekarskie i psychotechniczne, doświadczenie,
kraj Czechy, Słowacja - 660 405
579
Kierowca C+E - 15 lat praktyki, nie pijący i nie palący - 691
466 704
Kierowca kat. A, B, C, D,
E - ważne badania lekarskie i
psychotechniczne do 2013-go
roku, uprawnienia na przewóz
osób i rzeczy. Forma zatrudnienia
dowolna - 661 059 921
Kierowca kat. B - 18 latek
podejmie prace na wakacje - 510
169 927
Kierowca kat. B - podejmę
pracę - 889 901 110
Kierowca kat. B - przewozy
międzynarodowe, na stałe, pełen
etat, pół etatu - 505 288 212
Kierowca z busem 1,5t - 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 - młody
26 lat, prawo jazdy kat B od 7 lat,
kierowca aktywny, uprawnienia
na wózki widłowe 8 lat kierowca
aktywny - 792 473 415
Kierowca, ochroniarz - 26 latek,
bez nałogów, predyspozycje do
pracy w ochronie, (ukończona
szkoła ochroniarska), prawo jazdy
kat B. w ochronie lub jako kierowca - 504 436 072
Kierowca/magazynier Angielski i niemiecki komunikatywnie. Czynny kierowca od 9
lat kat. B, uprawnienia na wózki
widłowe + doświadczanie, zawód
technik informatyk, umiejętność
pracy na magazynie, od zaraz
- 660 531 244
Kierowca/magazynier +
inne - angielski, niemiecki komunikatywnie. Czynny kierowca od
9 lat kat. B, uprawnienia na wózki
widłowe + doświadczenie. Technik
informatyk. Doświadczenie na
magazynie i inne - 660 531 244
Kierownik szkoła - mam 49 lat,
posiadam wiedzę, doświadczenie.
Jestem w trakcie studiów - zarządzanie - 692 144 073
K onse r wato r - 4 8 l a t ,
doświadczony, stabilny, bez nałogów, własne narzędzia, mobilny
- 692 712 710
Konserwator - sumienny i
uczciwy szukam dodatkowej pracy
- 692 712 710
K onse rwato r S z k l a r s k a
Poręba - znajomość budowlanki,
młody, sumienny, dyspozycyjny,
matura + obsługa komputera,
j. angielski, kat. B + samochód,
własne narzędzia, za rozsądne
pieniądze - 721 230 343
Kreślę w Autocadzie - wszystkie
branże - 662 353 483
K si ę gowo ś ć - p o d e j m ę
pracę jako księgowa. Mam duże
doświadczenie zawodowe, dyspozycyjność, lojalność, komunikatywność - 505 626 357
Kucharz szuka pracy - na różnego rodzaju kuchni jako kucharz/
pomoc kuchenna - tylko Jelenia
Góra - 514 317 446
Ładne dostawcze, 1,5 tony szukam pracy z własnym autem,
branża obojętna, możliwość
reklamy firmy na burcie auta 8
m2. - 660 468 908
M ec h anik w u l k a n i z a t o r podejmę pracę - 792 852 093
M ł oda , d y s p o z y c y j n a - w
Szklarskiej Porębie lub okolicach.
Komunikatywność, wykształcenie
wyższe, j. angielski, prawo jazdy

kat. B. Mail: karusia3@vp.pl. - 663
361 293
Młody - mam 20 lat jestem
studentem 1 roku zarządzania
(zaocznie) - pracę podejmę od
zaraz, posiadam prawo jazdy
kat. B + własny samochód - 668
337 122
Młody ambitny kat. B, C - duża
praktyka na samochodach ciężarowych i busach, podejmie pracę
od lipca - 785 484 538
Młody piekarz - mam 20 lat
i jestem po szkole zawodowej
w zawodzie piekarz. Interesuje
mnie prace w tym zawodzie - 790
355 140
Młody podejmie pracę - na
wakacje, po 1 roku technicznoInformatycznych, uczciwy i chętny
do pracy kontakt GG 6736043
- 505 856 556
Młody, 19 lat - szukam jakiejkolwiek pracy, byle nie na budowie.
Bez doświadczenia, spokojny,
miły, chętny do pracy. Bez prawa
jazdy. Praca najlepiej na stałe,
pilnie potrzebuję zarabiać - 666
139 918
Młody, uczciwy kat. B - Jestem
na trzecim roku technik informatyk.
Mam prawo jazdy kat. B. Umiem
gotować jestem punktualny i
uczciwy. Podejmę każdy rodzaj
pracy (liczona stawka od godziny).
Jestem otwarty na grupę ludzi
- 725 854 913
Młodzi szukający pracy - 2 młodych szuka pracy - 603 985 346
Mogę rozwozić pizzę - posiadam
prawo jazdy kat. B, bez samochodu, dyspozycyjny, uczciwy i
bez nałogów! - 724 074 797
Montaż mebli - profesjonalny
montaż mebli pokojowych kuchennych i biurowych - 503 099 389
Na budowę - Absolwent szkoły
budowlanej z podstawowym
doświadczeniem podejmie się
pracy na budowie. Czekam na
oferty. Proszę dzwonić lub pisać.
- 605 839 408
Na okres wakacji - mam 18 lat.
Szukam pracy na wakacje, jestem
uczciwa, sumienna - 661 296
249
Na sezon wakacyjny - młody 18
lat, bez nałogów, prawo jazdy
kat B, podejmie pracę w sezonie
wakacyjnym na terenie Jeleniej
Góry. Każda praca! - 724 074
797
Na stanowisko kierowcy - posiadam prawo jazdy kat B, C + E
uprawnienia na wózek widłowy,
kurs na przewóz rzeczy, zaocznie
studiuje Transport. lat 25 - 516
722 318
Na stanowisku kelner - (dopiero
w październiku kończę 18 lat )
mam doświadczenie w obsłudze
wesel, komunii i bankietów - 691
254 561
na staż - po szkole średniej
podejmę pracę na staż w biurze
- 782 846 083
Na wakacje - jako kelnerka, barmanka, pokojówka, wokalistka w
zespole weselnym - 667 268 917
Na wakacje - studentka - III rok
pedagogiki (UWr). Najchętniej
jako wychowawca na kolonii lub
przy prowadzeniu warsztatów
(komunikacja, samorozwój itp), ale
również-sprzedawca, kelnerka,
pracownik biurowy itp. - 665
780 154
Na weekendy i wakacje - jestem
uczennicą technikum hotelarskiego w Jeleniej Górze. Szukam
pracy na wakacje i weekendy - 601
151 528
Od czerwca do sierpnia - szukam
pracy w charakterze pomocy
kuchennej lub kelnerki na terenie
Karpacza, jestem pełnoletnią
osobą z doświadczeniem. Posiadam pracowniczą książeczkę
zdrowia - 723 471 261
Od zaraz - na okres wakacji, 19
lat, po maturze, dyspozycyjny
- 509 545 114
Od zaraz - szukam pracy na piątki,
soboty, niedziele. Młoda sumienna
- sprzątanie lub gastronomia tylko okolice Jeleniej Góry - 669
392 917
Od zaraz - jako pomocnik na
budowie itp. 18 lat, prawo jazdy
kat. b, bez nałogów, pracowity
- 724 074 797

Operator koparko-ładowarki
Cat - szukam pracy, mam kilkunastoletnie doświadczenie z uprawnieniami, bez nałogów, uczciwy i
pracowity - 504 739 566
Php mysql - znajomość technologii PHP (programowanie obiektowe), architektura MVC, MySQL,
JS, HTML, CSS - 664 387 128
Pilne od zaraz - Młoda dziewczyna z doświadczeniem, różne
kursy, j. obce, dyspozycyjność,
podejmę pracę od zaraz w każdej branży. Jelenia Góra - 518
066 697
Pilnie - jestem 19 letnia uczennica
zaocznego Liceum ogólnokształcącego (w trycie weekendowym
2 razy w miesiącu) Najchętniej
w okolicach Jeleniej Góry. Na
stanowisko kasjer/sprzedawca.
- 781 386 586
Pilnie - na wakacje - 725
653 761
Pilnie - od zaraz w ochronie lub
jako pomocnik na budowie - 723
174 211
Pilnie - otwarta, dyspozycyjna,
uczciwa, komunikatywna, książeczka sanepidu, prawo jazdy,
obsługa kasy - 793 719 745
Pilnie np. w sklepie - kobieta 29
l, wykształcenie średnie poszukuje
pracy np. w sklepie, sezonowej
na targowisku itp., najchętniej na
jedną zmianę - 602 731 965
Pilnie od września - 21-letnia
kobieta podejmie prace w gastronomii lub handlu (z zawodu jestem
technikiem żywienia i gosp domowego) posiadam ks sanepidowska
oraz znam podstawy kasy fiskalnej
- 695 139 130
Pilnie podejmę pracę - każdą
rozsądną pracę jako magazynier,
kierowca, pomocnik na budowie.
18 lat, prawo jazdy kat B, szybko
się uczę, bez nałogów. Zależy mi
na czasie! - 724 074 797
Pilnie podejmę pracę - mam 21
lat, po policealnej szkole Technik
Hotelarstwa, znam język niemiecki, jestem miłą i pracowita osobą.
Interesuje mnie praca w kawiarni,
solarium, sklepie, hotelu w J.
Górze. - 663 463 668
Pilnie podejmę pracę - pracy
na wakacje, mam 16 lat jestem
odpowiedzialna i sumienna nr.GG:
387740 meil anziella@op.pl - 507
103 336
Pilnie podejmę pracę - student,
22 lata pilnie podejmie prace,
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posiadam prawo jazdy kat. B, duża
chęć do wykonywania poleconych
obowiązków - 607 050 769
Pilnie pracy na długo - podejmę
każdą prace prócz akwizycji posiadam prawo jazdy kat b 21 lat
szybko się uczę - 661 399 203
Pilnie szukam na wakacje jestem uczennicą 2 klasy Tech.
Hotelarskiego. Znajomość języka
angielski - średnio zaawansowany.
oraz niemiecki - podstawowa.
Znajomość kasy fiskalnej + Książeczka sanepidu - 506 379 192
Pilnie szukam pracy - młody,
dyspozycyjny, prawo jazdy kat. C,
po gastronomie - 697 884 677
Podejmę - jako pomocnik na
budowie lub na stoisku warzywnym, prawo jazdy kat. B - 663
361 586
Podejmę każdą pracę - 26 lat
wykształcenie średnie, ambitny
zorganizowany, sumienny, 5 lat
doświadczenia na rożnych stanowiskach, dobra znajomość języka
angielskiego i obsługi komputera
- 794 034 895
Podejmę każdą pracę - Miła
starsza pani rencistka, zadbana,
zaopiekuje się dziećmi lub dzieckiem, poprowadzi również gospodarstwo domowe i ogródek, bądź
zaopiekuje się starszą osobą lub
niepełnosprawną - 518 876 582
Podejmę na budowie - jestem
młody, na budowie murarstwo
wykończenia oraz dachy - 513
600 550
Podejmę pilnie pracę - jako
sekretarka, recepcjonistka lub
jako pracownik administracyjnobiurowy - 609 457 453
Podejmę prace na wakacje - na
terenie Jeleniej Góry, młody, pracowity, bez nałogów, prawo jazdy
kat. B, każda rozsądna praca - 724
074 797
Podejmę pracę - 18 letnia
uczennica technikum hotelarskiego podejmie pracę na czas
weekendów, dni wolnych oraz
wakacji - 0048609615636
Podejmę pracę - 20-letnia
kobieta podejmie każdą pracę,
również opieka nad dzieckiem,
miła, komunikatywna szybko się
uczę - 792 766 432
Podejmę pracę - bardzo dobra
znajomość angielskiego, pakietu
MS OFFICE. Młody, 20 lat, dyspozycyjny od dzisiaj do końca
września - 785 599 835

Małe mieszkanko 2 pokojowe ul. Ptasia.
Super lokalizacja!
Nieruchomości Karkonoskie tel. 502-045638 ; tel. Biuro 0801-011-963
Bardzo ładne 2 pokojowe mieszkanie
- nowa zabudowa kuchenna. Okolice
Małej Poczty
Nieruchomości Karkonoskie tel. 501-357406 ; tel.biuro 0801-011-963

Mieszkanie z widokiem na Szrenicę!
Szklarska Poręba – 3 pokoje
Nieruchomości Karkonoskie 501-357-406
; tel. Biuro 0801-011-963

Trzypokojowe mieszkanie w Cieplicach sąsiedztwo Parku Zdrojowego. Okazja !
Nieruchomości Karkonoskie 501-357406 ; tel. Biuro 0801-011-963

Lokal w suterenie - adaptacja na mieszkanie, biura, usługi nieuciążliwe
– 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

Lokal użytkowy 94 m2, parter - Centrum Jeleniej Góry
Nieruchomości Karkonoskie 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
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Podejmę pracę - bardzo
szybko się uczę, mam doświadczenie przy maszynach, uprawnienia na wózek widłowy i
elektrowciągi - 721 582 656
Podejmę pracę - jako sprzedawca, pokojówka (z zakwaterowaniem) pomoc kuchenna
prócz marketing! Doświadczenie - 603 985 563
Podejmę pracę - jestem po
maturze solidna pracowita
dziewczyna podejmę prace
na każdym stanowisku - 511
515 179
Podejmę pracę - jestem rencistą i poszukuję pracy w hurtowni
lub gastronomii, pełna dyspozycyjność i gotowość do pracy od
zaraz - 723 930 402

Podejmę pracę - jestem rencistką - osoba komunikatywna,
dyspozycyjna, znam kasę
fiskalną, ostatnio pracowałam
jako kasjer, poszukuję pracy od
zaraz, może być praca fizyczna
- 723 529 367
Podejmę pracę - jestem studentem 3-go roku Elektroniki
i Telekomunikacji i potrzebuję
pracę na okres wakacyjny od
lipca do końca września. Jestem
osobą młodą, dyspozycyjną i
bardzo szybko się uczę - 604
451 276
Podejmę pracę - mężczyzna
wyższe wykształcenie podejmie
pracę najlepiej biurową, znajomość j. angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, prawo jazdy
kat. B - 510 728 077

Podejmę pracę - na stanowisku jako elektryk, bądź kierowca
kat. B - 503 167 572
Podejmę pracę - na wakacje
mam 17 lat chłopak - 505 696
086
Podejmę pracę - na wakacje.
12 lipca skończę 18 lat. Pracowałam już w sklepie i roznosiłam ulotki. Mogę zacząć od 20
czerwca - 787 872 897
P odejm ę p r a c ę - o d 1 9
czerwca do 13 lipca, na kucharza, kelnera lub kierowcę. Praca
na terenie Jeleniej Góry Posiadam prawo jazdy kat. B, - 798
396 810
Podejmę pracę - samodzielny
28 lat z doświadczeniem w
handlu i usługach, sprzedaży
bezpośredniej, podejmie pracę
od zaraz - 791 367 327
Podejmę pracę - własna działalność, auto dostawcze, prawo
jazdy B,C poważne oferty - 504
154 822
Podejmę pracę - wykształcenie średnie ekonomiczne,
studia licencjackie, kat. B, język
ang. biegle, podejmę pracę na
terenie Jeleniej Góry i okolic
- 790 758 864
Podejmę pracę - wykształcenie średnie, prawo jazdy,
obsługa komputera - 784 045
627
Podejmę pracę od zaraz - 22
lata prawo jazdy kat. B dyspozycyjny, ambitny szuka pracy w
handlu - 601 269 790
Podejmę pracę od zaraz mam 21 lat, po szkole Technik
Hotelarstwa, znam język niemiecki, jestem miłą i uczciwą osobą.
Interesuje mnie praca w sklepie,
solarium, kawiarni, hotelu w J.
Górze. - 663463 668
Podejmę pracę w domu podejmę pilnie pracę dodatkową, którą można wykonywać
w domu - 660 210 054
Podejmę się pracy - tego
roczny absolwent technikum
budowlanego podejmie się
pracy, czekam na oferty, proszę dzwonić lub pisać - 605
839 408
Podejmę w biurze - Podejmę
pracę w Jeleniej Górze, Zabobrze jako pracownik administracyjno-biurowy. Kobieta
26 lat, wykształcenie wyższe
informatyczne - praca2008@
autograf.pl
Pomoc kuchenna - z doświadczeniem od zaraz tylko na okres
wakacji - 669 417 059
Pomocnik - lakiernika szuka
pracy - 792 764 062
Pomocnik budowlany - solidny
pracowity, bez nałogów z własnym samochodem podejmę
pracę na budowie w charakterze
pomocnika - 888 362 346
Pomocnik budowy - lub murarza w Karpaczu lub Mysłakowicach i okolicach mieszkam w
Kowarach - 721 276 724
Pomocnik itp - na budowę i
nie tylko - 792 852 093
Poszukuję pracy - jestem
młodą osobą, posiadam prawo
jazdy kat. B, jestem odpowiedzialna, punktualna oraz komunikatywna ruczi1990@wp.pl
Poszukuję pracy - kobieta 32
lata, wykształcenie średnie handlowe, poszukuję pracy najlepiej
w godzinach popołudniowych,
nie zależy mi na umowie ponieważ mam opłacane składki,
może być na okres wakacyjny
- 721 279 956
Poszukuję pracy - na wakacje np. pomocnik budowlany,
mam 17 lat GG 7061392 -

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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Praca - absolwentka ZS ek-tur,
jeden rok studiów na kierunku
anglistyka, bdb. znajomość
języka angielskiego i podstawa
niemieckiego, obsługa komputera - podejmę pracę biurową
lub w sekretariacie - 605 180
538
Praca - kobieta 50-letnia
podejmie pracę jako sprzedawca, sprzątanie lub pomoc
do kuchni - 783 879 067
Praca - mam 38 lat, wykształcenie technik rolnik, szukam
pracy (najlepiej w ogrodnictwie
lub w kuchni). Jestem dyspozycyjna i pracowita - 075 75
24 601
Praca - szukam pracy jako
sprzedawca lub w gastronomii
18 lat - dzedajka90@amorki.pl
- 785 105 468
Praca - w handlu na terenie Jeleniej Góry lub Cieplic,
podejmę od września - 695
139 130
Praca 1-14 lipca - studentka
podejmie pracę - zlecenie na
pierwszą połowę lipca - 609
323 595
Praca biurowa - dobra znajomość j. angielskiego pracy na
komputerze wykształcenie średnie - technik budowlany Zorganizowany, punktualny, szybki w
nauce, zdolny do pracy, życzliwy, sumienny msx.schuler18@
op.pl - 510 229 049
Praca biurowa, pokojowa
- jestem sumienna, rzetelna,
bez nałogów, nie mam prawa
jazdy kasia.0707@o2.pl - 605
956 049
Praca dodatkowa - Podejmę
pracę dodatkową, lub pracę
w weekendy. Oriflame i Avon
odpada. - 668 677 231
Praca dorywcza - sprzątanie,
prasowanie itp. z Jeleniej Góry
- 787 208 899
Praca na wakacje - jestem
uczennicą trzeciej klasy gimnazjum i podejmę się każdej pracy
na okres wakacji. Czekam na
oferty pod numerem telefonu
- 798 155 346
Praca na wakacje - każdą
pracę - 695 560 491
Praca na wakacje - mam 15
lat, szukam pracy na wakacje,
jestem uczciwy, sumienny i
pracowity, prace mogę zacząć
od 20.06 - 783 032 705
Praca na wakacje - mam
16 lat. Mogę robić cokolwiek
przez pierwszy miesiąc wakacji.
Jestem pracowita i solidna - 691
488 343
Praca na wakacje - mam 18
lat i chce zarobić na wakacje.
Podejmę pracę wszelkiego
rodzaju - 669 416 392
Praca na wakacje - pracowity,
uczciwy i sumienny 15-latek
poszukuje pracy na wakacje 783 032 705 po godzinie 15
Praca na wakacje - studentka
filologii angielskiej podejmie
pracę na okres wakacji na
terenie Jeleniej Góry - 888
899 397
Praca na wakacje! - Studentka
fizjoterapii szuka pracy na
wakacje. Mile widziany wyjazd
za granicę Niemcy, Holandia,
doświadczenie przy opiece,
gastronomii, hodowli kwiatów
- 605 551 231
Praca w domu - bez konieczności posiadania komputera,
zdolności manualne - 787 185
123
Praca w wakacje - mam 17 lat
podejmę pracę w wakacje najlepiej w lipcu w okolicach Jeleniej
Góry - 509 976 252
L

Praca w wakacje, kat. B - jako
kurier, rozwożenie pizzy itp.
- 669 314 503
Praca w weekendy - kobieta
27 lat szuka dodatkowej pracy
- 698 942 040
Praca wszelkiego rodzaju
- każdą pracę na wakacje.
Mam 19 lat, jestem uczniem
technikum hotelarskiego jestem
osobą odpowiedzialną, posiadam prawo jazdy kat. B - 782
792 976
Praca za granicą - Chętna do
pracy za granicą. Przy dziecku,
osobie starszej, lub przy zbiorach - 510 687 279
P r aca - p o m a t u r a l n e
medyczne, doświadczenie
zawodowe 20 lat w różnorodnych firmach na różnych stanowiskach (praca samodzielna
jak i praca w zespole) - 667
212 217
Pracy na wakacje szukam!
- Proszę o kontakt - 725 212
628
Pranie/ prasowanie - podejmę
pracę w domu, jestem z Cieplic
- 695 139 130
Rozniosę ulotki - młody 22
lata szukam pracy od zaraz jako
roznosiciel ulotek na terenie
Jeleniej Góry. Dyspozycyjność,
uczciwość, mam duże doświadczenie, bo już roznosiłem i rozdawałem ulotki - 794 985 722
Rozniosę ulotki - na terenie
JG do skrzynek pocztowych
- 792 187 937
Rozniosę ulotki od zaraz młody 22 lata, rozniesie ulotki na
terenie Jeleniej Góry, doświadczenie oraz dyspozycyjność
- 727 509 997
Serwisant, merchandiser
- jestem studentką i poszukuję
pracy, najchętniej przy wykładaniu towaru. Posiadam aktualną książeczkę sanepidu oraz
doświadczenie - 607 731 489
Sprawy gospodarcze - drobne
inwestycje w stabilnej firmie.
Pokieruję zespołem ludzi. Rozwiążę każdy problem. Mam 49
lat i doświadczenie - 694 52
27 16
Sprzedawca - prawo jazdy,
obsługa komputera, kasy,
doświadczenie, miła, zadbana
- 506 893 377
Staż - w biurze podróży - 663
500 608
Student - na wakacje od
poniedziałku do piątku po godzinie 15 - 698 076 496
Studentka - 5 roku studiów
magisterskich. Pilnie potrzebuję pracy( w sklepie, biurze,
gdziekolwiek). Jestem ambitna
i pracowita - 605 886 516
Studentka - posiadam prawo
jazdy kat. B, doświadczenie w
obsłudze kasy fis i opiece nad
dziećmi - 509 374 290
Studentka - zaoczna szuka
pracy od lipca na stałe lub sezonowo - 695 444 406
Studentka germanistyki - na
stanowisku kelnerka/recepcjonistka w Jeleniej Górze lub
okolicach - 793 733 388
Studentka od lipca - podejmę
prace na wakacje od lipca do
października, Szklarska Poręba
i okolice - 607 974 238
Studentka zaoczna - Ako
recepcjonistka, niekoniecznie
w hotelu - 605 158 082
Suche zabudowy - podejmę
pracę przy płytach gk gładzie,
malowanie płytki, panele, docieplanie budynków w Jeleniej
Górze i okolicy bez delegacji.
Maciej 31 - 516 468 883
A
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Szukam pilnie - na czerwiec i
lipiec - 511 026 156
Szukam pracy - jako kierowca
kat. B lub na budowie - murowanie, regips, malowanie itp. - 781
143 200
Szukam pracy - jako pomocnik mechanika samochodów
osobowych. Dużo umiem sam
zrobić - 515 326 405
Szukam pracy - jako pomocnik na budowę itp. 18 lat ,
prawo jazdy kat. b, bez nałogów,
szybko się uczę - 724 074 797
Szukam pracy - jako sprzątaczka - 513 571 532
Szukam pracy - jestem 15latką, która szuka pracy w Karpaczu na czas wakacji - 781
133 859
Szukam pracy - mężczyzna,
szukam pracy wiek 22 lata
doświadczenie w sprzedaży
sprzętu RTV/agd - 662 236
770
Szukam pracy - na wakacje, jestem osobą pełnoletnią.
Posiadam prawo jazdy kat. B.
Mogę wykonywać każdą pracę.
Na terenie Jeleniej Góry, Cieplic, Sobieszowa, Piechowic,
Szklarka Poręby i okolic - 792
178 320
Szukam pracy - nie tylko na
okres wakacji w Jeleniej Górze.
Mogę pracować jako opiekunka.
- 695 299 256
Szukam pracy - pilnie - budowlaniec przy dociepleniach,
gładzie, zbrojenia, szalunki,
regipsy, murowanie, spawanie, prawo jazdy B., elewacje,
wylewki itd - 665 780 925
Szukam pracy - tegoroczna
maturzystka szuka pracy od
lipca, w Karpaczu i jego okolicach. - 609 071 746
Szukam pracy - wieloletni staż
pracy w księgowości, znam
obsługę komputera, podejmę
pracę biurową - 602 814 790
Szukam pracy na wakacje Mam 20 lat, jestem absolwentką
technikum ekonomicznego,
szukam pracy na okres letni od
zaraz. Posiadam prawo jazdy
kat. B, jestem dyspozycyjna,
komunikatywna i pracowita 601 798 556
Szukam pracy pilne - podejmę
każdą prace w Jeleniej Górze
lub okolicy. Mężczyzna 23 lata,
prawo jazdy kat. B własne auto.
Doświadczenie w zawodzie
ślusarz. Posiadam 3 stopień
niepełnosprawności - 698 406
116
Szukam pracy pilne - tylko na
terenie Jeleniej Góry. 18 lat,
prawo jazdy kat b, mogę pracować jako pomocnik na budowie,
magazynier, kierowca itd. jestem
ambitny - 724 074 797
Szukam stałej pracy - na terenie Jeleniej Góry, Piechowic lub
Szklarskiej Poręby w hotelu lub
pensjonacie. Mam wykształcenie średnie gastronomiczne
- 723 699 359
Technik hotelarstwa - Uczeń
3 klasy technikum hotelarskiego
podejmie pracę na okres wakacji. Zainteresowanych proszę o
kontakt po godzinie 15.30 P.S.
Nie odbieram zastrzeżonych
- 695 098 421
Technik żywienia - i gospodarstwa domowego podejmie
prace od września na terenie
Jeleniej Góry lub Cieplic - 695
139 130
Tegoroczny maturzysta
- jako pomoc kuchenna ukończyłem Technikum Gastronomiczne, mam 19 lat. KARPACZ
- 721 031 805
A
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Tipserka na umowę zlecenie
w okresie letnim. Młoda (17 lat)
dyspozycyjna, doświadczona w
tym fachu. - 721 325 986
W hotelu - chętnie podejmę
pracę w okresie wakacyjnym
w hotelu. Mogę pracować jako
kelnerka lub pokojowa. Jestem
uczennicą technikum hotelarskiego - 665 073 848
W informacji turystycznej - od
1.08.09 w Informacji turystycznej. Posiadam wykształcenie
Technik Obsługi Turystycznej
oraz studia licencjackie Turystyczne. Interesuje się turystyką
- 781 135 375
W solarium - od 1go lipca - 667
380 961
W wakacje - na budowie, w
okresie wakacyjnym. Młody
(18 lat) z doświadczeniem w tej
branży - 514 689 567
Własny samochód - po studiach (25 lat) inżynier elektroniki
i telekomunikacji, własny samochód. Dyspozycyjny, solidny,
uczciwy. Podejmę pracę za
uczciwe pieniądze - 889 543
952
W y c h owawca n a u c z y ciel - kobieta, 23 lata, wyższe
wykształcenie pedagogiczne
podejmie pracę na terenie Jeleniej Góry od zaraz (uzupełniające studia magisterskie,
pedagogiczne 2-letnie są realizowane obecnie - zaoczne)
- 724 111 906
Zaopiekuję się - dzieckiem,
posprzątam, albo pomogę w
restauracji/barze/sklepie/domu.
Jestem uczennicą liceum socjalnego. ashleycia@op.pl lub 513
458 216
Złota rączka - przy wykończeniach budynków na okres 2
miesięcy z zakwaterowaniem.
Złota rączka - 516 550 025

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
Mieszkanie 64 m2 w nowym
bloku z cegły, na parterze z
ogródkiem, do zamieszkania,
blisko centrum Jeleniej Góry,
bez pośredników, 218 tys.
- 502 415 200
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
Mieszkanie w Wojcieszycach do małego remontu
- 72,5 m2 + strych do adaptacji
- cena do uzgodnienia - 696
338 773
Mieszkanie na Zabobrzu I, 2
pokojowe, kuchnia, łazienka,
balkon, 43 m2 - cena 150.000,
umeblowane z wyposażeniem
- 723 143 567
Mieszkanie własnościowe
- bez pośredników, Cieplice
- 075 76 431 66
Działki budowlane na nowo
powstałym Osiedlu Domów
Jednorodzinnych w Zgorzelcu
- 505 149 977
D z ia ł ka b u d o w l a n a o
powierzchni 15a w okolicach
Jeleniej Góry - 502 724 010
Sprzedam lub zamienię
własnościowe 3 pokojowe
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

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

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

Tel. 508 082 888
e-mail: marketing@jelonka.com
na kawalerkę Zabobrze II lub
Zabobrze I – 501 038 525
54 m2 Łomnica, Świerczewskiego 85/4 do remontu +
garaż + ogród + strych, 78 tys.
zł. - 516 742 102
M3, łazienka, wc, balkon,
Kiepury, super wykończone
- 507 159 323
M3, 50 m2, bez pośredników,
centrum Jeleniej Góry, nowe
budownictwo - 605 209 150
Dom na wsi - gmina Gryfów
Sl. Dom 150m działka 1300m
- 662 317 942
Mieszkanie – 1 Maja, 40 m2,
II piętro, wc, C.O., bardzo niski
czynsz, bez pośredników 075 64 47 318
Zabobrze 37 m2, 2 pokojowe po remoncie 127 tys.
- 691 730 617
Garaż na Zabobrzu - murowany z kanałem – 693 056
760
100 m2 w kamienicy mieszkanie 3 pokojowe 100 m2 + 16
m2 pomieszczenia gospodarcze, dwa balkony, ogródek,
teren ogrodzony, miejsce
parkingowe. Cena 288000 zł.
691 466 704
Mieszkanie 2 pokoje, 67 m2,
w centrum Jeleniej Góry. Cena
158000 zł. 504 891 144
206746. 2 pokojowe za 147
tys. - 2 pokojowe, 42 m2, środkowe, bardzo ciepłe, nowe
okna, w pokoju na podłogach
deski barlineckie, w łazienkach
kafle, zabudowa kuchenna, do
małego remontu, cena 147 tys.
- 662 040 448
206235. 2 pokojowe - mieszkanie o pow. 35 m2 położone
na 3 piętrze na Zabobrzu. Nieruchomości Pindyk licencja 96
158/S/M2/09 - 075 75 235 05
791 318 613
205161. 2 pokojowe - słoneczne
mieszkanie o pow. 55 m2 położone w kamienicy wielorodzinnej na 3 piętrze w Jeleniej
Górze. Nieruchomości Pindyk
licencja 96 - 075 75 23 505;
791 318 613
206624. 2 pokojowe - 52 m2,
położone na wysokim parterze w spokojnej dzielnicy na
obrzeżach Jeleniej Góry Nieruchomości Pindyk licencja 96
196/S/M2/09 - 075 75 235 05;
794 37 37 69
E

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

206708. 2 pokojowe Zabobrze
-125000 zł. - po kapitalnym
remoncie. Wymienione instalacje, okna PCV, drzwi antywłamaniowe. Słoneczne. Piękne
widoki. Nie wymaga wkładu
finansowego - 606 644 437
206755. 3 pokoje + antresola
- mieszkanie po kapitalnym
remoncie , po podłodze 90
m2, przy ul. Malczewskiego w
3-rodzinnej kamienicy. Jeldom
- 602 727 242
205984. 3 pokojowe na
Kasprzaka - 111 m2, 3 pokoje (4
mały - garderoba) na Kasprzaka,
budynek dwurodzinny, ogrzewanie gazowe (piec dwu funkcyjny), balkon, cena 293 tys. zł
- 662 040 448
206250. 3 pokojowe w Cieplicach - blisko Parku Zdrojowego
po generalnym remoncie - 500
122 446
206261. 4 pokojowe w Cieplicach - 110 m2 na 1 piętrze z
balkonem w ładnej kamienicy w
bliskim sąsiedztwie parku - 500
122 446
207115. 49 000 zł. działka
- 3300 m2, przy drodze asfaltowej, w gminie Stara Kamienica.
Lic. nr. 9549 NŻ - 667 219 752

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

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
studnia ze zdrową wodą. Idealne
położenie z łatwym dojazdem do
Jeleniej G. jak i Wrocławia. lic
9549 - 501 736 644
205171. Bliźniak Jelenia Góra
- powierzchnia całkowitej 136
m2. położona w Jeleniej Górze.
Cena 445 000 zł. Nieruchomości
Pindyk licencja 96 033/S/DP/09
- 075 75 23 505; 607 270 989
206777. Bliźniak w Cieplicach
- w zielonej części Cieplic. Dom
wymaga unowocześnienia, ale
zdecydowanie nadaje się do
zamieszkania. Wymieniono
okna na PCV, posadowiony
na zagospodarowanej 500 m2
działce - 500 122 446
207180. Centrum pod lokal
- mieszkanie 51 m2, na parterze, po remoncie, mieszkanie
idealne pod lokal, biuro Nieruchomości Pindyk, nr licencji
96 nr ogłoszenia w biurze 161/
S/M3/09 - 075 75 23 505, 794
373 769
206100. Dla konesera - w centrum w kamienicy 101 m2, komfortowe po kapitalnym remoncie.
Nieruchomości Żebrowscy.Lic
nr 9549 - 509 156 552
205252. Dom - pod agroturystykę, położony w okolicach
Jeleniej Góry. Pow. domu 440
m2, działki 4 ha. - 669 250 407
206775. Dom do wykończenia
- od wewnątrz o powierzchni
141 m2, na działce 1200 m2.
Cena 360 tys. Jeldom. - 602
727 242
205848. Dom o wielkim potencjale - wolnostojący 230 m2,

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
206748. 56,5 na Komedy T - 2
pokoje + aneks kuchenny, 56,5
m2 mała, kuchnia umeblowana,
ze sprzętem, nowe okna, szafa
komandor, 2 sztuki, panele w
pokojach, kafle w kuchni, cena
250 tys. - 662 040 448
205160. 83000 zł. mieszkanie
- Do sprzedaży przestronna
kawalerka o pow. 39 m2, położona na pierwszym piętrze
w okolicy Karpacza. Nieruchomości Pindyk licencja 96
132/S/M1/09 - 075 75 23 505;
607 270 989
205162. Atrakcyjny dom
Komarno - Piękna widokowa
działka, piwnica, garaż, taras,
4 sypialnie, gabinet, głębinowa
K

%
10
15
20
25

L

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
206253. Dom w Cieplicach
- dobrze utrzymany z ładną
działką na osiedlu domków jednorodzinnych - polecam - 500
122 446
206733. Dom w okolicy Gryfowa
- Dom na wsi z zabudowaniami
gospodarczymi, 180 tys. zł.,
blisko zamku Czocha , zalewu
Złotnickiego. PELKOM, lic nr
9482 - 606 405 109
206655. Dwupokojowe - w
nowej kamienicy na drugim
piętrze z balkonem, bardzo
ładne, słoneczne. Nieruchomości Partner lic. zaw. 4917 - 604
869 172
206725. Dwupokojowe w centrum - Bardzo ładne dwupokojowe, 56 m2, pierwsze piętro,
zabudowa kuchni w cenie 215
tys. PELKOM, lic zaw 9482 606 405 109
206238. Działka - rolno-budow-

A

M

lana o pow. 12090 m2. położona

w okolicy Starej Kamienicy.
Nieruchomości Pindyk licencja
96 051/S/GRB/09 - 075 75 235
05; 601 209 198
207040. Działka budowlana - w
Jeżowie Sudeckim, 1635 m2,
media, z pięknymi widokami.
120 000 zł. NŻ - 667 219 752
206231. Działka budowlana
- 3713 m2 położona w Wojcieszycach. Media: prąd. Działka
przeznaczona pod budowę
domu jednorodzinnego. Nieruchomości Pindyk licencja 96
179/S/GB/09 - 075 75 235 05;
601 209 198
206627. Działka budowlana
- 1372 m2, położona w Dziwiszowie. cena 83 000 zł Nieruchomości Pindyk licencja 96
200/S/GB/09 - 075 75 235 05;
607 270 989
207116. Działka budowlana
Mysłakowice - o powierzchni
1434 m2, media: prąd, woda,
gaz, kanalizacja, cena 85 zł/m2
(do negocjacji). Ogłoszenie
prywatne - 722 177 777
206204. Działka Dziwiszów - 3,7
ha pod Łysą Górą, nPartner, Lic.
Zaw. 4917 - 790 359 599
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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!!!

ylrshth

ylrshth
REKLAMA
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Halny

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

58-500 Jelenia Góra, ul. Groszowa 49/2
~êAê
êêêêê±êIêAê
ORANGE
*4444
tel. 075 75 35
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êê600 fax 075 641 22 21
bezpłatna
infolina
0
800
333
333
êêê~êê Nêêêê
iêzXêtFê8êAêêêê¶êz êk´êê
êwê¢½¡
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

ylrshth

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

OD PON. DO SOB. 830-1800
Jelenia Góra, ul. Chłopska 11
(wjazd od W. Pola)
Tel. 075 / 75 33 284
Fax 075 / 64 21 411
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Auto-Komis
„Dakar”
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RADIO TAXI ŚNIEŻKA
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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

NAUCZ SIĘ UCZYĆ INNYCH!!!

075 75 35 835
ªêê¨ªªêê§ªªêê¦ªª
ilwh{ulêêêhth~phuplêêê{hp

PL

TRANSPRIM

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

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

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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206799. Działka inwestycyjna
- pod Łysą Górą, cena do negocjacji! nPartner Lic. Zaw. 4917
- 790 359 599
206205. Działka Oś. Czarne
- 1237 m2, nPartner, Lic. Zaw.
4917 - 790 359 599
206797. Działka Oś. Czarne 1237 m2, pełne media, nPartner
Lic. Zaw. 4917 - 790 359 599
205245. Działka rolna - działka o
powierzchni 6600 m w Rybnicy
- 669 250 407
206276. Działka w Dziwiszowie - piękne widoki, równa
prostokątna działka budowlana. Powierzchnia 1500 m2,
cena 162000 zł. Nieruchomości
Partner Licencja 4917 - 604
508 308
205217. Działka w Dziwiszowie
- pięknie położona o pow. 1500
m. Cena 162 tys. zł Nieruchomości Partner Licencja 4917
- 604 508 308
206048. Działkę budowlaną - w
Jeżowie Sudeckim, 3300 m2, z
możliwością wydzielenia mniejszej, pięknie położona. 70 zł/m
2 do negocjacji. Lic. nr. 9549 NŻ
- 667 219 752
206638. Działki - pod budowę
domu lub lokatę kapitału, bardzo
atrakcyjne ceny - 508 240 830
206688. Fajny dom Komarno
- piękna widokowa działka, piwnica, garaż, taras, 4 sypialnie,
gabinet, głębinowa studnia ze
zdrową wodą. Idealne położenie
z łatwym dojazdem do Jeleniej
G. jak i Wrocławia. lic 9549 - 501
736 644
206251. Garaż murowany - 20
m2, z kanałem, mediami, przy
ul. Wincentego Pola. 22 000 zł.
do negocjacji. Lic. nr. 9549 NŻ
- 667 219 752
205163. Grunty rolne 1,8 zł
- Koło Świerzawy, przeważnie
kl IV . 8,36 ha. w tym 1200 m2
własnego lasu. lic 9549 - 501
736 644
206275. Gustowne m-3 z kominkiem - Mieszkanie 100 m2 na
zamkniętym osiedlu Nieruchomości Partner Licencja 4917
- 604 508 308
205216. Gustowne trzypokojowe - mieszkanie o powierzchni
100 m w nowo wyremontowanej kamienicy na zamkniętym
osiedlu. Duży salon z aneksem kuchennym i kominkiem,
2 sypialnie. Nieruchomości
Partner Licencja 4917 - 604
508 308
206625. Idealne na lokal - 48
m2, położone na parterze niedaleko Małej Poczty. cena 185000
Idealne na lokal Nieruchomości
Pindyk licencja 96 195/S/M2/09
- 075 75 235 05; 607 270 989
206629. Idealne pod lokal - 113
m2 położony na parterze w
Jeleniej Górze cena 280 000 zł
Nieruchomości Pindyk licencja
96 196/S/M4/09 - 075 75 235 05;
607 270 989
207184. Karpacz mieszkanie - 3
pokojowe o powierzchni 41 m2 w
centrum Karpacza, nieruchomość
może być przeznaczona pod bazę
wypadową w góry lub gabinety
Nieruchomości Pindyk, nr licencji
96 nr 204/S/M3/09 - 075 75 23
505; 607 270 989
206236. Komfortowy dom - nowy
typ kanadyjski o powierzchni użytkowej 150 m2 w bliskiej okolicy
Jeleniej Góry. cena 899 000 zł.
nieruchomości Pindyk licencja
96 028/S/DW/09 - 075 75 235 05
607 270 989
206203. M-2 ul. Słowackiego
- 84 m2, z garażem i ogrodem,
nPartner, Lic. Zaw. 4917 - 790
359 599
206201. M-3 ul. Mickiewicza
- nowe trzypokojowe z garażem,
nPartner, Lic. Zaw. 4917 - 790
359 599
207187. Miłków działka - budowlana powierzchnia 1155 m2,
74.500 zł Nieruchomości Pindyk,
nr licencji 96 nr ogłoszenia 105/
S/GB/09 - 075 75 23 505; 601
209 198
206047. Mieszkanie 3 pokojowe
- bardzo ustawne, 54 m2, trzecie
piętro w bloku, na Zabobrzu I. 179
000 zł. do negocjacji. Lic. nr. 9549
NŻ - 667 219 752

206044. Mieszkanie 52 m2 - po
remoncie, drugie piętro w bloku
,na Zabobrzu III. Lic. nr. 9549 NŻ
- 667 219 752
206039. Mieszkanie 70 m2 - w
centrum Jeleniej Góry, 3 pokoje,
pierwsze piętro w kamienicy, przy
jednej z głównych ulic. 210 000
zł. do negocjacji. Lic. nr. 9549 NŻ
- 667 219 752
206631. Mieszkanie dla Ciebie
- w Jeleniej Górze. Okazyjna cena
- 508 240 830
205166. Mieszkanie po remoncie
- mieszkanie 3 pokojowe o pow.
68 m2, położone na pierwszym
piętrze w kilkurodzinnym budynku
z cegły w Jeleniej Górze. cena
239 000 zł Nieruchomości Pindyk,
licencja 96 315/S/M3/09 - 075 75
23 505; 607 270 989
206257. Mieszkanie w Cieplicach
- 4 pokojowe z werandą położone
na 1 piętrze kamienicy dobra
lokalizacja. - 500 122 446
206255. Mieszkanie willowe - blisko parku, duże 5-cio pokojowe
- 500 122 446
206738. Nokia - Sudeckim, budowlana, z mediami, 1635 m2, pięknie
położona, widokowa, 12 0000 zł.
NŻ - 667 219 752
206793. Nowe mieszkanie - trzypokojowe o powierzchnia 100 m2
w pełni wyposażone do zamieszkania od zaraz. Nieruchomości
Partner lic. zaw. 4917 - 604 508
308
205279. Nowy dom - w Jeleniej
Górze ciekawie położony bezpośrednio - 785 535 629
207081. Okazja 84 000 zł. - za
mieszkanie 52 m2, z ogródkiem i
garażem, w Łomnicy. Lic. nr. 9549.
NŻ - 667 219 752
205982. Okazja cenowa ! - 2
pokojowe, 40 m2, centrum Jeleniej Góry za 103 tys. zł. - 662
040 448
207166. Pilnie - mieszkanie 2
pokojowe w Cieplicach 46 m2
lub zamienię na kawalerkę Lic.
Zaw.5877 - 500 122 447
206651. Pilnie tylko 85000 zł.
- za dwupokojowe mieszkanie z
ogródkiem w Jeżowie Sudeckim,
Nieruchomości Żebrowscy lic. nr.
9549 - 0505074854
206663. Radomierz - nowy dom
na dużej działce. Nieruchomości
Partner lic. zaw. 4917 - 604 869
172
207186. Sobieszów mieszkanie
- 122 m2, I piętro Nieruchomości
Pindyk, nr licencji 96 - Nr ogłoszenia 191/S/M4/09 - 075 75 23 505;
607 270 989
205948. Super dom okazja - z
garażem po generalnym remoncie
170 m2, z działką 2999 m2, domek
położony jest 20 km od Jeleniej
Góry, cena 465 tys. zł POLECAM
- 662 040 448
206653. Szklarska Poręba - sprzedam dom jednorodzinny z pokojami pod wynajem. Nieruchomości
Partner lic. zaw. 4917 - 604 869
172
206679. Szklarska Poręba 45
zł. - działka przeznaczona pod
zabudowę mieszkaniową i pensjonatową, niemal 4000 m2 Dolna
Szklarska P. Doskonała cena,
Nieruchomości Żebrowscy lic
9549 - 501 736 644
206798. Trzypokojowe - mieszkanie w centrum Szklarskiej Poręby
Górnej, nPartner Lic. Zaw. 4917
- 790 359 599
206661. Tylko 100.000 zł. - za
kawalerkę przy ulicy Drzymały
. Nieruchomości Żebrowscy lic.
nr.9549 - 505 074 854
206051. W Mysłakowicach mieszkanie, 46 m2, 2 pokoje, po
remoncie, czwarte piętro w bloku.
145 000 zł. do negocjacji. Lic. nr.
9549 NŻ - 667 219 752
205958. Warto - pękne mieszkanie
3 pokojowe, dwupoziomowe na
Kadetów w Jeleniej Górze, Mieszkanie jest nowe, powierzchnia
mieszkania wynosi 80 m2, 3 piętro, cena 239 tys. - 662 040 448
206730. Widokowe działki - w
Zachełmiu, ok. 3000 m2, cena
55 zł. /m2 PELKOM lic. nr 9482
- 606 405 109
206690. Willowe Wańkowicza - 4
pokoje, ogród, całe pierwsze pię-

tro. Doskonała lokalizacja, świetna
cena. lic 9549 - 501 736 644
205164. Willowe z garażem - okolice Wańkowicza, 4 pokoje, ogród,
całe pierwsze piętro. Doskonała
lokalizacja, świetna cena. lic 9549
- 501 736 644
205950. Zabobrze III - okazja
- mieszkanie 50 m2, 2 pokojowe,
po remoncie na Kiepury, cena 180
tys. Polecam - 509 029 334
207174. Zaciszne blisko centrum
- mieszkanie w centrum miasta, 2
pokojowe - 60 m2 pierwsze piętro,
zadbana klatka schodowa - 500
122 447
206686. Ziemia rolna 1,8 zł - Koło
Świerzawy, Dobków, przeważnie
kl IV, 8,36 ha w tym 1200 m2
własnego lasu. lic 9549 - 501
736 644
1 h ziemi - w Jeleniej Górze Maciejowa - 698 265 036
100 m2 w kamienicy - mieszkanie 3 pokojowe 100 m2 +16 m2
pomieszczenia gospodarcze dwa
balkony, ogródek, teren ogrodzony, miejsce parkingowe. Cena
288000 zł. - 691 466 704
2 pokojowe - na Zabobrzu I, 30
m2, 119 tys. CeLDOM, lic.zaw.
7792; Sebastian Siekierski - 601
773 793
2 pokojowe 140.000 zł. - Jelenia
Góra - 514 600 108
2 pokojowe 30 m2 - na parterze,
Zabobrze I - 119,000. Pomożemy
w załatwieniu kredytu. Nieruchomości CeLDOM - 601 773 793
3 pokojowe w Karpaczu - Cena do
uzgodnienia - 514 600 108
3000 m2 lub 1500 m2 - pięknie
położona, z widokiem na Karkonosze - 602 471 115
57 m2, 125 tys. zł., - 2 pokoje,
kuchnia, łazienka - okolice Małej
Poczty - 668 677 231
Atrakcyjne mieszkanie - 3
pokoje, 65 m2. w Cieplicach - 607
918 969
Bardzo ładne mieszkanie - po
remoncie 3-pokojowe o pow. 44
m2 na drugim piętrze w bloku na
Zabobrzu I, cena umiarkowana i
do negocjacji - 669 620 071
Bukowiec - poniemiecki dom
do remontu 65 m2 + poddasze do
adaptacji, 587 m2 działki. 99 tys.
CeLDOM, lic. zaw. 7792; Sebastian Siekierski. - 601 773 793
Centrum Jeleniej Góry - działka
2305 m 2.zabud.budynkiem 2
kondygnacyjnym/do remontu oraz
obiektem gospodarczym. Idealne
pod działalność 750000 zl. - 691
800 131
Cieplice - dom z lokalem użytkowym 490/1009 m2; 950 tys. CeLDOM, lic. zaw. 7792; Sebastian
Siekierski - 601 773 793
Dom - 2 domy w Mysłakowicach.
Jeldom N lic.zaw.3059 - 600
434 800
Dom - z przeznaczeniem na cele
usługowe jak i mieszkaniowe w
cichej i dyskretnej dzielnicy Jeleniej Góry. Cena 380 tys. zł. do
negocjacji - 792 299 950
Dom w centrum - dom 250 m2 po
przebudowie i kapitalnym remoncie z oranżerią i pięknym widokiem
na góry, ogród 800 m2.W przyziemiu pokój z łazienką nadający
się świetnie na gabinet lub biuro.
Jeldom - 602 72 72 42
Dom w Cieplicach - w uroczej
części Cieplic Lic.Zaw. 5877 - 500
122 447
Domek wiejski w Starej Kamienicy - 150 m 2, działka 1200 m 2.
Cena 245.000. Bez pośredników
- 607 613 644
Domy w zabudowie bliźniaczej - z
garażem 129m/2. - 662 009 700
Duże mieszkanie 78 m2 - 3
pokojowe oraz mieszkanie 52
m2, 2 pokojowe na Zabobrzu. Bez
pośredników - 785 535 613
Dwa pokoje - przytulne mieszkanie w pełni wyposażone na
4-piętrze czteropiętrowego bloku
o pow. 38,8 m2, dobry standard,
niskie koszty utrzymania - 669
620 071
Dwa pokoje Kiepury - mieszkanie
po kapitalnym remoncie o pow.
54,39 m2, III-piętro, budynek wielorodzinny, wysoki standard, cena
do negocjacji. - 669 620 071

Dwa pokoje w kamienicy - w centrum Jeleniej Góry po kapitalnym
remoncie do zamieszkania od
zaraz o pow. 54 m2 na 1-piętrze,
niskie koszty, bardzo atrakcyjne
- 669 620 071
Dwa pokoje za 103 tys. - w
centrum Jeleniej Góry 40m do
remontu za 103 tys. - 662 040
448
Dwupokojowe Kiepury 51
m2 - 2 piętro, rozkładowe, cena
175000 (bez pośredników) - 502
721 139
Działka 1635 m2 - W Jeżowie
Sudeckim, 75zł/m2. CeLDOM, lic.
zaw. 7792; Sebastian Siekierski
- 601 773 793
Działka bud. 25 zł./m2 - 5,5ha,
bądź 1,8ha, bardzo dobra lokalizacja, przeznaczenie mieszkalnousługowe, Kowary. Licencja nr
5524 - 503 111 466
Działka budowlana - pięknie
położona w Jeleniej Górze bez
pośredników - 785 535 629
Działka budowlana - w Mysłakowicach. Cena 79.000 zł. - 514
600 108
Działka budowlana 1652 m2
- Atrakcyjne miejsce w alei domów
tyrolskich, panorama Karkonoszy
- 517 924 512
Działka budowlana w Kalużnej
- o powierzchni 5 tys. m2 z możliwością podziału na dwie mniejsze.
Cena za m2 15 zł. - 889 452 893
Działka rolna 3,05 ha - w Dobkowie okolice Jeleniej Góry - 665
264 733
Działka rolna niezabudowana
- 2,86 ha laka i 0,28 las koło Wojcieszyc blisko zabudowań 2,50 zł
m2 piękne widoki bez pośredników
pilne - 665 844 521
Działka w Karpnikach - o
powierzchni 2800 m2 - 512 034
457
Działka w Staniszowie - lub
w Sosnowce do 100000 tys. zł.
- 695 504 962
Działki w Jeżowie Sudeckim - w
Sosnowce, Starej Kamienicy i na
osiedlu Czarne. Bez pośredników
- 785 535 613
Garaż murowany - Garaż murowany - 691 081 217
Grunty rolne 2.87 ha - w tym 0.6
lasu - 785 770 025
Jagniątków - działka do sprzedaży - 508 240 826
Karpacz - centrum - Karpacza.
Jeldom N lic. zaw. 3059 - 600
434 800
Kawalerka na 1-go maja powierzchnia 37 m2, 130 tys. od
zaraz. - 695 384 914
Kawalerka na Zabobrzu Kawalerka na Zabobrzu - 506
002 202
Kawalerka na Zabobrzu 36
m2 - 132 tys. i w Barcinku 27 m2
za 50 tys. Bez pośredników - 785
535 613
Kawalerka w Łomnicy - 25 m2
- 508 240 823
Kawalerkę w centrum - Jeleniej Góry, 26 m2, po częściowym
remoncie, czwarte piętro, niskie
koszty utrzymania. 110 000 zł do
negocjacji. Lic. nr. 9549 NŻ - 667
219 752
Komfortowe 4 pokojowe powierzchni 98,14 m2, z dwoma
garażami, z ogrodem, na parterze.
Cieplice - 695 384 914
Lokal biurowy - 20 m2, pierwsze
piętro 57000 zł. - 508 240 826
Lokal parter - użytkowy Zabobrze - 508 240 826
Lokal usługowy - o powierzchni
100 m2 na osiedlu Zabobrze
III; 395 tys. CeLDOM; lic. zaw.
7792; Sebastian Siekierski - 601
773 793
Lokal użytkowy w Jeleniej Górze
- Super cena - 514 600 108
Ładna duża kawalerka - na 4piętrze w okolicach Morcinka w
bloku, duży balkon, wysoki standard, czynsz niewysoki, doskonała
lokalizacja - 669 620 071
Mieszkanie - 64 m2 w dobrej
lokalizacji na parterze z ogrodem.
Nieruchomości Żebrowscy. Lic nr
9549 - 509 156 552
Mieszkanie 100 m2 - z garażem
okolice LO - 662 009 700

Mieszkanie 129000 zł. - 47 m2
za 129000 zł. na Zabobrzu - 508
240 826
Mieszkanie 2 pokoje, 67 m2
- w centrum Jeleniej Góry. Cena
158000 zł. - 504 891 144
Mieszkanie 2 pokojowe - bardzo
ładne na 4-piętrze o powierzhni
47,55 m2 w bloku czteropiętrowym, Zabobrze I, po remoncie,
słoneczne, ciepłe, cena atrakcyjna
- 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - na
pierwszym piętrze w 4-piętrowym
bloku o pow. 39 m2, Zabobrze
I, rozkładowe, środkowe, ciepłe
z balkonem, cena do negocjacji
- 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - na
Zabobrzu - 605 450 019
Mieszkanie 2 pokojowe - przytulne na 2 piętrze o pow. 37 m2,
Zabobrze I, doskonała lokalizacja,
niskie koszty eksploatacji, cena
do negocjacji, lic. 2400 - 669
620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - w centrum 104 tys. - 664 499 812
Mieszkanie 3 pokojowe - bardzo
ładne na 3 piętrze w 4 piętrowym
bloku o pow. 53,7 m2, Zabobrze
II, duży balkon, rozkładowe, słoneczne, niskie koszty utrzymania,
cena do negocjacji - 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - bardzo
ładne na parterze o pow. 65 m2
po kapitalnym remoncie, duża
łazienka, wysoki standard, cena
rozsądna - 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - bardzo
ładne o powierzchnia 50,8 m2 na
1-piętrze w okolicach Morcinka,
blok 4 piętrowy, ocieplony, nowa
elewacja, niskie koszty utrzymania. - 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - bardzo
ładne o wysokim standardzie o
pow. 65 m2 po kapitalnym remoncie, w budynku wielorodzinnym,
do wprowadzenia od zaraz, niskie
koszty utrzymania - 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - e 51
m2 - 4 piętro, najładniejszy widok
na Zabobrzu w J.Gorze - 693
389 369
Mieszkanie 3 pokojowe - po
remoncie na 1 piętrze w kamienicy
o pow. 57,13 m2, rozkładowe, do
wprowadzenia od zaraz, doskonała lokalizacja - ścisłe centrum
- 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - przytulne na wysokim parterze o pow.
47,76 m2 w bloku 4 piętrowym,
po remoncie, Zabobrze III, rozkładowe, słoneczne z balkonem .
- 669 620 071
Mieszkanie 39 m2 I piętro - 2
pokojowe na XX Lecia cena do
uzgodnienia. Dzwonić 20 do 21
- 609 927 702
Mieszkanie 50 m2 - słoneczne,
dwa duże pokoje, 1 piętro, cicha
okolica Malej Poczty, do zamieszkania od zaraz - 782 600 919
Mieszkanie 54 m2 - W Cieplicach - piętro domu z ogrodem 460
m2, cena 200 tys. - 793 282 893
Mieszkanie 65 m2 - za 222 tys..
na Zabobrzu na 2 piętrze - 514
600 102
Mieszkanie 84,5 m2 - w spokojnej dzielnicy Cieplic pierwsze
piętro po remoncie. Cena 240
000 PLN. Bez pośredników - 721
497 251
Mieszkanie na Zabobrzu III - 35
m2 - 603 800 276
Mieszkanie na Zabobrzu III - 50
m2 po remoncie generalnym w
cenie kuchnia w zabudowie sprzęt,
agd. dwustronne wysoki parter
- 793 201 150
Mieszkanie na Zabobrzu III - po
remoncie 3 pokoje 50 metrów bez
pośredników - 793 201 150
Mieszkanie w centrum - Jeleniej
Góry ul. 1 go Maja, 2 pokoje, 40
m2, 3 piętro, bardzo niski czynsz,
atrakcyjna cena - 693 934 901
Mieszkanie własnościowe - 36.7
m2 Zabobrze I, 3 piętro, środkowe,
2 pokoje, rozkładowe, słoneczne,
nowe okna, jasna kuchnia, cena
125 tys. - 660 041 935
Mieszkanie Zabobrze II - 140
tys., 40m2, parter. Licencja Nr
5524 - 503 111 466
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Mieszkanie Zabobrze II - 2
pokoje, 41m, 141 tys. licencja nr
5524 - 503 111 466
Mieszkanie, I piętro - 2 pokojowe 51m2 na pierwszym piętrze
Lic. Zaw.5877 - 500 122 447
Mniszków, działka - rolnobudowlana, powierzchni 1,62
ha, 149.000 zł. Nieruchomości
Pindyk, nr licencji 96 nr ogłoszenia
064/S/GBR/09 - 075 75 23 505;
601 209 198
Nowe domy! - Nowa okazyjna
cena! Sprawdź sam - 601 741
483
Nowy dom - w Jeleniej Górze bez
pośredników - 785 535 629
Nowy dom do wykończenia - 140
m2 z działka 1100 m2 w pięknej
miejscowości Sosnówka - 602
422 376
Okazja! Nowe mieszkania bezczynszowe w Jeleniej Górze.
Cena od 106.000. Bez pośredników i prowizji. Do zamieszkania
od zaraz - 605 885 085
Okolice Małej Poczty - 4 mieszkania w okolicy Małej Poczty.
Jeldom Nieruchomości licencja
zaw. 3059 - 600 434 800
Połowa domu - Wojcieszów w
trakcie remontu 50 m2 z możliwością adaptacji strychu na
cele mieszkalne z ogrodem w
ładnej lokalizacji. Nieruchomości
Żebrowscy. Lic nr 9549 - 509
156 552
Przesieka - 3 działki pod zabudowę: 1803 m2, 2262 m2 po;
80zł/m2 oraz 7071 m2 po 70zł/m2.
CeLDOM, lic. zaw. 7792; Sebastian Siekierski - 601 773 793
Sygietyńskiego, 2 pokojowe
49,5 m2 - słoneczne, rozkładowe,
częściowo umeblowane - 516
058 450
Szklarska Poręba - Działki
budowlane, 175zł/m2. CeLDOM,
lic. zaw. 7792; Sebastian Siekierski - 601 773 793
Szklarska Poręba dochodowy
apartament - w centrum z wyposażeniem i rezerwacjami - 503
904 613
Tanie mieszkanie własnościowe
36.7m2 - Zabobrze I,3 piętro,
jasna kuchnia, cena 120 tys. - 660
041 935
Tanio 45 m2 - 2 pokojowe w
centrum Bolkowa za 104 tys.
Mieszkanie jest po remoncie - 662
040 448
Tanio dwa pokoje - mieszkanie
po remoncie o pow. 36 m2 na I-piętrze w bloku 4-piętrowym, Zabobrze III, rozkładowe, słoneczne,
umiarkowany czynsz, atrakcyjna
cena. - 669 620 071
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 mieszkanie 2 pokoje - 67
m2 w centrum Jeleniej Góry. Cena
158000 zł. - 504 891 144
Trzy pokoje Moniuszki - bardzo ładne na 4 piętrze o pow.
50,80 m2, środkowe, słoneczne,
ustawne, balkon od południa,
niskie koszty utrzymania. - 669
620 071
Tylko 84000 zł. - za mieszkanie
dwupokojowe z ogródkiem w
pobliżu centrum. Nieruchomości
Żebrowscy. lic.nr.9549 - 505 074
854
W Mysłakowicach dom - z częścią
pod działalność i działką. Cena
245 tys. - 602 417 752
Wojanów Bobrów - Ładna
działka z mediami - 508 240 826

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
Małą kawalerkę na terenie
Jeleniej Góry, Cieplic, Jeżowa
Sudeckiego, Sobieszowa - może
być do kapitalnego remontu
- 075 642 85 40
3 pokojowe mieszkanie - w Piechowicach - 791 345 511
Dla zdecydowanego klienta
- poszukujemy mieszkania trzypokojowego, najchętniej do remontu.
Nieruchomości Żebrowscy lic.
nr.9549 - 505 074 854
Dom do remontu - w odległości
20 km od Jeleniej Góry, dla zde-

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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cydowanego klienta. NŻ - 667
219 752
Dom w okolicy Jeleniej Góry - max
18 km od centrum. Najlepiej przy
głównej drodze. Do 280000 - 502
538 710
Działka w Jeżowie Sudeckim
- budowlaną, od strony Zabobrza,
zdecydowany klient z gotówką. NŻ
- 667 219 752
Kupię działkę - w Sosnówce lub
w Staniszowie do 100000 zł. - 695
504 962
Kupię mieszkanie - w Cieplicach
lub Jeleniej Górze, oprócz Zabobrza do 100 tys. bez pośredników
- 721 824 886
Kupię pomieszczenie - z przeznaczeniem do adaptacji na małe
mieszkanie. Może być poddasze
- 608 659 131
Mały dom, 1/2 domu - mieszkanie willowe z ogrodem bez pośredników max 18 km od centrum do
280000 - 502 538 710
Mały domek - w Jeleniej Górze
lub w okolicach, do 300 tys. - 695
384 914
Mieszkanie - w centrum lub na
Zabobrzu w Jeleniej Górze o pow.
około 50 m2 do drugiego piętra za
gotówkę - 669 620 071
Mieszkanie do 70 tys. zł. - dla
zdecydowanego klienta poszukujemy mieszkania w okolicy
Lwówka, Lubomierza, Gryfowa,
Mirska. Nieruchomości Pindyk,
licencja nr 96 - 075 75 23 505;
607 270 989
Mieszkanie w Cieplicach - 24 pokojowe w kamienicy blisko
Parku Zdrojowego, nie poddaszowe - 792 924 827
Pilnie dla zdecydowanego klienta poszukujemy mieszkania
lub domu koniecznie do remontu.
Nieruchomości Żebrowscy lic
nr.9549 - 505 074 054
Przejmę mieszkanie 2 pokojowe
- w TBS w Jeleniej Górze - 506
198 422
Stodoła - wolnostojącą, w okolicach Jeleniej Góry, zdecydowany
klient. NŻ - 667 219 752

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
Kawalerka - jestem samotną
osobą i potrzebuję mieszkania,
ponieważ wyrzucono mnie z
domu do 400 zł. miesięcznie plus
rachunki - 723 610 937
Poszukuje kawalerki - częściowo umeblowanej w Jeleniej
Górze do wynajęcia od 30 lipca
- 664 462 202, 510 893 940
2-3 pokojowe - mieszkania z
możliwością wprowadzenia się od
1 sierpnia na terenie Jeleniej Góry
- 601 342 084
2-3 pokojowe (tanio) - chce wynająć 2-3 pokojowe mieszkanie w
miarę tanie - 889 273 816
2-3 pokojowe pilnie - Poszukuje
mieszkania 2-3 pokojowego w
Jeleniej Górze z możliwością wprowadzenia się od zaraz(interesuje
mnie cena do 1000 zł. [z czynszem]) - 601 342 084
3 pokojowe Cieplice, Sobieszów
- najlepiej w Cieplicach lub Sobieszowie. Najlepiej od sierpnia. Kontakt telefoniczny bądź mailowy.
pinkzajc@vp.pl - 695 484 512
Dla zdecydowanego klienta
- poszukujemy do NAJMU hali
magazynowej min. 300-400 m2,
wysokość 3,5m. Nieruchomości
Żebrowscy .lic.nr.9549 - 505
074 854
Kawalerka - poszukuję taniej
kawalerki w centrum lub okolicach, od lipca - 508 532 002
Kowary mieszkanie, kawalerka - lub ewentualnie pokój
w Kowarach lub Krzaczynie,
Kostrzycy tanio - 787 586 022
Lokal - usługowy w Jeleniej
Górze - 607 679 279
Lokal - usługowy najlepiej na
Zabobrzu - 695 400 530
Lokal usługowy - w Jeleniej
Górze - 782 496 607
Lokal w Karpaczu - szukam
do wynajęcia lokalu na mała
gastronomie w rozsądnej cenie
- najchętniej w centrum - 504
154 753

Mieszkanie - 2 pokojowe,
umeblowane, okolice centrum
Jeleniej Góry lub Zabobrze.
Cena wynajmu do 850 + media.
- 503 754 269
Na wakacje mieszkanie - para
studentów szuka pokoju lub
mieszkania do wynajęcia od lipca
do września najlepiej w Jeżowie
Sudeckim - 725 894 938
Para wynajmie - Spokojna i
pracująca para wynajmie małą
kawalerkę w Jeleniej Górze
bądź okolicach. Oferty prosimy
kierować pod adres email: whoami@aol.pl - oddzwonimy –
Para wynajmie - kawalerka,
ewentualnie mieszkanie 2 pokojowe na terenie J. Góry. Obydwoje pracujący/uczący się.
Mobilni. Max 700 zł. + media
+ kaucja - 517 2000 87, 512
306 238
Pilnie kawalerkę - na dłuższy
okres kawalerkę w Miłkowie
lub: Mysłakowicach, Kostrzycy,
Podgórzynie, Sosnówce - 696
949 973
Pokój - szukam pokoju jednoosobowego z Internetem - 697
591 910
Pokój lub tania kawalerka - (do
500zł +media) student od zaraz
- 695 854 218
Pomieszczenie 30 m2 - w
hotelu w Karpaczu na salon
kosmetyczny lub fryzjerski - 500
238 521
Poszukuję - młoda para spodziewająca się dziecka poszukuje mieszkania do wynajęcia
za rozsądną cenę najlepiej w
Cieplicach, Sobieszów - 509
208 885
Super hala, plac - na samym
wjeździe do Karpacza hala plus
plac, super lokalizacja 550 m2,
plac 3000 m2 - 601 558 501
Szklarska Poręba - zaopiekuję się domem, pensjonatem, mieszkaniem w zamian za
mieszkanie i opłaty na dłuższy
okres Szklarska Poręba - 697
751 414
Szukam nieumeblowanego
- mieszkania do wynajęcia, od
sierpnia. W Jeleniej Górze lub
okolicy. Po rozsądnej cenie - 792
502 235
Szukamy 2 pokojowe od lipca
- z Internetem - niedrogo - 606
924 559
Tanio mieszkanie 2-3 pok.
- w cenie max 800 zł. z czynszem, do wprowadzenia od
27,28.06.2009r. Mieszkanie
może być nieumeblowane, gdyż
posiadamy własne sprzęty - 606
923 954

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
W Jeleniej lub okolicach - student
pilnie wynajmie małe mieszkanie
w Jeleniej Górze lub okolicach.
Zależy mi na w miarę możliwości
niedużym czynszu najmu - 512
644 746
Warsztat samochodowy
- w Jeleniej Górze. Propozycje
proszę przesyłać na e-mail
m.mroku@wp.pl. - 075 76 480
07
Wynajmę - 77 m2 w Cieplicach 1 piętro, umeblowane po
remoncie z ogrodem 1000 zł.
plus media. - 600 313 119
Wynajmę mieszkanie - 1-2
pokojowe do700 zł. w Jeleniej
lub okolicy, bez pośredników
- 795 278 985

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
Mieszkanie 3 pokojowe
po kapitalnym remoncie w
centrum Cieplic - ogrzewanie
gazowe, koszt 700 zł.. plus
media - 515 287 204
Pokoje dla firm, studentów,
turystów, tanio w Jeleniej
Górze - 606 360 443
Pół domu na wsi - 4 pokojowe, ogród, tanio - 665 733
268
Mieszkanie w Cieplicach piętro domu z ogrodem - 075
64 31 522
Lokal 60 m2 - okolice Małej
Poczty po remoncie na biuro,
gabinet, usługi - 605 209 150
Lokal 80 m2 - do remontu,
JG - Wojska Polskiego na
handel, usługi, biuro - 605
209 150
3 pokojowe centrum Jeleniej Góry - komfortowe - 605
209 150
2 pokoje 800 zł. - 2 pokoje
Kiepury, 51 m, całkowicie
umeblowane od lipca do wynajęcia, dobry standard, jednomiesięczna kaucja - 507 547 521
2 pokoje umeblowane - kuchnia,
łazienka, umeblowane, wyposażone, IV piętro 56 m2, Zabobrze
(koło ZUS) Cena - 1000 zł. (w
tym czynsz) + liczniki. Kaucja
- 2000 zł. - 602 785 152
2 pokoje w centrum - na 3 piętrze
65 m2 po remoncie, umeblowane, ogrzewanie gazowe,
słoneczne i ciepłe, opłata najmu
(w tym czynsz) = 1000 zł. ( przy
dłuższej umowie możliwość
negocjacji ) + media i kaucja
- 790 780 642
2 pokoje wynajmę - 38 m2 900
zł. plus rachunki. - 723 143 566
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 - mieszkanie na
Zabobrzu, kompletnie umeblowane i wyposażone. Wynajem
tylko dla firm. Nieruchomości
- 508 240 823
2 pokojowe - przy ul. Kiepury, 6
piętro, umeblowane, 2 pokoje
+ garderoba, 1000 zł. w tym
czynsz, ogrzewanie, Internet
- 600 895 736
2 pokojowe na Zabobrzu - w
pełni umeblowane, z dużym
balkonem - 514 600 108
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 umeblowane - kuchnia, łazienka, umeblowane,
wyposażone, I piętro 54 m2 ,bez
pośredników, przy bloku jest
plac zabaw dla dzieci. Cena 1100 zł. (w tym czynsz) + liczniki.
Kaucja - 2000 zł. - 608 134 616
2 pokojowe, Jelenia Góra położone w Centrum J.Góry,
komfortowo urządzone i umeblowane. Czynsz najmu 1500 zł.
w nim media (ogrzewanie, prąd
, woda, gaz). Właściciel - 501
450 406
3 pokoje Zabobrze 1 - od zaraz
dla poważnych osób, atrakcyjne
- 691 593 131
3 pokojowe dla firm - 100 m 2,
3 pokoje. W pełni wyposażone
na ul. Wolności. Cena wynajmu
2000 zł. + liczniki, w cenie ogrzewanie - 601 285 290
3 pokojowe Zabobrze II - 6 piętro, słoneczne, zadbane, 3 pokojowe częściowo umeblowane,
do wynajęcia dla poważnych
osób - 601 181 365
3,5 pokojowe, komfortowe - mieszkanie w nowym
budynku(pierwsze zasiedlenie)
90 m2 w centrum Cieplic - 075
755 79 14
3-pokojowe w Karpaczu nie umeblowane - 1400 zł - 514
600 108
Biura w Cieplicach - 45 m2
- 1100 zł - 514 600 108

Dom dla firm - 10 km od Jeleniej Góry do 20 osób. W cichej
lokalizacji z dużym ogrodem i
miejscem na samochody. Nieruchomości Żebrowscy.Lic nr 9549
- 509 156 552
Dom w zabudowie - szeregowej, kompletnie umeblowany i
wyposażony z garażem i ogrodem. Nieruchomości Żebrowscy.
Lic nr 9549 - 509 156 552
Duża kawalerka - spokojna
dzielnica. Częściowo umeblowana - możliwość wstawienia
własnych mebli - 695 416 628
Dwa pokoje - blisko uczelni,
1200 +320 czynsz, 76 m2 - 514
600 105
Dwupokojowe - na Zabobrzu, 1100 zł., umeblowane
- 514 600 105
Garaż murowany - 30 m2,
z kanałem, przy ul. Flisaków,
okolice stadionu na Złotniczej
- 693 693 955
Hala - murowaną stodołę na
działce 40 arów pod działalność
gospodarczą w Nawojowie k/
Lubania. - 608 088 706
Hala - o różnych powierzchniach - 514 600 108
Hala - w Jeleniej Górze i Lubaniu - 514 600 108
Karpacz - 3 pokojowe na
osiedlu Skalnym, umeblowane
z balkonem oraz miejscem
na samochód. Nieruchomości
Żebrowscy. Lic nr 9549 - 509
156 552
Karpacz - mieszkanie 3 pokojowe na osiedlu Skalnym z ogrodem i miejscem na samochód
- 509 156 552
Kawalerka - bez wygód na
jeleniogórskiej starówce, rozsądna cena od lipca ewentualnie
sierpnia - 694 613 815
Kawalerka - częściowo
umeblowana w centrum, 500 zł.
(w tym czynsz) + rachunki - 698
930 797
Kawalerka 30 m2 - przy ul.
Bacewicz 3 (III p.-winda) Budynek odremontowany, ocieplony.
Mieszkanie zadbane, częściowo
umeblowane. Cena 650 zł. (w
tym czynsz) + rachunki - 514
267 272
Kawalerka 650,00 centrum
- 1 Maja, umeblowana, pralka,
lodówka, telewizor 25m2, opłaty
dodatkowe - media (prąd, gaz,
woda) średni standard,1000 zł
kaucji zwrotnej (możliwość na 2
raty) - 504 504 992
Kawalerka umeblowana Niedaleko centrum Kompletnie
umeblowana, kuchnia w pełni
wyposażona. Mieszkanie po
remoncie - 502 731 859
Kawalerka urządzona - 21
metrów z aneksem kuchennym,
ładna, urządzona, kuchnia na
wymiar, Internet, kablówka,
czynsz w cenie. koszt 800 zł,
kaucja 500 zł - 662 230 067
Kawalerka Zabobrze - 1 od
zaraz - 662 009 700
Komfortowe 3 pokoje - blisko centrum - 511 089 923
Lokal - połowa lokalu: 1000 zł.
czynsz - 608 628 670
Lokal - Sudecka - połowa
lokalu w bardzo dobrze usytuowanym lokalu na ulicy Sudeckiej w Jeleniej Górze. NISKI
CZYNSZ - 608 628 670
Lokal - usługowy powierzchni
54 m2 w centrum Jeleniej Góry
- 501 662 442
Lokal Karpacz - pomieszczenie 30 m2 - 20 m2 - 8 m2
w hotelu w Karpaczu na salon
kosmetyczny, fryzjerski , solarium itp. - 500 238 521
Lokal Kowary - pod sklep z
odzieżą z wyposażeniem, nie
drogi czynsz - 669 392 917
Lokal na biuro - o w Cieplicach
- 45 m2 1100 zł - 514 600 108
Lokal na kancelarię - obok
sądu - 514 600 108
Lokal na z.fryzjerski - wynajmę
elegancki lokal 120 m2 na salon
fryzjersko-kosmetyczny, częściowo wyposażony przy głównej
ulicy w Jeżowie - 693 100 000
Lokal w centrum - Jeleniej
Góry - 510 105 442

Lokal w Piechowicach - 155
m2, blisko drogi nr 3 na biuro,
magazyn, hurtownię, 2 tys.zł.
- 514 600 105
Lokal w Szklarskiej - 15 m2 w
centrum Szklarskiej Poręby za
atrakcyjną cenę - 608 183 675
M-2 w Parku Sudeckim - mieszkanie, umeblowane i wyposażone. Opłata najmu 1600 zł. (w
tym zaliczki na prąd, wodę i co).
Nieruchomości - 508 240 823
M3 Zabobrze I - mam do wynajęcia mieszkanie trzy pokojowe
na ulicy Szymanowskiego. 950
zł. + media. Nowa łazienka,
świeżo pomalowane. Tylko na
długi okres, studentom dziękuje
- 501 584 022
Magazyn - hala 800 m2 w
Miłkowie duży plac manewrowy
waga samochodowa 16t na
terenie widlak ładowarka, teren
ogrodzony, własne ujecie wody
- 600 023 416
Magazyn - pomieszczenia
magazynowe + miejsce na
placu przy głównej drodze - 500
015 754
Mała kawalerka - za 600 zł.
plus opłaty - 660 144 924
Michałowice - mieszkanie
- do wynajmu, 2 pokoje, salon
z kuchnią. NOWY DOM osobne
wejście, całe piętro, istnieje
możliwość wynajmu parteru pod
działalność. 2 tys.zł za m-c - 692
148 991
Mieszkanie - 2 pokoje, kuchnia + aneks jadalny, łazienka,
korytarz, parter, do zamieszkania lub na spokojną działalność
gospodarczą, odrębne liczniki,
osiedle Czarne. ogrzewanie
gazowe, po remoncie - 507
704 066
Mieszkanie - 2-pokojowe
56 m2 przy ul. Kiepury. Umeblowane oraz wyposażone w
sprzęty RTV, AGD. 1000 zł.+
liczniki - 514 600 103
Mieszkanie - 50 m2. Mieszkanie wyposażone. 1085 zł (w
tym koszt najmu i opłatą do spółdzielni oraz ogrzewanie). Dodatkowo płatne woda, prąd,gaz.
kaucja to 850 zł jednorazowo
- 514 600 102
Mieszkanie - 70 m2 na ulicy
Kadetów (była Jednostka pod
Jeleniami) 2 pokojowe, kuchnia,
łazienka - wyposażone Tel. od
godz.21 - 075 643 69 69
Mieszkanie - blisko centrum
60 m2, umeblowane z ogrodem.
Nieruchomości Żebrowscy. Lic
nr 9549 - 509 156 552
Mieszkanie - dwupokojowe
mieszkanie 67 m2 w jeleniej
Górze przy ul. Kadetów, nowe,
spokojna okolica, 1000 zł +
opłaty ( czynsz + energia elektryczna) - 607 785 776
Mieszkanie - na osiedlu willowym 2 pokoje, kuchnia z
jadalnią i ogród. Nieruchomości
Żebrowscy. Lic nr 9549 - 509
156 552
Mieszkanie - na ul. Kadetów,
55 m2, w pełni wyposażone,
balkon, cena: 1200 zł. + opłaty,
do negocjacji - 507 057 942
Mieszkanie - na ulicy Kiepury
2 pokojowe dla 3 studentów
- 075 643 69 69
Mieszkanie - w centrum 2
pokojowe od zaraz. Nieruchomości Żebrowscy. Lic nr 9549
- 509 156 552
Mieszkanie - Zabobrze, kuchnia umeblowana, 3 pokojowe,
atrakcyjne od zaraz - 601 181
365
Mieszkanie 2 pokojowe - 50
m2. Mieszkanie wyposażone.
1085 zł. (w tym koszt najmu i
opłatą do spółdzielni oraz ogrzewanie). Dodatkowo płatne woda,
prąd, gaz. kaucja to 850 zł. jednorazowo - 514 600 102
Mieszkanie 2 pokojowe - na
parterze, 500 zł. plus media.
- 695 384 914
Mieszkanie 2 pokojowe na ul. Drzymały na okres 8
miesięcy. Mieszkanie jest nieumeblowane. Cena to 850 zł.
(czynsz wliczony) + rachunki +
miesięczny depozyt. Wolne od
lipca dawidziuk3@wp.pl - 514
772 465

Mieszkanie 3 pokojowe powierzchnia 67m2, 1000 zł.
- 695 384 914
Mieszkanie 50 m2- Cieplice
- cena 850 zł. + media. Kuchnia
w pełni wyposażona. W łazience
pralka. Sypialnia: łóżko i 3 szafy.
Ogrzewane kominkiem Jotul.
Dodatkowo będą akumulacyjne
grzejniki elektr. Piwnica 12 m
- 508 222 092
Mieszkanie 64 m2 - kompletnie umeblowane ładne w
budynku dwu rodzinnym, miejsce na samochód, nie daleko
centrum - 608 210 531
Mieszkanie 64 m2 - ładne
umeblowane wynajmę od zaraz.
Duży pokój z wyjściem na taras,
duża kuchnia łazienka, przedpokój - 608 210 531
Mieszkanie na Elsnera - dla
3 studentek 2 pokojowe, umeblowane mieszkanie 50 m2, od
lipca. Cena: 800 zł. + liczniki
(+1000 zł. kaucji). Możliwość
przetrzymania mieszkania przez
wakacje za cenę czynszu 300zł/
mies. - 664 996 398
Mieszkanie od zaraz - dwu
pokojowe, umeblowane, 52 m2,
blisko centrum Jeleniej Góry, dla
osób pracujących, studiujących
lub firm 850 + rachunki + kaucja
- 075 752 63 51, 502 161 453
Mieszkanie w Cieplicach Mieszkanie 54 m2 - piętro domu
z ogrodem - 075 64 315 22
Mieszkanie w domku - 49 m2,
2 pokoje łazienka w kafelkach,
szafa w zabudowie w przedpokoju w jednym pokoju meble,
pralka, meble w kuchni 1000 zł.
plus opłaty, bezczynszowe - 668
388 020 i 075 64 75 276 po 18
Mieszkanie w Kopańcu duże, słoneczne, jednopokojowe
mieszkanie w spokojnej okolicy.
Do dyspozycji piwnica i ogród.
Dobre połączenia z Jelenią Górą
- 663 569 855
Mieszkanie w Kowarach
- o powierzchni 30 m2, pokój,
kuchnia, łazienka - cena do
uzgodnienia - 669 944 768
Mieszkanie w Kowarach - po
remoncie - 2 pokoje, kuchnia,
łazienka z WC, mieszkanie
umeblowane, wyposażone w
sprzęt AGD i RTV, plus ogródek.
600 zł. plus rachunki plus kaucja
- 603 031 979
Na Słonecznej Dolinie - mieszkanie ok. 68 m2, salon z kuchnią, dwa pokoje, taras, ogród,
wiata garażowa - 601 880 444
Nie przegap okazji - kawalerka
super 40 m2 na 3 piętrze umeblowana cena 700 zł. + media
kaucja 2000 zł. Oglądać można
6.06-07. ul.Kadetów 9/48 Za
czerwiec czynsz gratis ! - 787
379 487
Od lipca - dla jednej osoby
kawalerkę na jeleniogórskiej
starówce. Kawalerka bez wygód
cena atrakcyjna - 694 613 815
Plac - utwardzony /asfalt/,
ogrodzony, możliwość oświetlenia całości. Na placu dodatkowo
boksy. Idealne miejsce na park
maszynowy itp. Cena 100 zł.
- 796 339 644
Podnajmę część lokalu czynsz 1200 zł. - 608 628 670
Pokoj dwu os.200 pln/os.+
rach - z pełnym dostępem do
kuchni i łazienki. Dodatkowo
taras i siłownia, pingpong !
MEGA OFERTA!!! - 605 677
039
Pokoje - 2 i 3 osobowe w
Jeleniej - 602 324 341
Pokoje 200 PLN od osoby - od
VII-IX pokoje 1/2 domu. int, tv,
parking - 506 092 349
Pokój - bardzo tanio - duży z
dostępem do kuchni i łazienki
w Cieplicach od zaraz - 691
985 234
Pokój 1-2 osobowy - na Zabobrzu I, umeblowany, Internet,
kablówka od 20 czerwca - 660
041 935
Pokój dla dwóch osób - umeblowany w Jeleniej Górze ul.
Kiepury w mieszkaniu studenckim, cena od osoby 300 zł. plus
media - 514 797 738
Pokój dwuosobowy - w Cieplicach w domku jednorodzinnym

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA
na ul. Pułaskiego, zamieszkałym
przez młodych ludzi. Dostęp do
siłowni i tarasu. Cena 400 zł. za
pokój + rachunki - 601 657 268
Pomieszczenie - na warsztat
lub magazyn - 075 717 29 74
Pomieszczenie 20 m2 - w
hotelu w Karpaczu na gabinet
masażu - 500 238 521
Pomieszczenie 90 m2 ul.Paderewskiego 500 PLN
- 506 092 349
Pomieszczenie na biuro - 30
m2 na wysokim parterze - 500
015 754
Sudecka lokal - pół ceny - 15
m2 w okresie do 31 sierpnia za
połowe ceny - 601 876 558
Szukam 3 współlokatorek
- do mieszkania na Kadetów w
Jeleniej Górze od 1 października
- 661 763 236
Szukam pokoju - pilne - bądź
kogoś, kto potrzebuje jednej
osoby. Najlepiej Zabobrze - 669
650 983
Szukam współlokatorki - do
kawalerki, która znajduje się na
ulicy Różyckiego. Serdecznie
zapraszam - 506 481 118
Szukam współlokatorki - pokój
w dwupokojowym mieszkaniu na
Kiepury, od lipca - 609 806 027
Świeradów Zdrój - z balkonem i widokiem na góry w
Świeradowie Zdroju/woj. Dolnośląskie. od 1 lipca 2009 r. cena
1000 zł. plus opłaty. kingaimarcin@yahoo.com - 512 558 652
Trzypokojowe mieszkanie
- na Zabobrzu III, 82 m2 umeblowane. Nieruchomości Żebrowscy lic.nr.9549 - 505 074 854
Umeblowana kawalerka - od
lipca - 692 178 993
W centrum - mieszkanie 2 pokojowe od zaraz. Nieruchomości
Żebrowscy. Lic nr 9549. - 509
156 552
Wynajem biura - lokalu użytkowego (Jelenia Góra, ok.30
m2) dla biura projektowego,
dogodna lokalizacja, dobre
warunki współpracy. Zakład
Ogólnobudowlany Jerzy Nowak
- 693 638 727

2 pokojowe, kuchnia,
łazienka, bakon 43 m2,
Zabobrze I na kawalerke
z dopłatą
723 143 567
Wynajmę - 2 lokale (poważnym klientom) w nowo budowanym obiekcie Zabobrze koło
Kauflandu 145m i 166m - 504
277 431

NIERUCHOMOŚCI
ZaMIENIĘ
Karpacz na Jelenią Górę.
Mieszkanie 2 pokojowe, kuchnia, łazienka, weranda, 1 piętro na równorzędne - 663 518
272, 663 570 651
2 pokojowe, kuchnia, łazienka,
balkon 43 m2, Zabobrze I na
kawalerkę z dopłatą - 723
143 567
Mieszkanie dwupokojowe,
kuchnia, łazienka, weranda,
41 m2 w Karpaczu na równorzędne w Jeleniej Górze - 663
518 272, 669 570 651
Mieszkanie dwupokojowe
na Zabobrzu - centrum, 2 piętro, komfortowe z dopłatą na
domek w Jeleniej Górze - 792
048 009
1/2 domu (w podziale pionowym)
na działce 960 m2 W pięknej
części Sosnówki-dookoła las i
tylko 6 domków sąsiadów! Dom
do kapitalnego remontu - 696
543 409
Górzyniec działka budowlana
- 2564 m2 położoną w Górzyńcu.
Media: prąd, woda, gaz. Na
działce m.in. lasek ze skałkami.
Komunikacja miejska. Dojazd
drogą asfaltową - 796 339 644
Karpacz na Jelenią - mieszkanie spółdzielcze - własnościowe
w Karpaczu, parter, 49 m2 (2
pokoje, kuchnia, łazienka, wc)

zamienię na większe w Jeleniej
Górze lub okolicy - 609 082 172
Kawalerka na większe Kawalerka ok. 25 m2 w samym
centrum Jeleniej Góry, parter, umeblowana, po remoncie,
świetna lokalizacja zamienię za
dopłatą na 2-3 pokojowe w JG
lub okolicy. Może być do remontu
- 607 778 889
Kawalerkę na 2 pokoje Kawalerka 30 m2, komunalne,
centrum-blisko do Zabobrza, po
remoncie, nowe okna, wysoki
parter, spiec kaflowy, słoneczne.
Na 2 pokoje do 50-60 m, bez
dopłaty. - 663 110 998
Komfortowe M3 - 2-poziomowe z garażem. Mieszkanie po
remoncie, zabudowana kuchnia
+ sprzęty. Okolica: Leśne Zacisze - Dziwiszów - 607 545 630
(po 15-stej)
Kowary centrum - mieszkanie
komunalne 46 m2 (2 pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój),
C.O gazowe, na większe do 60
m2, mile widziane piece kaflowe
lub centralne węglowe - 757
614 859
Mieszkanie - 77 m2 nie zadłużone, do remontu na mniejsze
- 783 502 322
Mieszkanie - na Zabobrzu ul.
Moniuszki 1, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka i WC 42 m2 z dopłatą
na kawalerkę na Zabobrzu II lub
III - 075 641 92 45
Mieszkanie 46 m2 - na kawalerkę + dopłata - 518 701 303
Mieszkanie 72 m2 - 3 pokojowe na mniejsze z dopłatą - 669
569 669
Mieszkanie 76 m2 - w Cieplicach z ogrodem na lokal usługowo handlowy lub mieszkanie
we Wrocławiu bez pośredników
- 600 313 119
Mieszkanie socjalne w Karpaczu na większe również w
Karpaczu - 508 412 033
Mieszkanie w Przesiece 64
m2 na Cieplice lub Sobieszów
dwa pokoje kuchnia, ogrzewanie
c.o. - 513 048 126
Mieszkanie własnościowe 52
m2, dwa pokoje kuchnia, osobna
toaleta i łazienka na większe
Może być kwaterunkowe - 510
172 783
Na 4 pokojowe - mieszkanie
dwupokojowe na Zabobrzu III
pow. 54 m2. Stan b. dobry. W
cenie kuchnia. Niski czynsz - 600
801 863
Na dom(ek) lub większe - 50 m2
w Cieplicach, 2 pokoje w bloku
zamienię na dom, 1/2 domu
mieszkanie willowe z ogrodem,
może być do remontu. Możliwa
dopłata joanna002@poczta.
onet.pl
Na mniejsze - komunalne, dwu
pokojowe na drugim pietrze w
starym budownictwie na kawalerkę z C.O najchętniej na Zabobrzu - 697 948 781 lub 075 64
220 10
Na mniejsze - mieszkanie 104
m2, 3 pokoje, w centrum na
mniejsze - 697 783 576
Na mniejsze - mieszkanie kwaterunkowe, 104 m2, 3 pokoje, na
mniejsze 3 pokojowe do 60 m2.
- 697 783 576
Na mniejsze - mieszkanie własnościowe (110 m2, 4 pokoje,
parter) w ładnej dzielnicy, blisko
centrum na mniejsze około 40
m2 najchętniej w Cieplicach, bez
pośredników. - 508 304 826
Na mniejsze - Zabobrze II - 3
pokojowe ( winda) zamienię na
mniejsze Zabobrze II lub III - 609
844 079
Na mniejsze - Zabobrze II (3
-pok. 63 m2) winda - 609 844
079 - po 19 -ej
Na większe - 2 pokoje (jeden
przechodni) zamienię na 3 pokojowe (najchętniej na Zabobrzu)
min 60 m2 szukam_mieszkania3pok@wp.pl
Na większe - komunalne 2 pokojowe, kuchnia, łazienka stan
dobry + - 793 041 264
Na większe - komunalne na
większe min. 50 m2,może być
zadłużone lub do remontu - 510
209 389

Na większe - mieszkanie 2 pokojowe w centrum Jeleniej Góry
po remoncie, ogrzewanie c.o ,
zamienię na większe z ogrodem
- 798 834 844
Na większe - mieszkanie komunalne 25 m2, okolica Dworca
Zachodniego, parter, piece, niski
czynsz na większe. Może być
do remontu lub zadłużone - 500
490 882
Na większe - Spółdzielcze własnościowe 2-pokojowe w Mysłakowicach zamienię na większe
w Jeleniej Górze lub Cieplicach
- 793 506 304
Na większe - zamienię kawalerkę o powierzchni użytkowej 29
m2, ścisłe centrum Jeleniej Góry,
II piętro, c.o. miejskie, na większe
- 600 434 800
Na większe mieszkanie komunalne w STAREJ KAMIENICY
(40 m2) na większe w Jeleniej
Górze lub okolicach - pilne - 722
072 482
Piętro poniemieckiego domu
dwurodzinnego 83m2 trzy pokoje(
24 m2, 24 m2, 7 m2) kuchnia (16
m2) łazienka, przedpokój. Ogrzewanie piece kaflowe. Ogród
430 m2 Oś Widok. Zamiana na
III Zabobrze do 1 piętra - 602
623 702
Pilnie zamienię - Pilnie zamienię kawalerkę bez wygód na
jeleniogórskiej starówce na większe może być do remontu - 694
613 815
Śródmieście, spółdzielcze
własnościowe, 66, 6 m, 4 pokoje,
2 balkony, IV piętro na 2 pokoje,
balkon z dopłatą - ryssam@
wp.pl

TOWARZYSKIE
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
40 letnia puszysta brunetka biust
5 zaprasza na spotkania sponsorowane 781 326 934
Alicja atrakcyjna 23-latka umówi się z panem na dyskretne
spotkanie - 516 295 653
Atrakcyjna 25 latka - wysoka
szczupła spotkania sponsorowane - 725 867 706
Atrakcyjna 40 latka - spotkanie sponsorowane - 504 562
158
Ładny brunecik, lat 29 - tylko
dla pan, oczekuje sponsoringu
- 785 231 397
Dyskretnie zasponsoruję
- młodą atrakcyjną panią - 727
655 205
Inteligentna studentka szuka sponsora - 510 372 162
Małżeństwo pozna, zadbaną
- atrakcyjną, dyskretną Panią w
celu wspólnych spotkań - 721
207 664
Młoda, inteligentna szuka pana
- na poziomie, który wesprze
finansowo - 725 392 276
Młode małżeństwo z przyjacielem - Poznamy zadbana Panią
Bi lub małżeństwo z Panią Bi.
Zapewniamy i oczekujemy dyskrecji. J.Góra - 607 495 461
Młode, śliczne i umiejętne gwarantowana pełna dyskrecja
- 792 668 645
Natalia i Alicja - 100% dyskrecji
- 792 668 645
Oliwia - duży biuścik - 30 latka
francuski perfekt, 100 procent
dyskrecji - 721 719 872
Pan dla panów - Pan dla panów
- 726 243 661
Para pozna mila dziewczynę chętną do trójkąta za b.wysokim
wynagrodzeniem, wygląd nie
ważny, sms z kontaktem (mail
lub kom) - 605 638 439
S eksown y r u d z i e l e c - i
atrakcyjna brunetka, razem lub
osobno,100% dyskrecji - 792
668 645
Wynajem pokoi na godziny
- dyskretnie i komfortowo - 884
147 295
Zasponsoruję młodą, atrakcyjną - w zamian za spotkania
towarzyskie - 792 216 945

Zasponso r u j ę m o d ą
dyskretną dziewczynę - 516
852 357

USŁUGI
BUDOWLANE
Stolarstwo - schody, zabudowy, drzwi, różne - 500 408
841

ECE - firma budowy
domów. Stany surowe,
developerskie pod klucz
z nadzorem technicznym
lub bez - 794 264 278
Brukarstwo - układanie
kostki brukowej i betonowej
- 075 75 14 321 i 608 658 351
Usługi hydrauliczne. Solidnie
i dokładnie. Pogotowie wodkan i c.o. Jelenia Góra - 794
264 278
Usługi betoniarskie. Szybkotanio i dokładnie. Fundamenty,
stropy różnych typów. Wszelkie prace żelbetowe - 794
264 278
ECE - firma budowy domów.
Stany surowe, developerskie
pod klucz z nadzorem technicznym lub bez - 794 264 278
Dachy - montaż więźb dachowych, dachy kompletne,
obróbki blacharskie, remonty
dachów - 794 264 278
Hydraulika - C.O., woda,
gaz, odbiory - 609 172 300,
601 396 679

Usługi betoniarskie.
Szybko - tanio i dokładnie. Fundamenty, stropy
różnych typów. Wszelkie
prace żelbetowe 794 264 278
M ies z kania , ł a z i e n k i –
remonty, regipsy, malowania,
zabudowy, podłogi i wiele
wiele innych, szybko o solidnie
- 880 992 649
Koparko-ładowarka z
wywrotką do wynajęcia - 793
240 653
Prace ziemne i ogólnobudowlane - 793 240 653
Brukarstwo - przyłącza
kanalizacji, szamba, fundamenty - 793 240 653

Kostka brukowa i wykończenia budowlane
- szybko, tanio i solidnie
- 787 210 943
Budowa domów, remonty
mieszkań - solidnie - 782 645
654
DACHY „ARKADIUSZ” Pokrycia wszelkiego rodzaju. Instalacje odgromowe. Montaż
okien dachowych itp. - 609
654 791
Kompleksowe remonty
łazienek, gładzie tynki regipsy,
malowanie - 506 029 033

Dachy - montaż więźb dachowych, dachy kompletne, obróbki blacharskie,
remonty dachów 794 264 278
Elewacje lupek remonty od
A do Z - 506 029 033
D eka r stwo - b l ac h a r stwo wykonujemy docieplenia dachowe, wstawiamy
okna, remontujemy stare
dachy, stawiamy więźby i
nowe pokrycia dachowe od A
do Z 693 788 140
Dachy – remonty, pokrycia,
konserwacja, ocieplenie, wentylacja – 602 884 480
E l ekt r y k - i n s t a l a cje elektryczne, awarie,
pomiary, odbiory, solidnie
– 500 602 762

Remonty mieszkań, gładzie,
regipsy, malowanie, panele.
solidnie i nie drogo – 691 936
900
206588. Koparko ładowarka
- wszelkie prace ziemne - 785
535 629
205276. Oczyszczalnie wykonawstwo - szamba przyłącza
wodne i kanalizacyjne i wszelkiego rodzaju prace ziemne w
naszej dyspozycji nowa silna
maszyna - pamiętaj koparka
koparce nie równa - 785 535
629
206004. Roboty ziemne - nowa
silna koparko-ładowarka, sprawnie i fachowo - 785 535 629
Łazienki kafle panele - malowania, regipsy, gwarancja wykonanych usług solidnie - 506
140 864
Ła z ienki k o m p l e k s o w o remonty. solidnie - 506 623 977
Bezpyłowe gładzie gipsowe
- bezpyłowe gładzie gipsowe na
mokro, malowanie natryskowe
- 662 485 024
Brukarstwo, prace ziemne
- brukarstwo, prace ziemne - 793
240 653
Budowa domów jednorodzinnych - od podstaw bez lub z
nadzorem technicznym - 662
954 401
Budujemy domy - wykonujemy
remonty przebudowy rozbudowy
nadbudowy adaptacje Firma
budowlana Dom pod klucz - 507
445 930
Dachy - dachówka - papa,
gonty bitumiczne, blacha - montaż, naprawa, konserwacja - 601
861 085
Dachy-Fornal - pokrycia
dachów, ciesielki, obróbki, rynny
Siedlęcin ul. Topowa 16 - 075 713
77 03 i 603 582 239
D eka r stwo - b l ac h a r stwo - Papa, rynny, obróbki
blacharskie. Montaż-naprawa.
Konkurencyjne ceny - 502 538
727
D eka r stwo - b l ac h a r stwo - wykonujemy docieplenia dachowe, wstawiamy
okna, remontujemy stare dachy,
stawiamy więźby i nowe pokrycia dachowe od A do Z - 693
788 140
Ekipa ogólnobudowlana - wykonujemy place, podjazdy, chodniki,
kanalizacja, burzowa, sanitarna
sieci wodociągowe drenaż - 691
123 746
Firma z doświadczeniem - specjalizująca się w konstrukcjach
żelbetowych, beton, zbrojenia
proponuje usługi zapraszam
- 662 230 067
Kafelkowanie - wszystkie
usługi ogólnobudowlane - 506
140 864
Kompleksowe usługi budowlane - tanio, szybko i solidnie.
Również remonty mieszkań od
A do Z - 725 416 974
Kompleksowe wykańczanie apartamentów mieszkań domów,
łazienki od a-z, panele malowania itp. - 506 140 864
Konstrukcje żelbetowe
- betonowe, zbrojenia, szalunki,
schody, mury oporowe, dachy,
doświadczenie, własny sprzęt
- 662 230 067
Koparka (80 zł. godzina)
- wywrotka (10 ton), wykopy,
wywozy, rozbiórki. Szybko i
fachowo - 515 550 789
Koparka/Wywrotka 10t.
- Wszelkie usługi związane z
robotami ziemnymi, rozbiórki
budowlane, oraz dowóz ziemi,
zwietrzeliny itp. na potrzeby
klienta - 607 540 408
Koparko ładowarka JCB 3cx
- koparka gąsienicowa 3t wozidło
3t wywrotka - 793 360 425
Koparkoładowarka - z
wywrotka do wynajęcia - 793
240 653
Kostka brukowa - Kostka
brukowa,drenaże, regipsy i
inne wykończenia budowlane.
Szybko, tanio i solidnie - 787
210 943
Malarz pokojowy - doświadczony, uczciwy i solidny - 792
462 031
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Malowanie dachów - oraz
mieszkania fachowe doradztwo
- 601 221 574
Malowanie, gładzie - regipsy
itp. - 516 666 638
Minikoparka, małe wykopy
- przyłącza wodne, kanalizacja,
gaz. Sprawnie, fachowo, odbiory
- 608 134 616
Montaż pieców kuchenek - C.O
kuchenek gazowych, przeróbki
gazowe oraz wszelkie prace
hydrauliczne - 501 666 098 lub
508 647 464
Najtańsze tynki maszynowe
- cementowe i gipsowe. Szybko
i fachowo, faktura VAT - 667
934 227
Ogólnobudowlane - glazura, panele, hydraulika oraz
inne usługi w zakresie budownictwa - 502 068 070
Ogólnobudowlane usługi
- remonty domów, mieszkań od
A do Z. Murowanie w kamieniu,
elewacje. Tanio i solidnie - 725
416 974
Ogólnobudowlane usługi
- remonty domów, mieszkań,
docieplenia, elewacje, montaż
okien - 606 508 723
Panele tanio plus montaż Panele tanio plus montaż - 512
339 702
Płytki glazura - tanio i solidnie
- 721 243 179
Podejmę się remontów - mieszkań - 500 289 971
Prace budowlane - szybko,
fachowo, elastyczne ceny, na
trzeźwo - 509 939 927
Prace ziemne koparka gąsienicowa - 2.5 t max wykopu 2.5m
wozidło 3 t do przewożenie ziemi
koparko - ładowarką 3cx - 500
454 936
Precyzyjne nanoszenie
poziomów - na każdym etapie budowy. Ponadto mam do
wynajęcia rusztowanie, a także
transport do 1.5t Lublin skrzynia
- 888 269 797
Remonty - malowanie - gładzie, panele – niedrogo - 513
812 551
Remonty mieszkań - kompleksowo - 607 720 825
Remonty mieszkań od a-z
- tynki, regipsy, gładzie, glazura,
elektryka hydraulika szybko,
solidnie - 508 975 602
Remonty od A do Z - układanie glazury, hydraulika od
a-z, regipsy, panele, gładzie,
malowanie – tapetowanie - 501
404 098
Remonty wykańczanie wnętrz
- elewacje, docieplenia - 608
425 553
Remonty wykończenia - ekstra
wykonanie w normalnej cenie
- 785 535 629
RENOMAX ogólnobudowlane
- usługi, remonty domów, mieszkań, docieplenia, elewacje - 606
508 723
Roboty wykończeniowe - kompleksowo, ekstra wykonanie w
normalnej cenie - 785 535 629

Usługi hydrauliczne. Solidnie i dokładnie. Pogotowie
wod-kan i c.o. Jelenia Góra
- 794 264 278
Rusztowanie do wynajęcia
- 50 m2 odbiór własny 30 zł doba
- 661 118 739
Strych do adaptacji - na mieszkanie lub inne cele pow.105 m2 w
Wojcieszowie - 696 719 479
Tynki, gładzie, regipsy - glazura,
sufity podwieszane, demontaż i
montaż drzwi, okien itp. Solidnie
- 506 623 977
Usługi budowlane - domy w
stanie surowym dachy - 661
654 083
Usługi dekarskie - wykonujemy: nowe pokrycia dachowe,
remonty starych dachów, więźby
dachowe - 500 062 371
Usługi koparko-ładowarką
- Katapiler - 601 789 268
Usługi materiały budowlane
- docieplenia papy i inne - 603
300 365

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

15 czerwca 2009 r.
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ul. M. Konopnickiej 23 I P.
Jelenia Góra, TEL/FAX 075 752 56 45,
www.cosinus.pl
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OG£OSZENIA
Usługi ogólnobudowlane budowa domów, wykończenia,
docieplenia, dekarstwo - 667
755 111
Usługi ogólnobudowlane remonty mieszkań, elewacje,
docieplenia, płyty kartonowo - gipsowe, glazura, gładzie, malowanie
oraz inne prace budowlane - 665
492 180
Usługi ogólnobudowlane - glazura, panele, hydraulika, elektryka oraz inne usługi w zakresie
budownictwa - 510 171 859
Usługi ogólnobudowlane - oferujemy usługi budowlano remontowe. Szybko tanio i solidnie - 508
451 743
Usługi remontowo-budowlane
- kompleksowe wykończenie
wnętrz, docieplenia budynków
szybko tanio i solidnie - 884
134 161
Wszystko z kamienia i betonu
- podjazdy, place, schody, murki.
Elastyczne ceny, na trzeźwo - 509
939 927
Wybudujemy dom - stan
surowy, deweloperski, wykończony pod klucz. Hydraulika,
elektryka oraz wszelkie prace
wykończeniowe - 665 492 180
Wykonam prace wykończeniowe - typu, malowanie, gładzie,
zabudowy z płyt GK, sufity wielopoziomowe, panele itp, duże
doświadczenie, wysoka jakość
wykonania - 880 135 835
Wykonam profesjonalnie tynki
i posadzki agregatem - 504 122
647
Wywóz gruzu - 516 146 075

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Fototechnika - zdjęcia foto,
makrofotografia, fotografia
przemysłowa, fotografia okolicznościowa, śluby wesela,
uroczystości - 509 185 464
206851. Foto25.pl -ślubna studio
plener -reklamowa -profesjonalna fotoksiązka ul. Wolności
25 58-500 Jelenia Góra - 075
753 28 28
Fotografia ślubna - i okolicznościowa - 660 854 939
Profesjonalna fotografia
ślubna - Profesjonalna fotografia
ślubna - 609 763 912

USŁUGI
KOREPETYCJE
Korepetycje z matematyki - w
milej atmosferze, profesjonalnie i
skutecznie, również w wakacje,
zapraszam - 500 101 667
Nauka gry na fortepianie/pianinie - oraz podstaw teorii muzyki.
Możliwy dojazd do ucznia. 40-30
zł. za godzinę - 609 974 122
Studentka filologii angielskiej
- udzieli korepetycji z j. angielskiego w okresie wakacyjnym poprawki, poprawa matury, ogólna
nauka j.ang. od podstaw. Cena do
uzgodnienia - 609 554 397
Udzielę korepetycji - z języka
angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz
przygotuje do matury - 500 145
685
Udzielę korepetycji z polskiego
- niemieckiego podstawówka,
gimnazjum i liceum tanio! 25 zł.
60 min. - 695 029 655

USŁUGI
MUZYCZNE
Dj na każdą okazję - oprawa
muzyczna imprez - 604
229 350
DJ na wesele - profesjonalnie
- 603 589 163
Dj, prezenter muzyczny - z
doświadczeniem (dotychczas
Trójmiasto) z własnym nagłośnieniem i konsoletą. Dyskoteki,
bankiety, wesela - 501 459 725
Duet muzyczny „Acustic” wesela i inne imprezy okolicznościowe - 603 363 959
Duet muzyczny Carlos - Wesela
Zabawy Itp. - 501 576 923
Profesjonalne karaoke
- Profesjonalne prowadzenie
imprez karaoke dla Firm i osób
prywatnych na na najlepszym

sprzęcie audio-wizualnym Polecamy również bardzo dobry zespól
muzyczny - 502 731 859
Zespół muzyczny - muzyka na
żywo saksofon akordeon 1400 zł.
- 609 272 704
Zespół muzyczny Debet - Profesjonalna oprawa muzyczna wesel
dancingów, festynów i innych
imprez. Wesele i poprawiny 1600
zł. Super zabawa - 515 152 811
Zespół muzyczny ELEAR Zespół muzyczny ELEAR - 606
778 341

Chwilówka do 600 zł.
Jelenia Góra i okolice
- 785 135 590
- 691 310 810
9. Zespół muzyczny Music Party zaprasza do czadowej zabawy na:
weselach, bankietach, studniówkach. Kontakt:music-party@wp.pl
- 605 450 117

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
s z c z o t k o w a n i e d y w a n ó w,
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
Naprawa pralek, zmywarek
- zabiorę każdą pralkę - 889
594 504
Kierownik budowy i inspek-

Podciśnieniowe czyszczenie
mechaniczne, szczotkowanie
dywanów, wykładzin tapicerek i samochodów - wysoka
jakość usług, profesjonalny
sprzęt, atrakcyjne ceny
- 609 172 300 075 75 242 66
tor, 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
Podciśnieniowe czyszczenie
mechaniczne szczotkowanie
dywanów, wykładzin, tapicerek
i samochodów - 609 172 300,
075 75 242 66
Strony internetowe. Projektowanie, przebudowa stron
internetowych. Skuteczna
reklama w Internecie. Faktury
VAT – 609 805 185
Pogotowie komputerowe.
Naprawa, modernizacja komputerów, notebooków w domu
lub firmie Klienta. Usuwanie
wirusów. Jelenia Góra i okolice
- 609 805 185
Koszenie trawy - 508 067 225

Dekorowanie sal weselnych,
kościołów, samochodów. Profesjonalnie - 665 890 545
Pogotowie komputerowe.
Naprawa i modernizacja komputerów, notebooków w domu
lub firmie Klienta. Usuwanie
wirusów. Jelenia Góra i okolice
695 299 500
Anteny serwis CS-Mont - montaż zestawów tv-sat, anteny
naziemne, instalacje rtv, modernizacje, naprawa, sprzedaż, telewizja na kartę - 792 859 985
AW Ogrody - urządzanie i pielęgnacja ogrodów, zakładanie
trawników, koszenie, murowanie
z kamienia - 504 172 577
Bhp - szkolenia - dokumentacja,
doradztwo. Pełna obsługa firm i
instytucji - 662 273 406
Czyszczenie żaluzji - profesjonalnym sprzętem zapraszam
- 607 155 751
Detektywi, windykacje - pomoc
prawna, doradztwo - 693 873
473
Elektryczne instalacje a-z
- pomiary, odbiory, faktury vat
- 605 458 999
Elektryk, instalacje - pomiary
- 668 412 858
Gotówka - ekspresowo - do 40
000 PLN bez poręczycieli - 509
265 800
Instalacje elektryczne w domkach jednorodzinnych.
Pomiary, faktura Vat - 516 052
788
Klimatyzacje - sprzedaż,
montaż, serwis - 662 120 557
Kominki - produkcja, montaż
- 668 412 858
Koszenie trawników - pielęgnacja terenów zielonych - 692
178 993
Koszenie trawy - Koszenie
trawy - 508 067 225
Kredyt dla każdego,100 %
- przyznawalności, bez BIK-u,
polecam - 783 299 989
Meble, szafy wnękowe - pawlacze na wymiar - tanio - 500
452 760
Meblozabudowy - pawlacze
szafy garderoby. Drzwi przesuwne
lub uchylne. storol@vp.pl - 603
328 832
Montaż mebli - zmontuję, ustawię, przerobię lub dorobię meble
(kuchnie, szafy, garderoby itp.)
- 603 328 832
Naprawa komputera - usługi
informatyczne - 507 311 491
Odkurzacze centralne - Beam
electrolux. Montaż-instalacja.
Atrakcyjna cena - FV oferta dla
klientów na cale woj. dolnośląskie
- 512 841 204
Okna - drzwi z aluminium - i
PCV! Montaż, naprawa, konserwacja! Atrakcyjne ceny. FV! - 512
841 204
PAW-MET usługi ślusarskie kowalstwo artystyczne tanio i
solidnie wykona: bramy przesuwne, rozwierane, ogrodzenia,
balustrady itp. Krótkie terminy
- 665 434 424
Pogotowie anten Mont-Sat Jeleniogórski serwis antenowy z
14 letnim doświadczeniem, sprzedaż montaż, serwis. satelitarne,
naziemne, zbiorcze. Wolności 52
(Mała Poczta) - 075 64 28 588 lub
602 810 896
Pogotowie komputerowe naprawa i modernizacja komputerów, notebooków w domu lub
firmie Klienta. Usuwanie wirusów.
Jelenia Góra - bezpłatny dojazd
- 695 299 500
Pomożemy uzyskać środki
- Uzyskamy dla Ciebie dotacje,
pomożemy uzyskać środki na rozwój Twojej Firmy - 693 873 473
Renowacja i konserwacja
- mebli antycznych oraz stolarki
zabytkowej - 602 433 211
Serwis komputerowy - reklama,
strony WWW, pozycjonowanie
- szybko i konkretnie sieci lan
wan wlan najtaniej w Jeleniej
- 728 835 060
Sprzątanie posesji - wycinka
drzew - 793 240 653
Strony internetowe - projektowanie, przebudowa stron internetowych. Skuteczna reklama

w Internecie. Faktury VAT - 695
299 500
Strony internetowe - pozycjonowanie, pogotowie komputerowe
- 693 873 473
Szycie firan, pomiar u klienta
w domu - aranżacje różnego
typu (klasyczne, nowoczesne)
wszystko w przystępnych i konkurencyjnych cenach. Zapraszam
- 792 058 877
Tanie strony WWW - szablony
aukcji, pozycjonowanie i inne
projekty graficzne. Już od 100 zł.
za stronę. - 793 755 008
Uzyskamy dla Ciebie dotacje
- Uzyskamy dla Ciebie dotacje
- 693 873 473
Wykaszanie trawy, chaszczy Wykaszanie w trudno dostępnych
miejscach trawy, chaszczy. Ścinka
drzew. Tam gdzie nie wjedzie
kosiarka tam wykosi kosiarz.
Solidnie - 516 666 638
Wykonuję rustykalne dekoracje wietrz - odlewy sztukaterii
dekoracyjnej, qzymsów itp. - 662
954 401
Zostań przedsiębiorcą - my
uzyskamy dla Ciebie dotacje.
Windykacje, pomoc prawna,
doradztwo - 693 873 473

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Firma przyjmie zlecenia na
poremontowe pobudowlane
usługi sprzątające i inne - 075
76 123 93 i 516 067 924
Kompleksowe sprzątanie
domów - mieszkań, klatek schodowych, mycie okien, pranie
dywanów i tapicerki domowej i
samochodowej zapraszam - 607
155 751
Pranie dywanów - wykładzin
i tapicerek. Tanio, dokładnie profesjonalnie Podciśnieniowo
środkami firmy KARCHER - 601
566 508

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Autoholowanie Sprinter 7
osobowy + 1750 ładowności,
laweta - transport towarowy tanio, szybko, profesjonalnie i
całodobowo - 501 234 403
Przewozy osób do (z): Wiedeń, Brno - wynajem busów
8, 18, 23 osobowych - 601
789 750
Transport bus Renault
Master, towarowy, wszędzie i
zawsze. 1,50/km – 508 067 225
Mam wolne miejsca do Niemiec
w dniu 17- czerwca 691 657
982
Autolaweta 24h - transport
aut po wypadku usługi motoryzacyjne skup aut powypadkowych
parking - 886 418 051
Autolaweta holowanie - nawet
5 aut naraz. Ceny konkurencyjne!
- 509 231 320
Bus 1+7 przewóz osób - Kraj,
zagranica, wesela, chrzciny,
komunie, pogrzeby i inne 1.5
zł/km - 607 100 857
Lotniska Przewozy - Praga
– Berlin – Wrocław - Katowice
- 505 092 579
MPT Przewozy Regionalne obsługa lotnisk Praga, Wrocław,
Berlin. F-ra VAT e-mail maklarite@vp.pl - 607 763 204
Praga wyjazdy - po towar do
Pragi na rynki Sape i koło kominów bus - przyczepa - 664 597
236
Przeprowadzki kompleksowe
- krajowe i zagraniczne. Ubezpieczenie transportu - 516 146 075
Przeprowadzki transport tanio i profesjonalnie firmy mieszkania kraj i UE warto - 500 452
760
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
Rzeszów-Jelenia Góra Wolna przestrzeń ładunkowa w
busie jadącym z Rzeszowa do
Jeleniej Góry w sobotę 13.06.2009
- 515 604 999

Super transport bus - plandeka
8 europalet 1.5t podejmie współpracę przeprowadzki kraj i cala
unia. Zapraszam - 505 189 340
Tani transport krajowy i zagraniczny - ładowność 1.5t. Szybko,
tanio i solidnie - 792 791 299
Transport bus Renault Master
- wszędzie i zawsze. 1,50/km
- 508 067 225
Usługi samochodem ciężarowym - 6-o tonowym skrzyniowym
7m-2.5m. - 601 789 268
Wojażer - krajowe i międzynarodowe - przewozy osobowe z
adresu na adres - 602 433 211
Wyjazdy - Praga lotnisko
Niemcy Bawaria okolice Monachium Transporter T5 - 601
750 153

USŁUGI
OPIEKA
Zaopiekuję się starszą osoba
- mam praktykę, doświadczenie
szpitalne - 507 078 127

USŁUGI
ZDROWIE I URODA
205983. Masz cellulit to najnowocześniejsze maszyny pomogą ci
bez wysiłku pozbyć się nadwagi
i cellulitu. 10 min. u nas to jak
4godz na siłowni. Wstąp do nas.
Studio FIGURA ul. Poznańska 21
J. Góra, 1x Gratis - 604 284 638
205986. Nowe studio odchudzania - z nami szybko i pewnie
stracisz na wadze i pozbędziesz
się cellulitu, bez wysiłku lub z
wysiłkiem. 10min u nas to tak
jak 4 godz. na siłowni. STUDIO
„FIGURA” ul. Poznańska 21 w
Jeleniej Górze – 1 x Gratis - 604
284 638

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)
Dla nowych 25% rabat - dla
nowych klientów Salonu Specjalistycznej Pielęgnacji Stóp -25 %
rabatu. Sprawdź nas. Bezpiecznie,
sterylnie, nowocześnie. Umów się
już dziś - 792 870 508
Manicure, pedicure, henna,
tipsy - doświadczenie. Mogę
dojechać. - 663 860 006
Masażystka - 663 641 363
Odżywianie - bezpieczne
odchudzanie, zdrowy tryb życia i
opieka trenera - 602 767 568
Profesjonalny masaż odchudzający, relaksacyjny, w
ofercie są również sauna i solarium, komputerowe odchudzanie,
vibroacustic - migrena, depresja,
nerwica - 600 106 329
Stopy - promocja - dla nowych
klientów specjalna promocja 25% na zabiegi na stopy. Salon
specjalistycznej pielęgnacji stóp.
Jeśli masz problem tym bardziej
skorzystaj z promocji - pomożemy
– 792 870 508
Studio Kosmetyczne - Kosmetyka twarzy, depilacja, stylizacja
paznokci manikure. Pedicure,
kolczykowanie ciała Ul. Wolności
2 - 500 052 695
Zabiegi pielęgnacyjno - instruktażowe - profesjonalnymi kosmetykami na bazie składników
naturalnych. Świetne dla alergików. Cena tylko 30 zł. - 691
063 023

ZA DARMO
ODDAM I PRZYJMĘ
Oddam wózek typu Heidi 2 - dla
niepełnosprawnego dziecka, od
10 roku życia - 606 776 655
Przyjmę komputer z monitorem
- przyjmę każdą pomoc dziękuję
- 721 058 554
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Przyjmę telewizor - dziękuję
- 721 058 554

ZGUBIONO
Zgubiłem legitymacje studencką o numerze 9654 – proszę o
Info pod numerem - 506 080
210
Nokia N73 - proszę o kontakt
- 796 509 958
Zaginęła czarna kotka - 08-06
około roczna, kotka ma bliznę po
sterylizacji. Zaginęła w okolicach
ulicy Klonowica, 1-go Maja. Reaguje na imię LILO. Znalazcę bardzo proszę o kontakt telefoniczny
- 607 050 825
Zagubiono portfel z dokumentami - 08.06 (czarny w kwiatki)
z dokumentami w okolicy ulicy
Długiej. Bardzo zależy mi na portfelu i dokumentach bez pieniędzy
- 665 522 135
Zgubiono dowód osobisty:
Katarzyna Świdkiewicz. Jeśli
ktoś znalazł, proszę o odesłanie
na adres lub o telefon - 602
401 275
Zgubiono portfel z dokumentami na nazwisko Mirosław Czech,
uczciwego znalazcę proszę o
kontakt - dziękuję bardzo - 783
102 105 781 932 479

RÓŻNE
KUPIĘ
Antyki, meble, szkło, porcelanę, zegary, obrazy, grafikę,
broń, odznaczenia, książki i
inne rzeczy - 609 443 235

RÓŻNE
SPRZEDAM
Sprzedaż hurtowa odzieży
używanej - dobrej jakości
- niemiecka, niesort 2,70 kg
- 606 128 693
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
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
Tanio kasa fiskalna POSNET
ECR, prawie nowa, używana
2 miesiące - 075 64 311 47
Duża, ładna agawa - 075
643 42 22
S p r owad z on y z U S A
wózek 4w1 (głęboki, spacerówka, nosidełko, fotelik
samochodowy) cena 1100 zł.
do negocjacji 781 195 635
Huśtawka (kołysząca,
grająca, wibrująca, MP3)
dla niemowląt do 6m. Z USA
(sweetpeace soothing centre) - 600 zł. 781 195 635
Cegła rozbiórkowa, oczyszczona,1700 szt. Jelenia Góra
– 500 599 112
Kiosk handlowy z wyposażeniem (art. spożywcze) 8
m2 wykonany z laminatu, 2
wejścia, przeszklony. Jelenia Góra – 500 599 112
D r z wi d w u s k r z y d ł o w e
(salonowe),2/3 góry oszklone z futryną, okres
międzywojenna z poniemieckiego domu 1800 zł. do
negocjacji 500 703 931.
Książka „Dzieje kultury
polskiej” Bogdan Suchodolski, drugie wydanie, rok
1986 - 90 zł – 500 703 931
Rower górski, przekładki
Shimano trzeba tył wymienić, bolec na przekładni
pedałów - wytarty, cena 95
zł. 500 703 931
Telewizor 29 „ Sony Trinitron Stereo - cena 300 zł.
– 515 206 283
Dwu teownik: wymiary:
w y s . - 2 4 0 m m / s z e r. 117mm/ dl.- 5.30m/ szt.-11
– 608 157 661
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

REKLAMA

Zaprasza na studia licencjackie i inżynierskie

w roku akademickim 2009/2010
Wydział Humanistyczny
Filologia polska
specjalizacja: rzecznictwo prasowe
Filologia
specjalność: filologia angielska,
specjalizacja: translatoryka oraz nauczycielska
specjalność: filologia germańska,
specjalizacja: translatoryka
Historia
specjalność: archiwistyka,
zarządzanie dokumentacją i regionalistyka
Pedagogika
specjalność:
nauczanie wczesnoszkolne i przedszkolne
specjalność:
pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna,
specjalizacja: animacja kultury
oraz terapia kompensacyjna
Wydział Przyrodniczy
Fizjoterapia
Pielęgniarstwo
Pielęgniarstwo tzw. Pomostowe
Wychowanie fizyczne
Wydział Techniczny
Elektronika i telekomunikacja
Edukacja techniczno-informatyczna
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Inżynieria bezpieczeństwa
(po otrzymaniu zgody MNiSW)

