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Leszek G. ma kłopoty

Dyrektor Dolnośląskiej Izby Rolniczej wpadł w minioną
środę w ręce wrocławskich policjantów w związku z
toczącym się śledztwem dotyczącym korupcji przy przyznawaniu środków unijnych. Wcześniej policja zatrzymała
dyrektorkę wrocławskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Bożenę R. oraz członka
komisji przyznającej dotacje.
– Sąd zdecyduje, jaki środek
zapobiegawczy zastosować – poinformował media rzecznik prasowy

Podwórkowe wojny

wrocławska prokuratura okręgowa. Zatrzymani są podejrzewani o
przekroczenie swoich uprawnień

LESZEK G. UBIEGAŁ SIĘ W OKRĘGU
DOLNOŚLĄSKIM O MANDAT
EURODEPUTOWANEGO Z RAMIENIA
PSL W OSTATNICH WYBORACH DO
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO.

– str. 8
Kontrowersyjna nimfa
– str. 8
Porcja rozmaitości
– str. 9
Lato hitów
– str. 10
Perły z „Żeroma”

Komendy Wojewódzkiej Policji we
Wrocławiu Paweł Petrykowski. W
minionym tygodniu miała zapaść
decyzja w sprawie ewentualnego
aresztu w przypadku Bożeny R.
oraz Leszka G. Wnioskowała o to

w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
Policja twierdzi, że toczące się
we Wrocławiu śledztwo dotyczy
okresu sprzed kilku miesięcy, gdy
50-letnia Bożena R. była zastępcą

– str. 11

Jeszcze w kwietniu policja zatrzydyrektora Dolnośląskiej Izby Rolni- 300 chętnych ustawiło się w kolejczej. Prokuratura ma dowody na to, ce. Pieniądze przyznano, między mała 48-letniego mężczyznę, który
że dochodziło tam do korupcji przy innymi, osobom wskazanym przez był członkiem komisji przyznającej
takie dotacje. Mężczyzna został
przyznawaniu dotacji unijnych szefa izby rolniczej. Warzłapany podczas przyjmowania
tość wszystkich wyw ramach programu rozwoju
4,5 tysiąca złotych łapówki za
płaconych dotagospodarstw.
przyznanie unijnej dotacji.
cji przekracza
Uważany przez wielu,
700 t ysięcy
zwłaszcza w środowiMar
złotych.
skach wiejskich, za wzór
działacza i polityka Leszek G. miał pomagać
swoim znajomym
w wykorzystaniu
pieniędzy z programu unijnego „Mój szef to
ja”. Zakładał
on przyznanie bezrobotnym
pieniędzy
na rozpoczęcie
działalności
gospodarLeszek G. podczas ubiegłorocznego jarmarku ekologicznego
czej. Ponad
na placu Ratuszowym w Jeleniej Górze.

Fot. Konrad Przezdzięk

DZIŚ W JELONCE

Wakacje z „trawką”

CUDEM NIKT NIE ZGINĄŁ

– str. 12
Poeci w Empiku

Tysiąc złotych mandatu i 11 punktów karnych – takie konsekwencje poniósł
kierowca ciężarówki z węglem, który na Przełęczy Kowarskiej wyprzedzał na
podwójnej linii ciągłej na łuku drogi i czołowo zderzył się z jadącym z naprzeciwka kierującym citroenem Poczty Polskiej z Jeleniej Góry.

– str. 12
Kierunek „Wank”
– str. 13 – FOTO

Do zdarzenia doszło w miniony piątek (19 czerwca)
przed południem. Mieszka-

Stwory i potwory w BWA
– str. 14
Informator
– str. 15
Dodatek „Zdrowie”
– str. 18
Barejada w Sandra Spa
– str. 19
Sportowe wieści
– str. 21-22
– str. 24
Dialogi Jelonki

Fot. Angela

Cztery strony miasta

– str. 24- 25
Podróże Jelonki

Fot. Konrad Przezdzięk

– str. 25

NA TOPIE

(Angela)

PLUS TYGODNIA
Wiesława Tobiasz
dyrektor PSM I st. im Garści

Stanisław Dąbrowski
obieżyświat, gawędziarz,
fotograf
Łatwiej wyliczyć te miejsca na ziemskim globie,
gdzie nie był, niż przedstawić cały szereg zakątków świata, na których stanęła stopa Stanisława
Dąbrowskiego. To chyba najbardziej ruchliwy
jeleniogórzanin, który z podróżami związał się
zawodowo (jest przewodnikiem), ale też wojaże to
jego pasja. Wrażeniami z pobytu w dalekich i egzotycznych krajach chętnie dzieli się z krajanami podczas
cyklicznych spotkań. Pokazuje slajdy i bardzo
ciekawie, w sobie tylko właściwy sposób, opowiada o przygodach na antypodach. Dzięki
temu zjednuje sobie sympatię powszechną,
a jego rady warto wykorzystać podczas
trwających wakacji. W minionym tygodniu S. Dąbrowski w prelekcji pod
tytułem „Kocham świat za żarcie”
opowiedział o urokach egzotycznego
pałaszowania.

CZYTAJ WIĘCEJ – STR. 10 - 11

pasażera. Jak mówią mł. asp.
Robert Pietr uszka i sierż.
Paweł Wódkiewicz z Komisariatu Policji w Kowarach,
gdyby na miejscu pasażera
w citroenie ktoś siedział, nie
mówilibyśmy o kolizji, ale o
wypadku drogowym, a nawet
tragedii.
Na miejsce wezwano straż
pożarną, kowarską policję i
pogotowie. Lekarz pogotowia
po zbadaniu uczestników zdarzenia, nie stwierdził u nich
żadnych poważnych obrażeń.
Kierowcy byli trzeźwi. Na
trasie pojawił się dwu kilometrowy korek po obu stronach
drogi, który został rozładowany po około godzinie.

niec Wałbrzycha wraz z pasażerem jechał żółtym mercedesem z węglem z Kamiennej
Góry do Kowar
i na Przełęczy
Kowarskiej na
podwójnej linii
ciągłej oraz na
zakręcie zaczął
wyprzedzać jadące przed nim
pojazdy.
Nie zauważył
jednak jadącego
z naprzeciwka
citroena uderzył
w niego czołowo. Obydwa
samochody zostały poważnie
uszkodzone, a
w citroenie skasowany zost ał
bok od strony

(tejo)

Muzyk instrumentalista, pedagog i ceniona działaczka muzyczna
odchodzi ze stanowiska szefowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Janiny Garści w Cieplicach. Ale nie
opuszcza tego miejsca, w którym nadal będzie pracowała. Swoje stanowisko oddała Annie Pietrzak, która
po stracie Łukasza wciąż trwa w bólu. Od września
zajmie gabinet pani Wiesławy.
Laureatka plusa znana jest w jeleniogórskim
środowisku muzycznym od lat. Zaczynała jako
instrumentalistka w Jeleniogórskiej Orkiestrze Symfonicznej, gdzie grała partie klawesynu oraz… harfy. Była
też cenioną i lubianą nauczycielką w PSM I i II stopnia
im. Moniuszki w Jeleniej Górze. Po przejściu na
emeryturę Tadeusza Matysiaka, dyrektora i
założyciela cieplickiej szkoły, przejęła po nim
pałeczkę szefa. Za jej dyrekcji szkoła jeszcze
bardziej rozwinęła się i kształci coraz to lepiej
przygotowanych do kontynuowania nauki w
szkole średniej adeptów muzyki.

(tejo)

Przed podróżą
sprawdź autokar
Zaczyna się sezon wyjazdów zbiorowych
na kolonie, wycieczki i wczasy. Policja
przypomina pasażerom o zachowaniu
czujności. Nie zaszkodzi kontrola stanu
technicznego autokaru oraz badanie na
trzeźwość przeprowadzone u kierowcy.
Że jest to przydatne, dowodzi przypadek
z Kowar. Jeszcze przed końcem roku
szkolnego policjanci sprawdzili autobus,
którym dzieci miały jechać na wycieczkę
do Niemiec. Okazało się, że miał łyse
opony, a kierującemu brakowało koncesji
na przejazdy międzynarodowe. Wycieczka
doszła jednak do skutku, bowiem organizator w związku z zaistniałą sytuacją
zapewnił uczniom inny środek transportu.
Policjanci podkreślają, że uchybienia
najczęściej dotyczą złego stanu ogumienia, braku badań diagnostycznych
oraz dokumentów. Jak co roku podczas
wakacji policja uruchomi punkt kontroli
autokarów, który zlokalizowany będzie
przy dworcu PKS. Warto dmuchać na
zimne i skorzystać z tej oferty przed
wyjazdem w trasę.
(tejo)
Fot. Ania
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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)
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WYDARZENIA

byłego biura podróży

Dwa lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniu na pięć lat oraz naprawienie szkód – taki wyrok w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze usłyszeli
w miniony poniedziałek (15 czerwca) Marcin K. i Paweł M. z nieistniejącego już
biura podróży Big Blue.
Cztery kobiety z Jeleniej Góry
to m.in. osoby pokrzywdzone,
które wpłaciły firmie Big Blue od
1800 do 2800 złotych, za które
miały wyjechać na wakacje m.in.
do Egiptu, ale zostały przez biuro
podróży oszukane.
Inni pokrzywdzeni to właściciele firm zagranicznych,

które świadczyły Big Blue usługi
hotelowe, za które nigdy im nie
zapłacono.
W miniony poniedziałek Sąd
Okręgowy w Jeleniej Górze wydał wyrok w tej sprawie. Marcin
K. i Paweł M. uznano za winnych
i skazano na dwa lata z warunkowym zawieszeniem kary na pięć

Kto ma rację?
W sprawie Big Blue nie brakuje wątpliwości i niejasności. Stronnicy oskarżonych i
oni sami twierdzą, że do upadku placówki przyczyniła się sytuacja ogólna na rynku
finansowym oraz skarbowym. Z kolei oskarżyciele mają pewność, że gestorzy
turystyki świadomie działali na niekorzyść partnerów i klientów. Oskarżeni w
sprawie Big Blue w dalszym ciągu zajmują się turystyką zorganizowaną, ale pod
innymi szyldami.

lat. Mają oni też zapłacić poszkodowanym osobom prywatnym
odszkodowania wysokości 1700,
1800 oraz 2800.
Na rzecz Antonio Cartanya,
właściciela jednej z oszukanych
firm 2760 złotych, a na rzecz
przedsiębiorstwa Toanogloy
M&SIA 122 900 euro, dla Hotels
Monila 158 389 euro oraz dla
Coribbean’a 114 171 euro.
Jak mówi sędzia Andrzej Wieja
sąd podjął decyzję o warunkowym zawieszeniu kary m.in. z
uwagi na to, że skazani nie byli
wcześniej karani. Wyrok nie jest
prawomocny i najprawdopodobniej strony będą się od niego
odwoływać.

(Angela)

Ponad dwa promile alkoholu
w organizmie miał piętnastoletni chłopak, który w miniony
czwartek (17 czerwca) został
zatrzymany przez patrol policji. Wcześniej zaczepił parę
innych cyklistów. Wezwani policjanci przyjechali na miejsce,
ale rowerzysty tam nie było.
Po kilku minutach wrócił. W
rozmowie z nim mundurowi
wyczuli od niego wyraźną woń
spirytualiów. Przeprowadzone
badanie wykazało, że nastolatek jest mocno pijany. Chłopak
oświadczył, że zaczepił parę,
ponieważ podobała mu się
dziewczyna. Nieletni za swój
czyn odpowie przed sądem
rodzinnym. Obecnie policjanci
ustalają, gdzie i z kim chłopak
pił alkohol.

Robert Skolmowski, dyrektor
Teatru Lalek. Nagrodą dla zwycięzców jest udział w tygodniowych warsztatach teatralnych z
aktorami, wystawienie swojego
przedstawienia na prawdziwej
scenie, a następnie trasa po
Dolnym Śląsku w Bajkobusie
należącym do Teatru Lalek. W
tej konkurencji niepokonana
okazała się jeleniogórska „Dąbrówka”.

Wzięło w niej udział blisko 200
wychowanków domów dziecka z
Dolnego Śląska i Opolszczyzny.
Jedną z głównych nagród odebrało Ognisko Wychowawcze dla
Dziewcząt z Lubania, a stypendia
otrzymali Justyna Więczkowska
z Domu Dziecka im. Jordana w
Bolkowie oraz Kamil Mieszko
Załupka z Domu Dziecka nr 2
„Dąbrówka” w Jeleniej Górze.
Nowością była dodatkowa konkurencja na najlepszy scenariusz
teatralny. Pomysłodawcą jest

(red)

Ratownicy
na 4 łapach
Pierwsze pozimowe szkolenie przygotowujące czworonogi goprowców do
letnich poszukiwań osób zaginionych
w górach i nie tylko, przeszły owczarek niemiecki i labrador. Na poligonie
przy ulicy Sudeckiej ratownicy uczyli
psy szukania ludzi w otwartym terenie, w ruinach i starych budynkach.
Szkolenia psów potrwają całe lato.
Szkolone psy muszą jak najszybciej
odnaleźć ofiarę i wskazać miejsce
jej przebywania swojemu przewodnikowi. W ten sposób ratują życie
poszukiwanego. – Pies szybko uczy
się znajdowania osób zaginionych –
mówi Roman Gąsior, ratownik Karkonoskiej Grupy GOPR. – Najważniejsze
jest to by potrafił nas zawiadomić
i doprowadzić do poszukiwanego.
Psy z GOPR-u nie tylko ratują życie
turystom w górach, ale są również
wykorzystywane do pomocy straży
pożarnej i policji.
(Angela)

Bez nich trudno sobie wyobrazić poszukiwania zaginionych, ścigania przestępców, czy wywąchania narkotyków lub materiałów wybuchowych. To policyjne psy służbowe.
Wszystkie służbowe czworonogi z byłego województwa
jeleniogórskiego „zameldowały
się” w miniony czwartek w
komendzie policji. Odbyła się
tam atestacja zwierząt. Ich
walory konieczne w służbie
oceniali specjaliści.
Zwierzęta zdały
egzamin celująco:
otrzymały atestację na kolejny rok
w zakresie swojej
specjalności.
– W szeregach policji
jeleniogórskiej służą trzy
owczarki niemieckie.
Dwa z nich wykorzystane są do czynności patrolowotropiących
a jeden

kie, ale czasami są to labradory
i rottweilery.
Co roku przeprowadza się
atestację psów
służbowych,
c zyl i

ocenia się jego dalsza przydatność. – Jeżeli zwierze nadaj
się do dalszej służby otrzymuje
atest na rok w zakresie swoje specjalności – dodaje
nadkom. Edyta
Bagrowska. W
skład komisji
wchodzą:
przedsta-

został
przeszkolony do
wyszukiwania zapachów
materiałów wybuchowych –
mówi nadkom. Edyta Bagrowska. O ile u psów „ścigających”
stopień agresji jest bardzo
ważny, o tyle czworonóg poszukujący zapachów bywa
łagodny jak baranek.
Doborem psów do służby
zajmuje się koordynator Wydziału Prewencji Komendy
Wojewódzkiej Policji we
Wrocławiu. Najlepiej
w służbie sprawdzają
się owczarki niemiec-

Fot. Tejo

Ukradł, bo kochał
Pod koniec maja w jednym
ze sklepów jubilerskich 19-letni
przestępca poprosił sprzedawcę
o pokazanie srebrnej biżuterii,
która bardzo mu się spodobała.
Wobec tego poprosił o pudełeczko i zapakowanie biżuterii.
Kiedy sprzedawczyni na chwilę
się odwróciła klienta już nie
było, a wraz z nim zniknął
srebrny pierścionek wraz dwoma telefonami komórkowymi.
Policjanci odnaleźli biżuterię
u dziewczyny 19-latka, której
go podarował. 19-latek w ten
sposób okradł kilkanaście osób.
Przestępstw dopuścił się na
przełomie maja i czerwca w
Jeleniej Górze. Grozi mu kara
do pięciu lat więzienia.

EnergiaPro zakończyła piątą edycję autorskiej Akcji
„Domy Pozytywnej Energii”. Finał, podczas którego
laureatom zostały wręczone nagrody, odbył się we
Wrocławskim Teatrze Lalek. Placówka od dwóch lat
jest partnerem akcji.

PSY DO ZADAŃ SPECJALNYCH

KRONIKA POLICYJNA
Pijany 15-latek na
rowerze

Pozytywnie
energetyczni

wiciel Zakładu Tresury Psów w
Sułkowicach oraz koordynator
z Komendy Wojewódzkiej Policji
we Wrocławiu.
Jednak zanim pies stanie
się zwierzęciem służbowym,
musi zostać przeszkolony. Kurs
odbywa się w Zakładzie Tresury
Psów w Sułkowicach, któr y
podlega pod Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. W
szkoleniu psa obowiązkowo
uczestniczy przewodnik.
Podczas zajęć przewodnik
i jego podopieczny poznają
się i nabierają do siebie
zaufania. Przewodnik
opiekuje się czworonogiem do końca jego
służby w policji, która
trwa około 8 do 9 lat.
Nie wyklucza się takich sytuacji,
kiedy psu

przedłuża się
służbę ze względu na
kondycję i dobr y stan
zdrowia. Po zakończeniu
służby najczęściej pies
bezpłatnie przekazywany
jest przewodnikowi. Oczywiście, jeśli ten wyrazi wolę
opieki nad zwierzęciem.

U psów „ścigających” stopień
agresji jest bardzo ważny

Fot. Organizator

Kara dla szefów

Trzymał
chłopców
na muszce
(wiatrówki)
Chęć zaimponowania młodszym skłoniła nastolatka do zastraszenia ich
wiatrówką. Chłopak sterroryzował bronią
pneumatyczną trzech dziesięciolatków
na szkolnym boisku. Teraz za swój czyn
odpowie przed sądem rodzinnym. W
miniony czwartek nauczyciel wychowania
fizycznego jednej z jeleniogórski szkół
powiadomił policję, że chłopak biega po
boisku szkolnym z przedmiotem przypominającym broń i mierzy nim w kierunku
trzech 10-letnich chłopców.
Policjanci, którzy pojechali na zgłoszenie,
zastali 16-letniego sprawcę, ucznia jednej
ze szkół średnich w Jeleniej Górze. Nastolatek pożyczył sobie od ojca wiatrówkę
pneumatyczną i celował nią w chłopców.
Jak później tłumaczył, chciał on w ten
sposób zwrócić na siebie uwagę i zaimponować młodszym kolegom – informuje
nadkom. Edyta Bagrowska z policji.
Na ten rodzaj broni nie jest wymagane
żadne pozwolenie. Teraz jednak za swój
czyn nieletni odpowie przed sądem
rodzinnym.
(tejo)

Fot. Angela
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Piją i za kółko

Jechała całą szerokością ulicy i o
mało nie potrąciła pieszego. Mowa
o pijanej prowadzącej samochód,
która w organizmie miała dwa
promile alkoholu. „Lepszy” był
inny kierowca zatrzymany w
Jeleniej Górze miał: 3 promile i
zakaz kierowania pojazdami. To
tylko wyjątki z obszernych raportów policji dotyczących pijanych
kierowców ostatnio zatrzymanych
na drogach. Mimo akcji profilaktycznych, kontroli i przestrogi
w postaci wypadków – wielu
zmotoryzowanych wciąż sięga po
wyskokowe napitki i trunki.

Konkurs z Duchem Gór

Popularyzacja legendarnej
postaci Rubezahla, Rzepióra, Liczyrzepy – znanego Czechom,
Niemcom i Polakom – to temat
konkursu plastycznego ogłoszonego przez Książnicę Karkonoską
przy współudziale bibliotek z Jablonca, Liberca oraz Goerlitz. Prace
plastyczne wykonane w dowolnej
technice (rysunki, rzeźby, collage,
grafiki), można przysyłać do 30
października 2009 roku na adres:
Jeleniogórskie Centrum Informacji
i Edukacji Regionalnej Książnica
Karkonoska, ulica Bankowa 27
Jelenia Góra. Wyniki poznamy
w grudniu na okolicznościowej
wystawie.

Szczenięta zamiast
grzybów

Jeden z jeleniogórskich grzybiarzy, który wybrał się wczoraj
do Maciejowej na grzyby, trafił na
„wyjątkowe okazy”. Tyle tylko, że
znalazł nie borowiki, ale psiaki i ich
matkę. O sprawie powiadomił straż
miejską, która na miejsce wezwała
pracownika schroniska dla małych
zwierząt. Okazało się, że suka należała do jednego z mieszkańców
pobliskiego Komarna. Wraz z
przychówkiem została zwrócona
właścicielowi.

Gang w krótkich spodenkach

W nocy z 14 na 15 czerwca
policjanci pojechali na ulicę 1 Maja,
gdzie według zgłoszenia miała
miejsce kradzież z włamaniem do
kiosku. Na jednej z ulic zauważyli
grupę nieletnich, którzy na widok radiowozu zaczęli uciekać.
Po krótkim pościgu zatrzymali
jedenastolatka, który podczas
ucieczki zgubił kilka kradzionych
zapalniczek. Kompanami niedorostka okazali się 13-latek oraz
dwóch 16-latków. Ich łupem padły
papierosy, zapalniczki, flamastry,
tabletki i inne przedmioty o łącznej
wartości nie mniejszej niż 1500 zł.
Ponadto chłopcy z wolnostojącej
lodówki ukradli napoje.

Szansa dla bezrobotnych

Wyposażenie warsztatu krawieckiego otrzymał Karkonoski
Sejmik Osób Niepełnosprawnych
w Jeleniej Górze od prywatnego przedsiębiorcy. Sprzęt już od
września posłuży do bezpłatnych
szkoleń osób niepełnosprawnych
i bezrobotnych, które będą się
odbywały w siedzibie KSON – u.
Ten ma w planach również nieodpłatne przekazywanie maszyn
indywidualnym użytkownikom
niepełnosprawnym do domu
Z tego sprzętu będą mogły też
korzystać zakłady pracy, ale w
zamian za ich użytkowanie, ich
właściciele będą musieli zatrudnić
osoby bezrobotne.

Fatum „trzynastki”
Czy w Szkole Podstawowej nr 13 w Jeleniej Górze
zostaną tylko puste ściany? Przez lata placówkę wspomagała mieszcząca się w jej obiekcie prywatna szkoła
Amicus. Teraz z powodu konfliktu między dyrekcjami
warte setki tysięcy złotych wyposażenie budynku
zostanie wywiezione. Przy okazji byli pracownicy
podstawówki twierdzą, że byli poddawani przemocy
psychicznej w pracy.
O Szkole Podstawowej nr 13
głośno, i niekoniecznie dobrze,
zaczęto mówić od 2007 roku,
czyli od zmiany dyrekcji. Kiedy
po 17 latach rządów Małgorzaty
Jaskólskiej, stanowisko to objęła
Barbara Jaśkiewicz, pojawiły
się konflikty między dyrekcją a
personelem.
Problem, którego w tej szkole
nigdy wcześnie nie było, pojawił
się też w stosunku do prywatnej
szkoły Amicus, który w budynkach placówki prowadził ośrodek
kształcenia ustawicznego, gimnazjum oraz liceum ogólnokształcące i uzupełniające dla dorosłych.

Lista skarg

– Konflikt zrodził się po zmianie dyrektora szkoły. Amicus
funkcjonował w budynku SP
13 od 1997 roku, i z poprzednią
panią dyrektor nie było najmniejszych problemów – mówi
Krzysztof Zaborski, dyrektor
ośrodka. – Czym są podyktowane
działania obecnej pani dyrektor
nie wiem, w każdym razie zaczęło
dochodzić do sytuacji kuriozalnych – dodaje
– Pomimo dużych nakładów
finansowych, które poniosłem
na remonty korytarzy, sal, wyposażanie sal w sprzęt jak telewizory, słowniki, plansze, środki
czystości, musiałem płacić za
wynajem tych sal. Mało tego:
do części z nich zabroniono mi
dostępu, a w zamian otrzymałem
sale, które są przystosowane dla
dzieci najmłodszych – skarży się
nam dyrektor Amicisa.
Szef placówki nie ma dostępu
do sprzętu. Znajdował się w
różnych miejscach szkoły i był
na bieżąco użytkowany. Obecnie
został zamknięty w magazynach
i nie ma do nich dostępu. – Próby
wspólnego zinwentaryzowania
nie przyniosły żadnych rezultatów, bo pani dyrektor nie mogła
znaleźć na to czasu, chociaż z
własnych źródeł wiem, że w
szkole była prowadzona jakaś
dziwna inwentaryzacja, cicha,
bez mojego udziału – powiedział
nam Krzysztof Zaborski.
Jak mówi dyrektor Zaborski
takie działania doprowadziły do
tego, że szkoła
Amicus zostanie z SP
n r 13
wy-

prowadzona do budynków Kolegium Karkonoskiego przy ulicy
Cieplickiej 16. – W lutym dowiedziałem się, że umowa, która
wygasa nam 31 sierpnia br. nie
będzie przedłużona. Interweniowałem w tej sprawie u prezydenta
miasta, ale otrzymałem od niego
tylko enigmatyczną odpowiedź
– mówi.

Bilans strat

Co straci „trzynastka”? Zabrana
zostanie m.in. sala multimedialna, którą z pompą otwarto w
październiku 2007 roku, niejako
na inaugurację „rządów” nowej
dyrektorki. W uroczystości uczestniczyły władze miasta. Zniknie
również wyposażenie gabinetów:
rolety na oknach, sprzęt i meble z
pokoju zastępcy dyrektora, faksy z
sekretariatu, drukarki. – Nie mam
teraz do nich dostępu, przez co

Miłe złego początki – otwarcie sali multimedialnej w październiku 2007 roku.
Sponsorem tej oazy nowoczesności w tysiąclatce z 1966 roku był Amicus.
Czarno na białym

A jak w miniony czwartek
sprawę Amicusa skomentowała
pani dyrektor? – Nic mi o tym nie
wiadomo. Umowa z panem Zaborskim kończy się 31 sierpnia br.
Do dnia dzisiejszego nie wpłynęło
do mnie żadne pismo informujące
o planach pana Zaborskiego. I
tyle na ten temat mam do powie-

„W ZWIĄZKU Z BRAKIEM ODPOWIEDZI
NA MOJĄ PROŚBĘ O WYZNACZENIU
PRZEDSTAWICIELA URZĘDU MIASTA
DO NADZOROWANIA PRAC KOMISJI
INWENTARYZUJĄCEJ MIENIE SZKÓŁ AMICUS
ORAZ ZBLIŻAJĄCYM SIĘ KOŃCEM ROKU
SZKOLNEGO, INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 19. 06.BR.
(PO ROZDANIU ŚWIADECTW) PRZYSTĄPIĘ
DO EWAKUACJI MIENIA PROWADZONYCH
SZKÓŁ DO NOWEJ SIEDZIBY (...)”
nie mogłem zrobić w tym roku
normalnego naboru do szkoły –
denerwuje się K. Zaborski.
Podkreśla, że – aby odzyskać
własność – musi udowodnić, że
nie jest wielbłądem. Choć nie
wszystko zamierza zabrać. Część
sprzętu oficjalnie przekazał szkole. W samym 2006 roku w remonty korytarzy i sal wyłożyłem około
200 tysięcy złotych. W ubiegłym
roku we wrześniu i sierpniu kupił
farby do odświeżenia sali gimnastycznej. Remontował też sale,
w których nie prowadził zajęć, a
korzystały
z nich
małe
dzieci.

dzenia – usłyszeliśmy od Barbary
Jaśniewicz.
Krzysztof Zaborski przedstawił
nam jednak pismo złożone i przyjęte w sekretariacie „trzynastki”
z datą 16.06.09, które zawierało
treść : „W związku z brakiem
odpowiedzi na moją prośbę o
wyznaczeniu przedstawiciela
urzędu miasta do nadzorowania
prac komisji inwentaryzującej
mienie szkół Amicus oraz zbliżającym się końcem roku szkolnego, informuję, że w dniu 19.
06.br. (po rozdaniu świadectw)
przystąpię do ewakuacji mienia
prowadzonych szkół do nowej
siedziby (...)”
Później dyrektor Zaborski
otrzymał od B. Jaśniewicz pismo,
w którym odmawia wydania jakiegokolwiek
sprzętu, i

Fot. A. Gierus, Archiwum JELONKI.COM
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Jeszcze przed konﬂiktem: Krzysztof Zaborski i Barbara Jaśniewicz.

informuje, że próba wzięcia ze
szkoły czegokolwiek przez pana
Zaborskiego, zostanie potraktowana jak kradzież.
Wstrzymał się więc z przewożeniem swojego majątku do nowej
siedziby. Odebranie sprzętu z trzynastki ma nastąpić na dniach.

Praca, czy horror?

Jak mówią nam byli nauczyciele tutejszej szkoły, którzy proszą
o anonimowość, po zmianie
dyrektora szkoły zmieniła się
też atmosfera w pracy. Od kiedy
jedna z nauczycielek głośno
powiedziała co myśli na temat
niewiedzy pani dyrektor, była
mobbingowany i poniżana.
– Byłam codziennie rano rozkazującym tonem „proszona” do
gabinetu pani dyrektor. Moja praca zmieniła się w horror, chociaż
wcześniej wykonywałam swoje
obowiązki w taki sam sposób i
byłam doceniana – mówi jedna z
byłych nauczycielek trzynastki. –
Dyrektorka buntowała przeciwko
mnie moje koleżanki, publicznie
wyśmiewała mnie i nawet przy
uczniach potrafiła zwrócić mi
uwagę. Wszyscy się jej boją, ale
tylko nieliczni chcą o tym mówić,
nawet anonimowo. Z tej szkoły
odeszło co najmniej kilka osób,
bardzo dobrych pedagogów i
kilku pracowników socjalnych.
Sprawy trafiły też do sądu pracy.
Najbardziej na tym wszystkim
cierpią jednak dzieci – usłyszeliśmy.

Nie było mobbingu?

Kiedy kilka t ygodni temu
zapytaliśmy dyrektor Barbarę
Jaśniewicz o stosowanie mobbingu w jej szkole, usłyszeliśmy, że takie zjawisko nigdy
nie miało miejsca. – Ja bym
tu rolę odwróciła – mówiła.
– Od dwóch lat jestem dyrektorem i do mnie nie wpłynęła
żadna skarga ani zażalenie
o d n a u c z yc i e l i . St a r a m s i ę
zrobić wszystko by atmosfera
w placówce była jak najlepsza.
Natomiast nauczyciele bardzo
często wobec dyrekcji wykazują postawę roszczeniową. Każde polecenie nazywają mobbingiem zupełnie nie znając
znaczenia tego słowa. Mobbing
polega na ciągłym nękaniu,
prześladowaniu, dlatego szczerze mówiąc nie wierzę by w
którejkolwiek jeleniogórskiej
szkole to zjawisko mogłoby
mieć miejsce – usłyszeliśmy.
– M i a ł e m i n fo r m a c j ę o d
jednej byłej nauczycielki tej
szkoły, że pojawił się tam jakiś
konf likt. Sprawa traf iła do
sądu pracy, który jest właściwą
inst ytucją, by t akie sprawy
rozstrzygać. Innych sygnałów
o tym, że źle się dzieje w tej
placówce nie otrzymywałem
– ucina zastępca prezydenta
Jeleniej Gór y Zbigniew Szereniuk.

Angelika Grzywacz

Miasto nie da upaść
– Problem prywatnej szkoły Amicusa i jej funkcjonowania w Szkole Podatkowej nr
13 jest nam znany – mówi Zbigniew Szereniuk. – Z tego, co wiem od pani dyrektor
Jaśniewicz, dyrektor Zaborski sam zadeklarował, że znalazł sobie inne miejsce na
lokum, jak sądzę na lepszych warunkach. W związku z tym, że umowa z Amicusem
wygasa 31 sierpnia br. nie chciał jej przedłużać – usłyszeliśmy.
Szereniuk podkreśla, że wszyscy dyrektorzy szkół prywatnych funkcjonujących w
placówkach szkół publicznych otrzymali informację, że umowy na wynajem nie
mają być przedłużane. Dlaczego tak się stało? Przed nowelizacją ustawy dotyczącej
systemu oświaty nie było żadnej możliwości kontrolowania finansów, ani też
funkcjonowania merytorycznego tych szkół . Po nowelizacji to się zmieniło.
Jeśli chodzi o Amicusa i SP nr 13 szkoła prywatna funkcjonowała w cztery dni
w tygodniu, a nie tylko w weekendy, tej młodzieży z Amicusa było zdecydowanie
więcej niż dzieci z podstawówki, natomiast koszty które wynikały z umowy, a
które miał pokrywać Amicus, były niewspółmiernie mniejsze od zaangażowania,
które wykazywał.
Resortowy zastępca prezydenta miasta wyraził nadzieję, że działania ze strony
Amicusa i „trzynastki” będą racjonalne i doprowadzą do zgodnego rozstania się.
Zapewnił nas też, że urząd dopełni starań, aby nauczanie w SP nr 13 odbywało
się w sposób godny, by młodzież mogła korzystać z pracowni komputerowych i
innych sprzętów.

Fot. A. Gierus, Archiwum JELONKI.COM
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WYDARZENIA

Z MIASTA
I REGIONU
Sąd nad kinem
autorskim

Z myślą o kinomanach zorganizowano kolejny odcinek cyklu
„Recykling sztuki”. Impreza tym
razem odbędzie się w dwóch odsłonach. Najpierw w środę (24 czerwca) odbędzie się projekcja filmu
„Ofiarowanie” Tarkowskiego (sala
JCK przy ul. Bankowej o godz. 18., a
nazajutrz, o tej samej porze, Paweł
M. Krzaczkowski zaprasza na debatę pod hasłem „Kino autorskie,
czy jeszcze autorskie” z udziałem
Jana Topolskiego i Andrzeja Kołodyńskiego, krytyków filmowych
oraz Katarzyny Roj, teoretyka kina.
Wstęp i moderacja – wspomniany
P. M. Krzaczkowski. Wstęp na obydwie odsłony – bezpłatny.

Wielkie porządki

Około 70 tysięcy złotych wyda
w tym roku jeleniogórski magistrat na posprzątanie dzikich
wysypisk, których z każdym dniem
przybywa. Ostatnio w rowie przy
ulicy Zgorzeleckiej znaleziono
kolejną hałdę, tym razem gruzu.
Jak dowiedzieliśmy się w wydziale
gospodarki komunalnej, najwięcej
dzikich śmietnisk jest w Cieplicach
oraz przy ogródkach działkowych.
Firma, która wygrała przetarg
na usuwanie dzikich wysypisk
śmieci, ma oczyścić z nich miasto
do końca lipca. Ale wynika jednak
z wstępnego rozeznania pracowników wydziału gospodarki komunalnej urzędu miasta i straży
miejskiej, będzie miała ona pełne
ręce roboty.

Na główkę
przy Sudeckiej

Dziś (poniedziałek, 22 czerwca)
zostanie otwarty basen miejski
przy ulicy Sudeckiej w Jeleniej
Górze. Pływalni coraz bliżej do 80
lat, wciąż jednak musi spełniać rolę
największego kąpieliska otwartego
dla jeleniogórzan. Placówkę poddano kosmetycznemu remontowi.
Niecki napełniono wodą Za kąpiel
i przebywanie na terenie placówki
dorośli zapłacą o 50 groszy więcej
niż w minionym sezonie (8 złotych). Cena dla dzieci nie zmieni
się. O darmowe wejściówki zadba
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Zostaną one rozprowadzone
wśród uboższych rodzin.

Krokodyla daj mi, luby!

Kermit to nie tylko popularna żaba z Muppet Show, ale także najprawdziwszy kajman okularowy Łukasza Milińskiego. Ciepliczanin ma też pająki:
ptaszniki i czarną wdowę o śmiertelnie trującym jadzie, dwumetrową anakondę, skorpiony, kameleona, legwany i inne egzotyczne stworzenia.
Marzy jeszcze o pumie. Dzięki takiemu egzotycznemu zwierzyńcowi 25-latka znają w Cieplicach i Jeleniej Górze niemal wszyscy.

Łukasz Milińki egzotycznymi
stworzeniami pasjonuje się od
dziecka. Już jako mały chłopiec zamiast psa czy kota wolał hodować
pająki. Po tym jak zdechł mu kot, co
bardzo przeżył, postanowił zmienić
profil zwierząt wchodzących w
krąg jego zainteresowań.
Jak mówi, jego żywa kolekcja
rozpoczęła się od skorpiona. Z czasem zaczął on dokupować kolejne
okazy, głównie pająków i jaszczurek. – Na początku nie wierzyłem w
to, że mogę mieć takie stworzenia
u siebie w domu – opowiada Łukasz. – Oglądałem je w telewizji
i marzyłem, by sobie takie kupić.
Teraz mogę je zobaczyć na własne
oczy, dotknąć, nakarmić. – W nocy
biegają, polują, skaczą, oczywiście
w swoich terrariach. Są naprawdę
niesamowite. Czasami tak hałasują, że nie można spać (śmiech).
Jak na razie skończyło się na
krokodylu, ale mam jeszcze kilka
pomysłów.

Obecnie krokodyl Kermit ma
dwa lata, około 70 cm długości i
codziennie wychodzi ze swoim panem na spacer na smyczy przypiętej do czerwonej obroży. Gad jada
niewiele i tylko raz w tygodniu.
Lubi żaby, ptaki, ryby, myszy. Ma
poobgryzane końcówki palców,
najprawdopodobniej przez inne
krokodyle, z którymi przebywał w
terrarium, zanim trafił do nowego
właściciela.
Kiedy pan Łukasz zaczął z nim
wychodzić na miasto, ludzie reagowali różnie. Jedni patrzyli na gada z
przerażeniem i dzwonili na policję,
inni z uśmiechem na twarzy wypytywali o to ile ma lat, długości,
co je itp. Jak mówi
Łukasz Miliński,
kiedy
Kerm i t
urośnie
b ę dzie
miał
około

dwóch metrów długości. Jak na
razie jest jednak dość grzecznym
i posłusznym gadem. Brak pokory
i chęć ucieczki ujawnia się u niego
tylko po dłuższym przebywaniu
na słońcu.
– Kiedy się nagrzeje trzeba na
niego uważać, bo zaczyna szybko
biegać i uciekać – słyszymy od pana
Łukasza. – Czasami też staje się
agresywny kiedy chcę go wziąć na
ręce. Dwa razy już mnie dziabnął
w palec. Ma sporą siłę w paszczy,
ale palca mi nie odgryzł – żartuje.
– Taki krokodyl potrafi przeżyć
nawet sześćdziesiąt lat, więc pewnie mnie przeżyje i będę go musiał
komuś sprezentować – uśmiecha
się mężczyzna.
Na pytanie, czy właściciel nie
boi się, że – kiedy gad urośnie –
odgryzie mu nogę lub rękę, pan
Łukasz żartuje, że spać z nim
nie będzie. Ciepliczanin obecnie mieszka z rodzicami,
ale mówi, że już niebawem
będzie się musiał od nich
wyprowadzić. W pokoju ma
za mało miejsca, a poza tym
rodzice narzekają na zbyt

A boa uciekł
Do niedawna pan Łukasz miał też węża
boa. Pewnego razu zabrał go na spacer
za wałami i spuścił z oczu dosłownie na
kilka sekund. To wystarczyło. Miał około
140 cm długości. Zabrała go matka natura. – Był bardzo przyjazny, bardzo mi go
brakuje, kiedy mi uciekł byłem załamany.
Zawsze nosiłem go obwiniętego na szyi.
Kiedyś też mnie ugryzł za to, że dostał ode
mnie w łeb. Wstaję kiedyś rano, szykuje
się do pracy, patrzę, a on otworzył sobie
terrarium i wyszedł pod biurko, okręcił
się dookoła wszystkich kabli i musiałem
go wyciągać ze wszystkim co miał w
środku. Nie chciał się odwinąć, dostał w
głowę i rzucił się na mnie. Przyczepił się do
mojego palca tymi swoimi zakrzywionymi
zębami i nie mógł się odczepić. Nigdy
więcej już tego nie zrobiłem. To nie było
przyjemne, bolało, swędziało – zwierza się
miłośnik egzotycznego ZOO.

ULUBIONY LOKAL TO………...............................

Wakacje trwają. 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.

Adres:…………………………….............................
ULUBIONY HOTEL, PENSJONAT TO……….......
Adres:………………………....................................
Dlaczego?...............................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
........................................................................................
Dane głosującego:
Imię, nazwisko, adres email.............................................
.........................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach rekrutacji
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 29.08.1997 r.(DzU nr 133, poz. 883)

duże zużycie prądu. Miliński natomiast ma jeszcze w planach zakup
„kilku
eg-

zemplarzy”. Na
przykład zielonego legwana, podobnego do
smoka, kilka pytonów, jadowitych
węży i ....pumy.
Te stworzenia nie są złe, ale trzeba się nimi odpowiednio zająć i je
zabezpieczyć. Te
gady

ULUBIONY LOKAL, HOTEL, PENSJONAT
KUPON PLEBISCYTOWY

Nowy Jork w planach
W pokoju Milińskiego nad terrariami wisi tabliczka z czaszką i napisem - „nie dotykać”.
Pan Łukasz mieszka w Cieplicach od 20 lat, obecnie pracuje i uczy się. Mówi, że nie lubi
pieniędzy, a gdyby miał być zwierzakiem, byłby dinozaurem. Najlepiej czułby się natomiast
w dżungli. Wraz z kolegami tworzy muzykę rap oraz mieszankę rapu i punk rocka, sam jest
wokalistą. W planach ma założenie kapeli punk-rockowo-metalowej. W przyszłości Łukasz
Miliński planuje wyjechać do Nowego Jorku – Tam nie będę się tak wyróżniał – mówi. Tutaj
trochę świecę, a tam trzymanie takich stworzeń to rodzinne – żartuje.

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. CurieSkłodowskiej 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 potrwa do
końca sierpnia!

Redakcja

są fajne, bo są niezwykłe, a ja sam
nigdy nie byłem zwykły,
zawsze starałem się
robić

coś innego niż wszyscy – mówi.
Poza krokodylem,
20 skorpionami, pająkami ptasznikami, w
pokoju Milińskiego znaleźć
można czarną wdowę, jednego z
najbardziej jadowitych pająków,
który ma jad 15-krotnie silniejszy
od jadu grzechotnika, anakondę
o imieniu Ashanti, która może
urosnąć nawet do 5 metrów, kameleona „Leona” o smutnym wyrazie
pyska, modliszki i inne.

Angelika Grzywacz

Obserwuj przyrodę
i wygraj nagrody!
Wakacje trwają. 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.
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 podzielenia się tym z innymi i przy
okazji wygrania atrakcyjnych nagród. Owoc Twoich obserwacji dostarcz
nam do redakcji (adres w ramce).
Wakacyjny konkurs dla dzieci trwa 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 Tygodniku Jelonka zostaną opublikowane najlepsze prace. Powodzenia!
Pierwsze prace pokażemy za tydzień.
Adres redakcji:
58–500 Jelenia Góra,
ul. Curie-Skłodowskiej 13/2 (I piętro)
tel.: (075) 75-444-00
email: redakcja@jelonka.com

(tejo)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Fot. Konrad Przezdzięk
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Fot. Konrad Przezdzięk

Fot. Konrad Przezdzięk

OJ ŁUKASZU, NASZ GIGANCIE….

Tadeusz Kuta i Jacek Szreniawa

Kazimierz Pichlak

Fot. Rylit

Choć Łukasza wśród nas nie
ma już od przeszło miesiąca, 15
czerwca przybył na ten
specjalny koncert.
Przybył nie tylko
w fotografiach
i archiwalnyc h n a graniach,
które wyświetlano
w trakcie
wieczor u .

Przybył w umiejętnościach swoich uczniów,
we wspomnieniach
przyjaciół, w muzyce,
która zabrzmiała ze
sceny Filharmonii
Dolnośląskiej. Sam
tu niejednokrotnie
występował zarówno
jako muzyk jak i konferansjer.
Koncert zapowiedział
sam Łukasz Pietrzak.
– Bardzo serdecznie
witam Państwo! Witam Państwo
bardzo serdecznie! – mówił w
archiwalnym nagraniu. Za chwilę
pojawił się Krzysztof Rogacewicz, aktor teatru „Maska”.
– Miał Łukasz nie tylko talent
muzyczny, ale i sceniczny.
Potrafił świetnie nawiązać
kontakt z publicznością –
podkreślił. Na gitarze zagrała siostra Łukasza – Anna.
Podobnie jak brat doskonała
gitarzystka. Często z Łukaszem
grała w duecie. Ostatnią płytę
nagrali na początku
wiosny. Łukasz
nie zdążył
jej już

przesłuchać.
– Bardzo
Państwu, zarówno organizatorom, jak i
publiczności,
dziękuję dla
wsparcie
dla nas
w t ych
trudnych
chwilach –
powiedziała Anna
Pietrzak.
Później popis swoich
umiejętności dali uczniowie: Jakub Małycha oraz
Trio bez Nazwy, jak Łukasz Pietrzak nazwał
zespół w składzie: Jagoda
Pelczarska, Wojciech Obarzanek i Robert Wiski.
Grupa powstała, kiedy
jej członkowie uczyli się
jeszcze w PSM I stopnia,
gdzie nauczał Łukasz.
Jeszcze rok temu sam
zapowiadał koncert tria
podczas pamiętnych
wieczorków pod hasłem „Gitara w centrum”. W poniedziałek patrzył na nich
A wszystkiego słuchał Łukasz
z góry, z portretu
Pietrzak, choć niestety, nie było
wyświetlogo na Sali....
nego na
ekranie, ale

nie tylko…
Wiele wzruszeń pozostawił
występ Teatru Naszego
z Michałowic.

Semplice, w którym także grał wał też Kabaret „Paka”, któremu
Łukasz Pietrzak. Pozostali jego gitarzysta często towarzyszył.
ła także orkiestra
członkowie, Robert Wróblewski i Zagrakameralna „ClasWitold Pelc (oraz gitarzysta, który
sic – Moderne”
przejął partię Łukasza)
k
ezdzię
pod dyrekc ją
t owa r z y d Prz
ra
n
o
Fot. K
wiolonczelisty
Romana Samostrakowa. W
zespole tym
grał także
Łukasz
Pietrzak.
Był także
konferansjerem.
Jeszcze w

musi się wziąć w garść, choć po
Łukaszu pozostała ta „cholerna
pustka”. Ale świadomość, że kiedyś
Go spotkamy może niekoniecznie
jutro, dodaje nam wszystkim wiary, nadziei i otuchy.
W drugiej części koncertu wystąpili inni artyści, przyjaciele Łukasza, w tym Ewelina Marciniak z Cieplickiego Centrum Kultury. Odbyła
się też aukcja Srebrnych Kluczyków
przekazanych przez Honoratę
Magdeczko-Capote. Biuro Wystaw
Artystycznych przygotowało ofertę
dzieł sztuki, które można było
nabyć po okazyjnej cenie. Cały
dochód z przedsięwzięcia został
przekazany na rzecz Kuby i Hani,
dzieci Łukasza Pietrzaka.

Konrad Przezdzięk

Honorata Magdeczko-Capote i Trio Semplice

Ta deu s z
Kuta
przedstawił
własnewiersz
stwa o pośpiechu
go autordnia codziennego, o ograniczonych kontaktach między ludźmi.
O czasach, kiedy drugiego człowieka często zastępuje Internet i
portale społecznościowe. – Szczęśliwy, że się wyrwał z sieci
– zakończył swój
poemat

szyli aktorce w balladach Bułata

Okudżawy.
To nie mógł być koncert smutny,
bo na niego nie pozwoliłby sam
bohater wydarzenia. – Był człowiekiem pogodnym i wesołym – mówił
Krzysztof Ragacewicz. Słuchacze w
filharmonii przekonali się o tym
oglądając nagranie, na którym
Łukasz śpiewa jedną z Ballad
Andrzeja Waligórskiego. – Teraz
przyszła moja kolej, aby zepsuć
koncert – żartuje Łukasz z ekranu. – Jak państwo mają ochotę
zapalić, proszę! Akurat
cztery minuty,
Fot.
tyle
Kon
rad P
rzez
c o
dzię
k
na calaczka
– wywołuje
śmiech
w ś r ó d
widowni.
Kabaret „Paka” w pełnym składzie.
A kiedy kończy balladę o
Jagusi, która
poeta
pupą rozbijała
aktor. Piosenki
orzechy, dostaje
dedykowane Łukaszowi
rzęsiste brawa.
zaśpiewali Jadwiga Kuta oraz Jacek
Ta k
jakby śpiewał nie z
Szreniawa.
Wystąpiła też Honorata Mag- ekranu, ale na żywo!
Łukaszowi swój występ dedykodeczko-Capote z zespołem Trio
Fot. Konrad Przezdzięk

styczniu, w
tej samej sali, rozbawiał
gości obchodów 50-lecia Karkonoskiego Parku Narodowego…
– Oj Łukaszu, nasz gigancie! –
te słowa zawarł w wierszu
dedykowanym Artyście
Kazimierz Pichlak, którego nie trzeba przedstawiać. W wersach
„Łukasz gra chórom
i anielicom, różne
tanga i Bóg wi co”,
Jadwiga Kuta
a szkoła im. Garści

BEZPŁATNE
BEZPŁATNE USŁUGI
USŁUGI
KSIĘGOWE
KSIĘGOWE !!!
!!!
Dla podmiotów ekonomii społecznej
Dla podmiotów ekonomii społecznej
(ze szczególnym uwzględnieniem stowarzyszeń,
(ze szczególnym uwzględnieniem stowarzyszeń,
fundacji oraz spółdzielni socjalnych)
fundacji oraz spółdzielni socjalnych)

Jesteś
Jesteś zainteresowany?
zainteresowany?
Odwiedź naszą stronę
Odwiedź naszą stronę
www.rcwip.pl
www.rcwip.pl
lub zadzwoń: 74 666 22 21
lub zadzwoń: 74 666 22 21

ZAPRASZAMY
ZAPRASZAMY !!!
!!!

Orkiestra Classic-Moderne:
Łukasz Pietrzak in Memoriam.

Fot. Konrad Przezdzięk

Fot. Konrad Przezdzięk

Uczniowie, przyjaciele, znajomi: ludzie dobrej woli przyszli w miniony poniedziałek
do Filharmonii Dolnośląskiej, aby wysłuchać niezwykłego koncertu. Biletami były cegiełki, dzięki którym dzieci Łukasza Pietrzaka, tragicznie zmarłego artysty będą miały
zabezpieczone rozwój i start w życie.

Trio „Bez nazwy”

REKLAMA

Krzysztof Rogacewicz

„Rozwój ekonomii społecznej na Dolnym Śląsku- Wałbrzych”
„Rozwój
ekonomii
społecznej naprzez
Dolnym
ŚląskuWałbrzych”
Projekt
współfinansowany
Unię
Europejską
Projekt
współfinansowany
przez Unię
Europejską
w ramach
Europejskiego Funduszu
Społecznego
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Fot. Archwium

Podwórkowe wojny
Młodzi ludzie wciąż chętnie wyrównują rachunki za pomocą pięści. Ustawki to nie tylko element
wojny kiboli zwaśnionych klubów, lecz także sposób na pokazanie silniejszego w konfliktach podwórkowych. W młodych żołnierzach wciąż drzemią chłopcy z placu Broni.
Motyw podwórkowej wojny, na
podstawie którego Franciszek Molnar
zbudował świat przedstawiony w
powieści „Chłopcy z placu Broni”,
był wielokrotnie wykorzystywany w

sze bójki chłopaków z różnych dzielnic
Jeleniej Góry. W celu wyrównania
rachunków doszło właśnie do tego
zdarzenia.
Jednak wcześniej chłopcy dokonali

PO INFORMACJI O „PODWÓRKOWEJ
WOJNIE” NA PORTALU JELONKA.COM
ROZPĘTAŁA SIĘ KOLEJNA BITWA: TYM
RAZEM NA SŁOWA W KOMENTARZACH.
NIE ZABRAKŁO NIE DOPUSZCZONYCH DO
PUBLIKACJI RYNSZTOKOWYCH INWEKTYW.
literaturze. Wspomnijmy „Wojnę guzików” Yvesa Roberta, czy rodzimą pozycję literatury dziecięco-młodzieżowej
„Dziewczyna i chłopak” Ożogowskiej.
Wzorzec literacki to w tym przypadku
dość wierne odbicie rzeczywistości.
Choćby w Jeleniej Górze.
Ostatnio młodzież umówiła się na
tak zwaną ustawkę w połowie czerwca. Powodem starcia – jak twierdzi
jeden z uczestników – były wcześniej-

Szkoda, że – mimo upływu lat – chłopcy wciąż
nie potrafią rozwiązywać sporów w nieco inny
i łagodniejszy sposób. Szczególną uwagę
mogłaby zwrócić na to policja i opiekunowie,
którzy powinni w jakikolwiek sposób zaprzestać
tego typu incydentom. Nie jest to zbyt proste,
ponieważ młodzież organizuje ustawki w ścisłej
konspiracji. Osoby postronne nie mają zbyt
wielu możliwości dowiadywania się o nich.

naszego informatora. Podobno w rzeczywistości starcie było dużo bardziej
ostre. A po informacji o „podwórkowej
wojnie” na portalu Jelonka.com, rozpętała się kolejna bitwa: tym razem na
słowa w komentarzach. Nie zabrakło
nie dopuszczonych do publikacji
rynsztokowych inwektyw.
Trudno jednak popierać ten rodzaj
rozwiązywania konfliktów zwaśnionych podwórkowych stron. –
Cieplice od zawsze nie lubiły się z
Sobieszowem, a i w Jeleniej Górze nie
brakowało skłóconych podwórek,
które „ustawiały” się do regularnej
bitwy – wspomina pan Jerzy swoje
„szczenięce” lata. – Mimo wszystko był
to rodzaj zabawy. Czytaliśmy „Chłopców z placu Broni” i to nam się trochę
udzielało – śmieje się po latach.

pewnych ustaleń niczym wojenni
stratedzy: liczba „żołnierzy”, rodzaje
używanej „broni” oraz wybór dość
opustoszałego i dużego miejsca. W
ustawce brali udział młodzi mieszkańcy Sobieszowa, którzy starli się
z jeleniogórzanami i ciepliczanami.
„Dywizje” liczyły mniej więcej po 20
(Nat)
osób. Kiedy przyszli na miejsce bijatyki grupa „Cieplic”
wykrzyknęła hasło : „Dawać
na ….. ! „ i wtedy się zaczęło.
Młodzież wraz z bronią
rzuciła się na siebie niczym
zwierzęta. Po 10 minutach
okładania się pięściami
wszystko było jasne. Drużyna
„Cieplic” zwyciężyła. Trup nie
słał się gęsto jak w prawdzi- „Chłopcy z placu Broni” doczekali się nawet pomnika:
wych bitwach, nie było też przedstawia on moment gry w kulki koło muzeum, w tle stoją
ciężko rannych. Skończyło bracia Pásztorowie gotowi do zabierania kulek Nemecskowi i
się na potłuczeniach i sinia- jego kolegom. Pomnik stoi na ulicy Práter, rzecz jasna, w ósmej
kach – tak wynika z relacji dzielnicy Budapesztu.

Szybciej i mniej stresów

KONTROWERSYJNA NIMFA ZDROJOWA
W miejscu zlikwidowanej kilka lat temu fontanny i pijalni wód mineralnych, w minionym
tygodniu została zamontowany nowy wodotrysk. Rzeźba nimfy już wzbudziła wśród kuracjuszy i mieszkańców Cieplic
zainteresowanie i wątpliwości.

Stara fontanna w 1999
roku. Niebawem została
zlikwidowana.

Czas pokaże
Czy nowa rzeźba sprawdzi się jako miejsce
symbol, punkt odniesienia, spotkań i zakątek do fotografii pamiątkowych? Zdaniem
wielu takich właśnie zaułków z dziełami
sztuki w Jeleniej Górze brakuje. Pod
koniec czerwca minie rok od odsłonięcia
pomnika Jelonka na ul. 1 Maja. Dzieło
Lewana Mantidze ufundowali rotarianie.
Przyjęło się. Wielu turystów głaszcze
Jelonka i robi sobie zdjęcie souvenir.
Tymczasem cieplicka rzeźba nie wszystkim się podoba. Nie brakuje określeń,
że jest to nimfa błotna a nie zdrojowa.
Czy nimfa wpisze się w cieplicki Przypomnijmy jednak, że i Jelonek nie
krajobraz i w świadomość
miał samych zwolenników. Co będzie z
mieszkańców?
cieplicką nimfą? Pokaże czas.
(tejo)

To pijalnia zewnętrzna
i będzie uzupełnieniem istniejących już
dwóch pijalni, pierwszej mieszczącej się
w holu głównym
zdroju i drugiej –
przy wejściu do
zakładu przyrodo- leczniczego,
gdzie istnieje
możliwość pobierania wody
zdrojowej do
większych pojemników – mówi Robert
Moskwa, członek zarządu
ds. marketingu Uzdrowiska Cieplice.
Projekt opracowała Maria Bor,
artystka rzeźb i a rk a ( j e s t
również autorką popiersia jelenia na placu
Ratuszowym). a

zmontowała go w ciągu dwóch dni
firma Fontanny z Kamienia z Ciasnej. – Rzeźba przedstawia nimfę
wodną „Zdrój” i mamy nadzieję, że
stanie się ona symbolem Cieplic,
będzie
kojarzona z królową Marysieńką
– dopowiada R. Moskwa.
Zamontowanie fotokomórek
przy trzech kranach pozwoli na
oszczędności wody leczniczej.
Pijalnia jest monitorowana przez
system kamer Cieplickiego zdroju
co powinno ją ustrzec przed działaniem wandali czy pospolitych
złodziei. Dzięki współfinansowaniu
tego projektu przez władze miasta
wodę będzie można nabierać za
darmo.

Zamiast sprawdzania wszystkich świateł i płynów eksploatacyjnych kursant losuje tylko po jednym zagadnieniu.
Skróci się czas oczekiwania na egzamin praktyczny. Takie
udogodnienia odczują egzaminowani w kategoriach. B i
B1 w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Jeleniej
Górze.

Teraz egzamin na placu trwa
maksymalnie około 10 minut. Aby
zaliczyć próbę, nie można jednak
najechać kołem na linię wyznacza(rylit) jącą pole jazdy w łuku i na prostej.
Zamiast sprawdzania wszystkich
świateł i płynów eksploatacyjnych
kursant losuje tylko po jednym
zagadnieniu.
Zmiany organizacyjne natomiast
mają zostać wprowadzone w Jeleniej
Górze w lipcu. Na jednego egzaminatora będzie przypadał jeden
kursant, a nie jak to było dotychczas
cztery lub osiem osób. To skróci czas
oczekiwania na wyjazd do miasta po
zaliczonym egzaminie na placu.
Fot. Tejo

Fot. Tejo

Fot. Rylit

–

– Chodzi o to, by osoba, która
zdała egzamin na placu miała możliwość wyjechania na miasto od
razu z marszu – mówi Robert Tarsa,
dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze.
– Dzięki temu czas oczekiwania na
egzamin praktyczny zmniejszy się
co najmniej o połowę.
Jak mówi Robert Tarsa, podobne
zmiany dotyczące skrócenia czasu
oczekiwania na egzamin praktyczny już zostały wprowadzone
w WORD we Wrocławiu, gdzie
widoczne są pozytywne efekty.

(Angela)

Robert Tarsa:
– Mamy nadzieję, że te zmiany przyczynią się do zwiększenia zdawalności, ponieważ – jak
wynikało z uwag naszego psychologa – czas oczekiwania nie sprzyja zdawaniu i podejściu
do egzaminu. W mieście zdają bowiem, średnio, tylko trzy na dziesięć osób. Te po powrocie
wymieniają się z czekającymi uwagami, popełnianymi błędami, co jeszcze bardziej potęguje
ten stres egzaminowanych

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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ODA OD MŁODOŚCI

PLOTKI I FAKTY
Sportowa sztuka

Dzień Sąsiada
Dżeremiemu zdało się słyszeć,
że kilka dni temu miał być
jakiś Dzień Sąsiada, a tak się
składa, że w jego przypadku
czczenie znajomych zza drzwi
naprzeciw musiałoby być jakąś
obrzydliwą ironią. Zresztą nie
tyczy to tylko tych z jego piętra,
o nie! Każdy daje mu się we
znaki, ci z góry, z dołu, z boku i
z podskoku. Niechaj przykładem
dobroduszności i uprzejmości
sąsiadów Dżeremiego będzie
opis jednego z typowych dni
w domu wielorodzinnym, w
którym naszemu bohaterowi
zdarzyło się zamieszkać.
Jest między piątą a szóstą
rano, słoneczko wstaje, ptaszki
zaczynają śpiewać. Ale to nie
wszystko. Oprócz ptaszków w
domu Dżeremiego śpiewa także
pani Stenia. O wiele głośniej i o
wiele gorzej, aż ptaki odlatują.
W ten sposób, niczym kogut,
serwuje sąsiadowi pobudkę.
Oczywiście, coby było ciekawiej
i z lekką synestezją, podczas
śpiewania opływowe ciało pani
Steni opływane jest przez wodę
prysznicową koloru żółtego, bo
po deszczu. Na dodatek – zimną. Wydawałoby się, że to nie
zmartwienie pana Dż., jednak
ten też będzie się musiał zaraz
udać pod prysznic w podobnych
warunkach (tylko ciałko mniej
opływowe), coby w pracy nie
mieć za dużo luzu. Z drugiej
jednak strony biorąc pod uwagę
balkon zalany przez sąsiada,
który aktualnie wygląda jak
wanna (balkon, nie sąsiad), nie
musi kierować swych kroków aż
do łazienki.
Kolejną czynnością nadszarpującą nerwy Dżeremiego jest
sam fakt wychodzenia z mieszkania, choć wydawałoby się, że
jest to moment jak najbardziej
zbawienny. Jednak aby dojść do
zbawienia trzeba przejść przez
mękę.
Wielkoduszni sąsiedzi używają korytarza jako strychu
lub piwnicy. Stawiają tam stare
meble, wózki, rowery i wszelkie
inne urządzenia, im bardziej
kurzochłonne – tym lepiej. Jako
że Czesław i Zdzisława spod
czwórki mają małe dziecko –
Wiesława, wystawiają na kory-

tarz także worki ze śmieciami,
które stoją tam przynajmniej po
kilka godzin, a ich kluczowym
elementem są pampersy.
Aby w ogóle postawić nogę
poza mieszkaniem, trzeba ominąć jeszcze wycieraczkę, którą
pies pana Bonifacego obrał sobie
za cel porannych spacerów (a
może to nie pies?). Do gamy
zapachów należałoby jeszcze
dodać buty, które sąsiedzi spod
dwójki wystawiają za drzwi,
coby nie psuć własnego powietrza.
Gdy po powrocie z zapewne
bardzo męczącej pracy Dżeremi chce sobie najuczciwiej
w świecie odpocząć, czeka go
jedna z największych broni wytoczonych przeciw niemu przez
sąsiadów spod trójki: bezstresowo wychowane dzieci, które nie
umieją przejść po korytarzu bez
wrzasku i zagościć do własnego
mieszkania bez zapukania w
drzwi wszystkimi kończynami.
Jednocześnie.
Kropką nad „i” w tym nawiedzonym domu jest wścibska
Irenka spod jedynki. Za każdym
razem, gdy wydaje jej się, że
dzieje się coś godnego uwagi (a
należy przy tym zaznaczyć, że
jest niepoprawną mitomanką),
wstawia nos między drzwi a
futrynę i prosi Dżeremiego o pożyczenie cukru, po czym sama
wprasza się do mieszkania.
Po remoncie na przykład nasz
bohater dowiedział się, że Irenka
puściła plotkę, iż założył pan Dż.
agencję towarzyską.
W nocy, gdy chciałoby się
spać, zza szafy przemawia z
całą mocą doktor Lubicz, za
co błędnie uznany za sprawcę
zamieszania Dżeremi obrywa
od znajomego z dołu miotłą w
podłogę (tudzież sufit), a o 4
dzwonią do niego inni sąsiedzi,
którzy właśnie wracają z imprezy i zapomnieli klucza.
Bohaterski przypadek Dżeremiego jest oczywiście skrajny
(tak to już bywa z bohaterami na
„Dż”), miejmy jednak nadzieję,
że wszyscy jemu podobni znajdą
jakiś sposób na wielkoduszne
sąsiedztwo i będą żyć w pełnej
miłości, utopijnej atmosferze.

Konrad Lipiński

Pasją Janiny Hobgarskiej,
dyrektorki Biura Wystaw Artystycznych, jest nie tylko sztuka,
lecz także sport. Pani Janina gorąco kibicuje polskim piłkarzom
i bardzo przeżywa, jeśli wynik
układa się po myśli przeciwnika.
Ostatnio stała się także fanką
Roberta Kubicy i pilnie śledzi
transmisje z wyścigów Formuły
Pierwszej. Czy takie zainteresowanie może wpłynąć na którąś z
wystaw w BWA. Placówka – jeśli
piszącego pamięć nie myli –
jeszcze nie udostępniła wnętrz
dziełom sztuki inspirowanych
sportem. Chyba że pani Janina
woli sport w formie czystej, bez
zbędnego synkretyzmu.

Fot. Konrad Przezdzięk

ROZMAITOŒCI

Migawk¹ i piórem Jelonki.com

– Jurek, Zbychu! Patrzcie.
Zniknął święty Marek!

Na długie dystanse

Andrzej Więckowski, ceniony
eseista, dziennikarz, wykładowca i moderator cyklicznych
„Obserwatoriów Karkonoskich”
jest zapalonym kolarzem. W odróżnieniu od Janiny Hobgarskiej
nie tylko kibicuje, lecz przede
wszystkim sam sport uprawia.
Uwielbia długie dystanse. Andrzej Więckowski przyznał, że
przebiegł w życiu maratonów
i wciąż dba o formę. Ostatnio
jego pasją jest jazda na rowerze.
Zdobył nawet Przełęcz Okraj.
Sprawdziliśmy: przyspieszenie
ma niesamowite, a wytrzymałości mógłby panu Andrzejowi
pozazdrościć nie jeden znacznie
młodszy naukowiec.

– No, ja tam nie widzę też
świętego Huberta….

Pani Agata Zofią

Żadna z dziewcząt, które w
połowie maja wzięły udział w castingu do roli Zofii w sztuce „List”
Fredry, nie zagra w środowej
premierze. W ponętną nastolatkę
wcieli się Agata Moczulska, do niedawna instruktorka teatralna w
MDK „Muflon”, która – ponieważ
jest aktorką z wykształcenia –
wraca na deski Norwida. Na razie
gościnnie. Potem – zobaczymy.

– A i o świętym Jerzym
zapomnieli…

(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.

Hubert Papaj, przewodniczący rady miejskiej, Jerzy Łużniak i Zbigniew Szereniuk,
zastępcy prezydenta Jeleniej Góry

anzol

Redakcja

OKIEM NACZELNEGO 

Dziura,
ale z perłą
Jelenia Dziura – to określenie
naszego miasta pamiętam od
dawna. Zwłaszcza słyszane z ust
znajomych warszawiaków, których przewyższa własna mania
wyższości. Góra z dziurą świetnie
się rymuje, więc – prozodycznie
rzecz ujmując – całość brzmi jak
przedni slogan antyreklamowy.
Był jeszcze jeden związany z
malowniczym zakątkiem nad
Jeziorem Modrym, zwanym Perłą
Zachodu, którą – z powodu fetoru
nie do wytrzymania – turyści
ochrzcili „perłą smrodu”.
Dziur ci u nas dostatek. Wystarczy przejechać się po takiej
Warszawskiej, aby poczuć się jak
na niektórych traktach w stolicy
RP, które – podobnie jak te w całej

Polsce – są dziurawe. Bo ulica jest
jak ser: im bardziej dziurawa, tym
lepiej. Sery są dziurawe, ale też bywają mocno cuchnące zapoconymi
skarpetkami. A i smrodków w stolicy Karkonoszy nie brakuje.
Objawiają się niczym ziejące
zgnilizną z paszczy duchy po zlikwidowanej lat temu 20 Celwiskozie, będącej głównym źródłem jeleniogórskiego capienia. Jeśli dołożyć
do tego miejskiego image wątpliwą
dbałość o higienę pań i panów – co
objawia się olfatycznie zwłaszcza
dla pasażerów komunikacji miejskiej, skazanych w letnim tłoku na
wąchanie pachy współtowarzysza
lub towarzyszki podróży – możemy
ów slogan ukuty przed laty z całą
stanowczością powtórzyć.

Oczywiście, jak większość sloganów, ten jest oparty na zdradliwych
stereotypach. Przyzwyczailiśmy się
do dziurawej ulicy Głowackiego,
która niebawem będzie miała
nawierzchnię gładką jak półdupek
niemowlaka. Co prawda polityka
„Wodnika”, który zapowiada podwyżki cen wody, będzie odwrotnie proporcjonalna do wzrostu
poziomu czystości u przeciętnego
obywatela. Ale przyjąć należy, że
jednak większość jeleniogórzan
jakoś tam się myje, a ludzkie odory
to tylko margines doznań węchowych, których można zaznać w
naszej Perle Karkonoszy.
Jelenia Góra okrzyknięta została
także dziurą z powodu takowego,
że – podobno – nic się w naszym
mieście nie działo. Miała tu straszyć
nie tylko dziura, ale – bezdenna
otchłań na pustyni. Do Sahary
lub Gobi porównała nasze miasto
skądinąd przesympatyczna aktorka

Teatru Norwida. Czy rzeczywiście
z tej otchłani wieje zimną nudą?
Liczba wydarzeń z minionego tygodnia wprawiła w kłopot samych
koordynatorów eventów, którzy
w „Informatorze jeleniogórskim”
pomylili zarówno dni, jak i godziny
niektórych imprez.
I choć Rycerza, który miał na
tym ugorze zasadzić oazę Sztuki
przez duże „S”, już w mieście nie ma,
pustynna wizja okrzyknięta została
obłędną fatamorganą nawet przez
zwolenników nowości.
Bywają bowiem u nas wydarzenia wielkie z równie potężnymi
bohaterami.
Katarzyna Kozyra, ogłoszona
królową polskiej sztuki współczesnej, nawiedziła w swoim majestacie naszą karkonoską dziurę. Guru
pokazała swój film z solidną dawką
rzeźniczo-obrzydliwych scenek
śmierdzących moczem i zapleczem
sklepu z mięsem.

Po projekcji ciągnięta za język
artystka mówiła. Niekoniecznie
mądrze i raczej nieskładnie. Przyznam, że siedząc i słuchając urywanych myśli kobiety, przed którą
klękają wierni (lub snobi) świątyni

Ale i dziura potrafi być wielka
nie tylko głębokością, lecz także
rozmiarem emocji. Udowodniła
to szczerą mobilizacją talentów
– zarówno tych młodych jak i
starszych – których eksplozja

WIDAĆ, ŻE DUCH – GENIUS LOCI, O KTÓRYM MÓWIŁ
ANDRZEJ WIĘCKOWSKI PODCZAS OSTATNIEGO
OBSERWATORIUM KARKONOSKIEGO – MOCNO I
TWÓRCZO TCHNĄŁ W NASZĄ JELENIĄ DZIURĘ.

sztuki, czułem zniesmaczenie.
Może nie tyle samymi enuncjacjami
artystki, która udowodniła, że nie
powinna publicznie występować,
ile właśnie zapatrzeniem ludu w
aurę kogoś, kto – burząc estetykę
oraz kanony piękna i dobra –
wznosi dzieło szpetne dając ujście
koszmarnym wizjom drzemiącym
w zakamarkach umysłu. Ale przecież w Jeleniej Dziurze – można, bo
to dziura.

poruszyła serca niejednego zatwardziałego sceptyka podczas
koncertu in memoriam nieodżałowanego Łukasza Pietrzaka.
Widać, że duch – genius loci, o
którym mówił Andrzej Więckowski podczas ostatniego Obserwatorium Karkonoskiego – mocno
i twórczo tchnął w naszą Jelenią
Dziurę. W końcu przecież to jest
perła. Czego? Nieważne.

Konrad Przezdzięk

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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WYDARZENIA

Dwa miesiące laby, ale czy tyle samo nudy? Rozpoczynające się wakacje, nawet spędzone
w mieście i okolicy, mogą upłynąć barwnie, ciekawie, atrakcyjnie i pożytecznie. I – co
najważniejsze – niedrogo. Zostajesz tu? Koniecznie przeczytaj nasz przewodnik.

Poezja i kabaret

Wakacje to przerwa w nauce w
szkole. Ale nie znaczy to, że letniej
laby nie można wykorzystać na
połączenie zabawy ze zdobywaniem wiedzy. Wakacyjną ofertę dla
dzieci i młodzieży stworzyło także
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej
Górze. „Letnie Muzeum” proponuje zapoznanie się z wystawą
Wojciecha Weissa „Piękno do mnie
przyszło”, udział w warsztatach
malarskich, obejrzenie Skansenu
Uzbrojenia Wojska Polskiego,
Chatki Karkonoskiej i innych
obiektów. Przewiduje się, że spotkania potrwają około czterech
godzin. Osoby zainteresowane
mogą zaczerpnąć więcej informacji
pod nr tel. 0 75 64 38 155 . Koszt
zajęć wynosi 30 złotych od trzydziestoosobowej grupy.

Fot. Konrad Przezdzięk

Fot. Konrad Przezdzięk

Nie lada gratka czeka na miłośników piosenki lirycznej. Tradycyjnie
od 17 do 18 lipca odbywać się
będzie Spotkanie z poezją śpiewaną
w Borowicach. Pierwszej nocy dla
publiczności zagrają i zaśpiewają
m. in. Wolna Grupa Bukowina
oraz Martyna Jakubowicz. Nato- Lubomierz nie zawiedzie
miast drugiego dnia od godziny
Najbardziej znana w regionie i
w kraju lokalna impreza fil18.00 usłyszymy zespół Bohemowa, czyli XIV już Ogólma, Czerwony Tulipan i
nopolski Festiwal
Edytę Geepert. Wstęp na
imprezę jest wolny.
Filmów KomedioImprez nie zabrakwych w Lubomierzu
nie też w podgórskich
jeszcze owiany jest
kurortach. W Karpamgłą t ajemnicy. Orgaczu okazję do pośmiania stworzą
nizatorzy
„ No c n i k i … ,
póki co nie
czyli Nocna
podali doOgólnokładnego
polsk a
programu
Cokoltłumacząc,
że są w fazie
wiek
dogrywania
Nowa
Impreformalności.
Jednak można
za KabaZbigniew Wodecki
być pewnym, że
retowa … i.
wystąpi w Lwówku. widzów zaskoczą
Odbędzie się
pozytywnie. Dlateona najprawgo warto od 13 do
dopodobniej
14 sierpnia.
16 sierpnia pobyć w
Niewątpliwą atrakcją jest też malowniczym Lubomierzu.
Ogólnopolska Turystyczna Giełda
Piosenki Studenckiej w Szklarskiej Harleye i nie tylko
Porębie. Przy ognisku, w namioStalowe rumaki ze swoimi jeźdźtach i na obozowisku 30 i 31 lipca cami nawiedzą w ten wakacje
fani wysłuchają utalentowanych, zarówno Karpacz jak i Szklarską
młodych muzyków.
Porębę. Po dwuletniej przerwie w
mieście pod Śnieżką ponownie odbędzie się otwarty dla wszystkich
W świecie gotyku
Gotyckie klimaty muzyczne i zlot. Impreza potrwa od 3 do 5 lipca
kostiumowe to już tradycja Festi- na stoku Relaks. W sobotę, 4 lipca
walu Castle Party, który rokrocznie odbędzie się parada motocykli.
odbywa się w ruinach warowni w Uczestnicy zabawy mają szansę wyBolkowie. Zjeżdżają tu miłośnicy grać Harleya Davidsona. XXI Zlot
gotyckich brzmień i członkowie Motocykli Ciężkich przewidziano
subkultury, ale impreza otwarta na weekend od 17 do 19 lipca w
jest dla wszystkich chętnych lubią- Szklarskiej Porębie.
cych mroczne zamczyska i muzykę
brzmiącą w naturalnym otoczeniu. Rajdowanie na raty
Początek CP 24 lipca. Festiwal
W lipcowe weekendy nie zapotrwa dwa dni.
braknie także wycieczek z prze-

„Lato w teatrze” – warsztaty w 2008 roku
na scenie Teatru Norwida.

Lato pełne hitów
Fot. Konrad Przezdzięk

Już XII edycja Lwóweckiego Lata
Agatowego zacznie się 13 lipca i
potrwa trzy dni. Nie trzeba namawiać nie tylko miłośników kamieni
szlachetnych i minerałów, aby już
teraz zarezerwowali sobie weekend. Atrakcje to Międzynarodowa
Giełda Minerałów i Wyrobów Jubilerskich oraz koncerty wystąpią m.
in. Zbigniew Wodecki, Kult oraz Big
Fat Mama. Poza tym nie zabraknie
wielu innych świetnych zabaw.

Letnie muzeum

Ubiegłoroczne Indiańskie Lato w Młodzieżowym Domu Kultury „Jelonek”.

wodnikami PTTK. Udział w nich
może wziąć każdy chętny, poniesie
jedynie koszty związane z kupnem
biletów autobusowych oraz wstępów. Więcej informacji na ten temat można zaczerpnąć, dzwoniąc
pod nr tel. 075-7525851.

Kryształowe lato

Już w najbliższy piątek w Piechowicach startuje „Kryształowy
weekend”. Przez trzy dni Piechowicki Ośrodek Kultury zapewnia
gościom wiele atrakcji: koncerty
muzyki bluesowej, występy orkiestry dętej, „szklany kiermasz”,
degustację tajemniczego „Skarbu
Piechowic”. W sobotę wieczorem
clou imprezy będą występy gwiazd:
Nikosa Rusketosa & Greckiej Grupy
„ORFEUSZ” oraz Teatru Ognia Skarabeusz. Dyskoteka przed dworcem
PKP potrwa do białego rana.

Taniec bez tajemnic

Na warsztaty dla wielbicieli
tańców połamańców zaprasza
Marcelina Leśniak ze Szkoły Tańca
Kurzak Zamorski. Oprócz klasycznego stylu hip-hop, uczestnicy
poznają także takie style jak jazz,
funk, balet. Warsztaty startują
6 lipca. Potrwają cztery dni. 26
czerwca o godz. 19 rozpocznie się
także spotkanie organizacyjne dotyczące kursu tańca towarzyskiego.

Wszystko organizuje Szkoła Tańca
„Kurzak i Zamorski” ul. Grunwaldzka 2; tel. 075 76 71 895

Miejskie wakacje

„Wakacje bez nudy” w ODK,
„Rycerskie Lato” w „Muflonie”
czy też po prostu „Półkolonie” w
MDK „Jelonek”. Miejskie instytucje
kultury jak co roku zapraszają
najmłodszych do aktywnego spędzenia czasu w lecie. W Muflonie
turnusy trwają od 29 czerwca do
10 lipca oraz od 13 lipca do 2 sierpnia. Wakacje w ODK organizowane są od 29 czerwca do 24 lipca.
Dla najmłodszych przewidziano
wiele atrakcji: wycieczki, zajęcia
sportowe oraz gry i zabawy pod
dachem w przypadku brzydkiej
pogody.

Artystycznie w JCK

Trzy opowieści to hasło półkolonii artystycznych w Jeleniogórskim Centrum Kultury.
Podzielone na trzy części zajęcia
będą dotyczyły teatru lalkowego,
obserwacji ekologicznych oraz
prac plastycznych z motywem
owocowym. Impreza potrwa od
22 czerwca do 19 lipca.

Lato w teatrze

Impreza, która po raz pierwszy
odbyła się w
Jeleniej Górze rok temu
pod patronatem Ministerstwa

Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu Teatralnego im.
Raszewskiego z Warszawy, już
w lipcu startuje ponownie. Tym
razem zaczyna się w Jeleniogórskim Centrum Kultury. Uczestnicy

waż będzie on w dużej części
tworzony poprzez improwizację
młodzieży, ale powstanie scenopis, który będzie fundamentem
ich pracy.
Ilość przyjęć na warsztaty jest
Fot. Konrad Przezdzięk

Z agatami

Lubomierz na razie senny, w sierpniu przemieni
się w stolicę polskiego kina komediowego.
warsztatów przeznaczonych dla
gimnazjalistów będą pracowali
nad przedstawieniem zatytułowanym „Histeryja”. Sztuka jest autorskim pomysłem Łukasza Dudy”.
Praca nad nią trwać będzie od 6 do
19 lipca na scenie Jeleniogórskiego Centrum Kultury. Spektakl nie
będzie miał
konkretnego
scenariusza,
ponie-

ograniczona do 30 osób, jednak
wolne miejsca wciąż czekają na
gimnazjalistów. Zapisać się można dzwoniąc na numer: 075 642
38 80 lub pisząc maila na adres
teatr_odnaleziony@o2.pl .
Kolejne odsłony „Lata w teatrze”
odbędą się na scenie Zdrojowego
Teatru Animacji oraz Teatru im.
Norwida. Impreza potrwa do
połowy sierpnia.

Zebrały: Ania, Natasza

Harleyowcy opanują górskie kurorty.

Fot. Konrad Przezdzięk
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Fot. Konrad Przezdzięk

Wzbici w radość
– Nie zapominajcie, że jesteście dziećmi. Nie udawajcie
na siłę dorosłych! – przestrzegała w miniony piątek (19
czerwca) absolwentów „dwójki” dyrektorka placówki
Elżbieta Rzemińska. Okazja to uroczystość zakończenia
roku szkolnego 2008/2009.
dopuszczających. – To jest również i
nasza porażka – przyznała. Rozdała
też okolicznościowe dyplomy, które
prezydent Marek Obrębalski przekazał najlepszym absolwentom.
W Szkole Podstawowej nr 10 wakacje zaczęło ponad 500 uczniów, z
tego 238 w klasach najmłodszych.
O godz. 10. 30 rozpoczęły się uroczystości zorganizowane specjalnie
dla nich. W sali gimnastycznej
„dziesiątki” wyróżnieni świadectwem z czerwonym paskiem chłopcy i dziewczęta z klas I i III odebrali
nagrody książkowe przy brawach
licznie zgromadzonych rodziców,
znajomych i nauczycieli.

(tejo)

Krwawe marzenia

Katarzyna Kozyra uwielbia szokować, więc można było
się spodziewać, że będzie krew i ekskrementy. Filmem
„Letnia opowieść” ikona polskiej sztuki współczesnej
pokazuje, jak w sztuce realizuje swoje marzenia zabijając w rzeźnicki sposób dwóch panów.

Gospodyniami malowniczej doliny
są liliputki (czy jak kto woli – karlice,
lub panie niskowzrostowe), a gośćmi
– panowie. Jeden to transwestyta,
słynny berliński babo-chłop Gloria
vel Viagra. Nie udaje mu się ukryć
swojej płci w ubikacji: oddaje mocz
w sposób właściwy dla panów, a przy
tym pozostawia żółte kałuże na muszli
i podłodze.
Drugi z gości to znany tenor operowy Maestro Grzegorz Pitułej, który
w posiadłości liliputek wykazuje
stereotypowe cechy męskiego zaniedbania: śmierdzące gacie i skarpetki
na podłodze, ogólny nieład w pokoju
gościnnym. Gospodynie mężczyzn
nie lubią, więc urządzają zasadzkę
na gości. Ogłuszają ich, zaciągają
do piwnicy, gdzie ćwiartują ich za

wistością”. Kozyrę zaprosiło w minioną środę Biuro Wystaw Artystycznych
na kolejną, nietypową, odsłonę Recyklingu Sztuki. Dyskusję poprzedziła
bowiem projekcja wspomnianej
filmowej powiastki, nakręconej w
ubiegłym roku w Kwieciszowicach
w przepięknych plenerach pogórza
Karkonoszy.
Katarzyna Kozyra zdradziła kilka
technicznych szczegółów z planu
filmowego. Przyznała, że to nie ona
film zrobiła, choć mówi się, że to jej
dzieło. – Poddałam tylko sugestię ekipie filmowej – powiedziała dodając, że
nie było z góry ustalonego scenariusza,
a film powstawał spontanicznie.
Mówiła o tym w sposób bardzo – jak
na artystkę nie przystało – niedbały.
Chyba ze sto razy powtórzyła wtręt

Perły z „Żeroma”
Adam Łukaszewski, Ola Jakubowska, Marek Szajda, Paweł Totoń i Tomasz Szuba to piątka tegorocznych olimpijczyków z I LO im. St. Żeromskiego w Jeleniej Górze. W minionym tygodniu wraz z opiekunami wyjechali oni do
Wrocławia na doroczne spotkanie olimpijczyków, zorganizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.
Jak dochodzi się do takich sukcesów? Ogromnym wysiłkiem i pracą
nad własnym rozwojem, a także
siłą pasji, która w nich drzemie.

jej wsparcia do takiego sukcesu z
pewnością bym nie doszła – mówi
uczennica o swej katechetce siostrze Krystynie Bogdan.

Finanse w małym palcu

Finalista olimpiady wiedzy misyjnej o Afryce, Marek Szajda, sukces przypisuje zainteresowaniom.
Jak mówi jego zainteresowanie tym
tematem rozpoczęło się od oglądania filmów, później przeczytał kilka
książek i od tego się zaczęło.
Siostra Krystyna Bogdan, opiekunka finalistów religijnych olimpiad, uzupełnia, że osiągnięcie
takich wyników wymagało od
uczniów przede wszystkim wszechstronnej wiedzy z dziedzin geografii, etnologii, historii, etnografii i
innych dyscyplin.
– To przede wszystkim ich praca,
a moja rola jako opiekuna było
tylko wspomagająca, pokazująca,

Fot. Konrad Przezdzięk

Laureatem tegorocznej olimpiady przedsiębiorczości i finalistą
olimpiady finansowej jest Adam
Łukaszewski. – Na sukces nie ma
prostej recepty – mówi. – Trzeba po
prostu przysiąść, poczytać, poświęcić wolny czas. Wiedza z finansów
jest dość trudna i specjalistyczna,
poza tym informacje bardzo szybko
się zmieniają, dezaktualizują, więc
codziennie trzeba być na bieżąco.
Śledzę wydarzenia gospodarcze
GODNYM PODZIWU ELEMENTEM FILMU
co jest podstawą. Duży wpływ ma
JEST TEŻ JEGO OSTATNIA SEKWENCJA:
również umiejętność prezentacji,
wygłaszania swojej opinii itp. W
NIEMAL HOLLYWOODZKA LISTA PŁAC.
odniesieniu do mojej przyszłości
PRZEWIJA SIĘ PRZEZ EKRAN OKOŁO
nie widzę się w innej dziedzinie
MINUTY I ZAWIERA DZIESIĄTKI NAZWISK
– dodaje. Ewa Kuty, opiekunka i
NAPISANYCH MACZKIEM. NIC ZA DARMO.
nauczycielka Adama zaznacza, że
w osiągnięciu takiego sukcesu niepomocą siekier przy bryzgającej do- „jak gdyby”, a co drugie zdanie kończy- zbędna była też znajomość języka
okoła krwi i w rzeźniczych odgłosach ła charakterystycznym „no nie?”. Do angielskiego.
rąbanego mięcha. – Nie przejmuj się, tego doszedł „kaczor, co miał fiuta we
to tylko mężczyźni – mówią związanej wzwodzie”, oraz rzeźba z wypiętym Z teologią i misjami
artystce, która i w tym przypadku jest zadkiem, która „srała białą farbą”.
Finalistką tegorocznej olimpiady
Sztuka Katarzyny Kozyry polega na teologicznej katolickiej pod temaświadkiem tych wydarzeń.
Artystką jest Katarzyna Kozyra, a szokowaniu, więc nie dziwi taka, a nie tem przewodnim „Otoczmy troską
film „Summertale” ( w tytule „Sum- inna konwencja „Opowieści letniej” życie” jest Ola Jakubowska, która
mer” – jest w kwiatki, a „tale” – ocieka oraz językowego image artystki. W w swojej pracy opierała się przede
krwią), ostatnią częścią projektu „W końcu, gdyby nie te siekiery, krew, wszystkim na nauczaniu Jana Pawsztuce marzenia stają rzeźnicza rąbanka oraz takie a nie inne ła II. – Zawsze się interesowałam
się rzeczy- – symboliczne zakończenie projektu – tą dziedziną nauki, która wbrew
mało kto by go w ogóle zauważył.
pozorom jest dość trudna – mówi.
(tejo) O ile nauczanie Ojca Świętego jest
czytelne i zrozumiałe, o tyle dokumenty z watykańskiej Kongregacji
Nauki Wiary, wymagały wiedzy
z wielu dziedzin. Jednak siostra
zachęciła nas do uczestnictwa,
do podjęcia tego wyzwania. Bez

– Zabiłam moich bohaterów – mówi Kozyra.

Sukces Anny
Siostra Krystyna Bogdan prosi, aby wspomnieć o Annie Żukowskiej, uczennicy I
klasy, finalistce ogólnopolskiego konkursu
z wiedzy biblijnej. Był to konkurs, który na
etapie szkolnym objął ponad 24 tysiące
uczniów i jeśli uczennica I klasy dociera do
ścisłego finału, to ogromny sukces.

że jest możliwość wzięcia udziału w
takiej olimpiadzie – mówi siostra.

Z całkami za pan brat

Paweł Totoń – przygotowany
przez nauczyciela Ryszarda Pisiaka – dwukrotny laureat olimpiady
matematycznej przyznaje, że w
liceum przystopował z intensywnym zgłębianiem królowej nauk
na korzyść innych dziedzin. Zanim
jednak do tego doszedł, poświęcił
na to mnóstwo czasu.
– Pomogły umiejętności wrodzone, ale ogromne znaczenie miała
tu przede wszystkim ciężka praca
– wyjaśnia olimpijczyk. – Matematyka to bardzo szeroka dziedzina i
nigdy nie wiadomo czego można
się po niej spodziewać. Tak więc
wspomagającym elementem jest
z pewnością szczęście, bo rzadko
się zdarza, by ktoś znał wszystkie

działy. Przede mną jeszcze sporo
pracy. W przyszłości chcę studiować matematykę i informatykę.
W tym roku ten tytuł nie był już
dla mnie żadnym zaskoczeniem,
szczerze mówiąc spodziewałem się
go. Zaskoczony byłem natomiast w
pierwszej klasie liceum, kiedy po
raz pierwszy zostałem finalistą –
zwierza się uczeń.

Pa ruskij charaszo!

Wiedzą z języka rosyjskiego
zasłynął natomiast Tomasz Szuba,
pod opieką Marii Domagały. Finalista przyznaje, że zainteresowania
językiem rosyjskim pojawiło się już
w samym liceum. – Cieszę się, że
tak się to potoczyło, i nie narzekałbym, gdybym w przyszłości mógł
wyjechać do Rosji – mówi.

Angelika Grzywacz

Fot. Angela

To był chyba jedyny dzień w
roku, kiedy do szkoły niemal wszyscy uczniowie poszli z radością. Koniec roku szkolnego i jednocześnie
początek ponad dwumiesięcznej
laby. We wszystkich placówkach
oświaty uroczyście rozdano świadectwa i podsumowano mijające
10 miesięcy nauczania.
W Szkole Podstawowej nr 2
podczas pożegnania szóstoklasistów, dyrektor placówki Elżbieta
Rzemińska nie kryła wzruszenia,
ale też ze szczerością przyznała, że
nie wszystko się udało. – Czterem
uczniom obniżono oceny ze sprawowania, a tam nie trzeba przecież
słupków i rachunków – mówiła.
Podkreśliła też sporą ilość ocen

Laureaci olimpiad przedmiotowych z dyrektorem placówki
Pawłem Domagałą i nauczycielami.
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Z wakacyjnym taniej

Kto nie skończył 22 lat i jeszcze
się uczy, może za 52 złote kupić
obowiązujący na wszystkich liniach autobusowych Miejskiego
Zakładu Komunikacyjnego bilet
wakacyjny. Przejazdówka będzie
obowiązywała od 1 lipca do 31
sierpnia. Blankiety będzie można
nabywać już od dnia 25 czerwca
zarówno w kioskach jak i w kasach MZK przy ulicy Wolności.
Bilet będzie ważny z dokumentem
potwierdzającym wiek i status
posiadacza.

Bo nie zrobiła herbaty

Dziką awanturę urządził swojej
przyjaciółce 32-latek z okolic
Jeżowa Sudeckiego. O mało nie
doszło do rękoczynów. Mężczyzna
obrzucił kobietę stekiem wyzwisk
i rzucił szklanką tylko dlatego, że
nie dostał herbaty. – W związku
z tym, że nie była to pierwsza
interwencja policji w tym domu,
z powodu awantur wszczynanych
przez pana domu, policja wdrożyła już procedurę „Niebieskiej
Karty” – mówi nadkom. Edyta
Bagrowska z policji.

Najlepsi dyżurni
nagrodzeni

Nadkom. Piotr Wochal, asp.
sztab. Stanisław Burnos oraz st.
asp. Jerzy Urban wygrali konkurs
sprawdzający wiedzę ogólną oraz
umiejętność bieżącego kierowania
służbami przez policjantów pracujących na stanowiskach kierowania w Komedzie Miejskiej Policji
w Jeleniej Górze i w jednostkach
podległych Zmagania zostały przeprowadzone w dniach od 8 do 12
czerwca. Wymienieni funkcjonariusze na 60 punktów możliwych
do zdobycia uzyskali 58. Konkurs
ten ma na celu zmotywowanie policjantów do samokształcenia oraz
pracy nad podniesieniem jakości
służby. Dyżurnym spod 997 oraz
112 serdecznie gratulujemy!

Ponad trzysta porcji marihuany
można by wyprodukować z uprawianych przez 26–latka z Jeleniej
Góry konopi indyjskich. Plantację
w szklarni zamknęła i zlikwidowała policja w minionym tygodniu.
„Ogrodnikowi” grozi kara nawet
do 2 lat więzienia. Jeleniogórzanin
oświadczył, że ziele to hodował na
własne potrzeby.
Z kolei w Kowarach policjanci
patrolując miasto na ulicy Leśnej
zauważyli w miniony weekend z 13
na 14 czerwca zaparkowany samochód marki Subaru. Zachowanie
pasażerów wzbudziło podejrzenie
funkcjonariuszy. Po otwarciu auta
policjanci wyczuli specyficzny
zapach palonej marihuany. Zatrzymano trzech 19-letnich mężczyzn,
dwóch jeleniogórzan i jeden mieszkaniec Starej Kamienicy.
Jeden z nich w skarpecie ukrył
kilkanaście porcji marihuany, a w
plecaku drugiego funkcjonariusze
znaleźli kilka porcji tego narkotyku,
które to były własnością pozostałej
dwójki. – Mężczyźni oświadczyli,
że posiadają marihuanę na wła-

Najmłodsza wiekiem słuchaczy jeleniogórska akademia zakończyła w miniony
czwartek uroczyście zajęcia
Były dyplomy, prezenty i
mnóstwo komplementów
pod adresem „rektorki” tej
nietypowej uczelni.

Piechowic w wieku
15 i 20 lat. Nastolatek trafił do policyjnego aresztu. Trwa
dochodzenie w tej
sprawie. Tymczasem chłopak ma z
głowy część wakacji. Miesiąc spędzi
w celi aresztu śledczego.

(tejo)

Trawa to świństwo
Wielu wielbicieli „maryśki” chce legalizacji tego środka odurzającego, którego posiadanie jest obecnie w Polsce zabronione.
Policjantom zarzucają małostkowość i czepianie się nawet za
jednego skręta. – Dura lex, sed lex – odpowiada policja, która
musi szanować obowiązujące w Polsce prawo. Póki się ono nie
zmieni, lepiej trzymać się od „trawki” z daleka. Tym bardziej – jak
przekonują specjaliści – o uzależnienie łatwo, a od „gandżi” już
tylko krok do twardszej „amfy” i innych świństw.

Nie jest to typowe przedszkole, ale
rodzaj zajęć zorganizowanych przez
kilka godzin dziennie dla tych dziewcząt i chłopców, którzy uwielbiają
tę formę spędzania czasu i łączenia
zabawy z nauką. Dzieci przygotowały
krótki program artystyczny i odtańczyły „taniec radości”. W nagrodę dostały
zabawki. Rodzice podziękowali Ewie
Bąk za niewyczerpalną pomysłowość
przy prowadzeniu zajęć. Dostała kilka
wiązanek kwiatów i mnóstwo komplementów. Akademia Malucha rusza
ponownie po wakacjach. Pierwsze
„wykłady” odbędą się 7 września.

Akademia Malucha, bo o niej
mowa, prowadzona przez Ewę Bąk
z Młodzieżowego Domu Kultury
„Jelonek”, od początku istnienia cieszy
się niesłabnącym powodzeniem wśród
najmłodszych mieszkańców naszego
miasta i ich rodziców.
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Po naszej ubiegłotygodniowej publikacji
dotyczącej planowej likwidacji działu imprez w jeleniogórskim Empiku, napisała
do nas Monika Marianowicz PR&Events
Manager placówki.
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Pomogli Agatce
Dwa tysiące czterysta trzydzieści złotych to plon koncertu
i akcji charytatywnej na rzecz
pięcioletniej Agaty Sobieszenko,
mieszkanki Wojciechowa, która
choruje na raka nadnerczy.
Nietypowa impreza odbyła się
w minioną środę w Teatrze
Zdrojowym dzięki inicjatywie
Janusza Malczewskiego, którego
córka wymyśliła koncert charytatywny. Na scenie wystąpił
chór z Gimnazjum w Jeżowie
prowadzony przez Agnieszkę
Marszałek, utalentowana wokalistka Gabriela Kowalewską
z Jeleniej Góry, muzykująca
rodzinę Ganczarskich z okolic
Gryfowa Śląskiego, Marcel Lelo
z Lubina i wielu innych artystów.
Organizatorzy nie zawiedli się i
zapowiadają dalsze akcje, dzięki
którym będzie można ulżyć
w codzienności dziewczynce
i jej bliskim, którym się nie
przelewa.
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W Teatrze im. Norwida, a właściwie na renesansowym dworze
Czarne trwają ostatnie przygotowania do środowej premiery
„Listu” Aleksandra Fredry. Sztukę
po raz pierwszy będzie można
obejrzeć 24 czerwca o godz. 20
na dziedzińcu dziedzińcu dworu
Schaffgotschów. Wczoraj (niedziela) aktorzy przeprowadzili
próbę generalną. W roli Orgona
zobaczymy Jacka Grondowego,
Celinę (żonę Orgona) zagra Elwira Hamerska-Kijańska. Agata
Moczulska wystąpi gościnie jako
Zofia, siostrzenica Orgona. W
Stryja Radosta wcieli się Tadeusz
Wnuk, a rolę Zdzisława zagra
Igor Kowalik (gościnnie). Kostiumy i dekoracje zaprojektowała
Elżbieta Terlikowska, ruch sceniczny opracował Julian Hasiej ,
a muzykę do piosenki finałowej
skomponował Bogdan Koca.
Reżyseria: Krzysztof Pulkowski.
Przedstawienie będzie grane
codziennie od 24 do 30 czerwca
o godz. 20
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Czas na „List”

Stowarzyszenie żywych poetów w Empiku
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Od redaktora:
Marne to pocieszenie przysyła
nam pani Monika sugerując dotychczasowym gościom saloniku

sne potrzeby. Obecnie policjanci
sprawdzają źródło pochodzenia
narkotyków. Cała trójka trafiła do
policyjnego aresztu. Za posiadanie
„trawki” grozi im do trzech lat
więzienia.
Kłopoty z prawem będzie miał
też 17-letni piechowiczanin podejrzany o handel ”maryhą”. Jak ustalili policjanci, chłopak od września
ubiegłego roku sprzedał kilkakrotnie narkotyk dwóm mieszkańcom

Taniec radości małych akademików

Echa naszych publikacji

– „Jesteśmy pełni uznania dla
pracy Events Coordinator’a Marcina Nowakowskiego i doceniamy
jego ogromny wkład na zaistnienie
Empiku na kulturalnej mapie
miasta. Niemniej jednak planowane (jeszcze niepotwierdzone)
zredukowanie dotychczasowej
działalności w sferze organizacji
wydarzeń nie jest równoznaczne
z likwidacją Empiku w Jeleniej
Górze. Nie oznacza ani końca
ery Empiku, ani jeleniogórskiego
Salonu, który nadal będzie istniał
w stolicy Karkonoszy (…). Warto
przy tym podkreślić, że spotkania
z przedstawicielami świata kultury,
nauki i sztuki odbywają się i wciąż
będą się odbywać w kilkunastu
wybranych Empikach na terenie
Polski. Pan Nowakowski będzie
najprawdopodobniej kontynuować
działalność w zakresie animacji
kultury we wrocławskim Empiku
przy Rynku”.

Wakacje z trawką

Coraz głośniejsze są nawoływania do legalizacji
marihuany. A policjanci
mają coraz więcej pracy
z osobami, które łamią
prawo. Wszak „ziółka” są
wciąż nielegalne, a sięga
po nie bardzo dużo ludzi,
zwłaszcza młodych.
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(mowa
o piętrze,
na
którym odbywają się imprezy), wycieczki do Wrocławia
po to, aby móc brać udział w
tym, co dzieje się w Jeleniej Górze
aktualnie. Może z perspektywy
Warszawy wygląda to jak podróż
z Żoliborza na Kabaty, ale z
punktu widzenia miejscowych
jest zupełnie inaczej. Zresztą, w
artykule Jelonki nikt nawet nie
sugerował, że zostanie zamknięty cały Empik. Ale likwidacja
działu imprez z całą pewnością
będzie oznaczała koniec pewnej
ery. Trwanie księgarni, z pewnością innej niż pozostałe, ale
jednak tylko sklepu, z pewnością
nie będzie dla mieszkańców i mediów interesujące w stopniu, do
jakiego rozwinęła się działalność
pięterka z jego sympatycznym
gospodarzem. Ale cóż: centrala
rządzi i wie zawsze lepiej, choć
często nie ma racji.
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W czasach, w których – wydawałoby się – wiersz został
skazany na banicję, można przeżyć chwile wzruszeń,
refleksji a nawet wesołości połączonej z radością dzięki poetom. Że tak jest, udowodnili w miniony czwartek
studenci polonistyki Kolegium Karkonoskiego, którzy
w saloniku EMPIK przedstawili wiązankę utworów z
poetyckim przesłaniem.

mv{êh

ÂÃ
yjop~
|t

Konrad Przezdzięk

Agata Grajewska, Małgorzata
Płonczkier, Kamil Reichel oraz
Marcin Nowakowski, w podwójnej
roli gospodarza spotkania oraz
narratora, przygotowali publiczności smakowity kąsek. Wiersze
i piosenki. Różnych autorów, w
różnej interpretacji.
Był Norwid, Asnyk, Tuwim,
Stachura. Były też utwory śpiewane (w wykonaniu Małgorzaty
– wokal oraz Agaty – gitara),
między innymi, z repertuaru
Edyty Geppert. Zabrzmiało pełne
liryzmu i głębi „Zamiast”.
Ale clou programu autorzy
przedstawienia zostawili sobie
na koniec. To twórczość Karola
Maliszewskiego, świetnie znanego
studentom doktora, wykładowcy,
literaturoznawcy, krytyka i poety.
W interpretacji Kamila Reichela oraz Małgorzaty Płonczkier
zabrzmiały dwa wiersze pana
Karola. Jeden, „Nie jesteś poetą
krajobrazu?” – przybrał formę
piosenki, którą interpretatorka

sugestywnie wykonała przy gorącym aplauzie widowni. Brawo bił
także sam autor.
– Przygotowywaliśmy wszystko
od kilku tygodni – mówi Marcin Nowakowski. - Jestem pełen
podziwu dla moich kolegów. To

im należą się największe oklaski
- dodał wzruszony gospodarz
spotkania.
Bardzo udane przedstawienie
dowodzi, że studenci Filologii
Polskiej Kolegium Karkonoskiego
nie zasypują gruszek w popiele, ale
poezją potrafią zarażać słuchaczy.
Całości wysłuchała niemal pełna
sala Empiku na starówce. Pusta
pozostała tylko kanapa, która
czekała na władze jeleniogórskiej
uczelni.
Studentom wszyscy gratulowali. Była Edyta Tuz-Jurecka,

wykładowczyni KK, Urszula
Liksztet, kierowniczka literacka
Teatru Norwida, także związana z Kolegium, Milan Lesiak,
również nauczyciel akademicki
uczelni. Zauważyliśmy Janinę
Hobgarską, dyrektorkę Biura
Wystaw Artystycznych i liczne
grono studentów, licealistów
oraz gimnazjalistów. Na zakończenie wykonawcy dostali od
pewnej urodziwej niewiasty po
słoneczniku.

(tejo)
Fot. Konrad Przezdzięk

KRÓTKO Z MIASTA
I REGIONU

Fot. A. KMP
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Szoruj chory do kolejki!

Zdolną młodzież mamy

W minionym tygodniu podsumowano rok szkolny 2008/09 w
środowiskach artystycznych. Na
publicznych koncertach zagrali
dyplomanci szkół muzycznych
z Jeleniej Góry i Cieplic. Występy najlepszych wychowanków
zorganizował też Młodzieżowy
Dom Kultury „Jelonek”. Młodych
artystów oklaskiwali rodzice,
znajomi i koledzy. Wielu adeptów muzyki nie poprzestanie na
szkołach pierwszego stopnia i od
września rozpocznie naukę w
średnich placówkach kształcenia
artystycznego.

Zbigniew Sobol jest zawodowym
kierowcą w biurach podróży. Trzy
dni oczekiwania na rozpoczęcie
leczenia wyłączyły go z pracy.
Mężczyzna stracił pieniądze. Zapowiada, że będzie dochodził odszkodowania.
Tymczasem Wiesława Gajewska,
prezes Szpitala Bukowiec tłumaczy,
że wszystkie osoby, wymagające
natychmiastowej opieki medycznej
są leczone w pierwszej kolejności.
– Lekarz obejrzał rękę pacjenta i
stwierdził, że nie grozi mu żadne
niebezpieczeństwo. Pracownicy
szpitala chcieliby przyjmować
wszystkich chorych od razu, ale ze

Skarby z szuflady

pornograficzne z dłonią w rozporku. O znaczeniu terminu w
języku angielskim dowiedział
się od nas.
– Widziałem grupki turystów
z wysp, którzy rechocząc robili
sobie pamiątkowe zdjęcia na tle
tej tablicy. Nie bardzo zrozumiałem powód ich wesołości. Dopiero
przez przypadek dowiedziałem
się, co to słówko po angielsku
znaczy, a znam ten język na
poziomie podstawowym – mówi
nam pan Jerzy z Karpacza.
Póki co nic złego w szyldzie
nie widzą samorządowcy. Nie
zamierza go także zmieniać właściciel parkingu. Czy słusznie? – To
zwykła niefortunna zbieżność,
w pewnym sensie homonimia
angielsko-polska. Trudno mieć tu
do kogoś pretensje. Ale to tak jak
ze słówkiem „szukać”: w języku
czeskim ma bardzo pejoratywne
znaczenie, nikt jednak nie postuluje, aby wymazać je ze słowników
– mówi Krzysztof Gawroński,
filolog i językoznawca.

Jego zdaniem rozsądny Anglik
potraktuje ten napis tylko jako
śmiesznostkę. – Ale być może
osoba mniej wykształcona pomyśli, że na przykościelnym parkingu zbierają się onaniści. Będą
sobie robić z nas pośmiewisko.
Dlatego lepiej by było te tablice
wymienić – uważa pan Jerzy

Anna Pisulska

Fot. Ania

Zaczęło się od wymiany literki
„g” na „k” z powodów przyziemnych. Napis Wang widniał przy
omawianym parkingu od 11 lat.
Proboszcz miejscowej parafii
ewangelickiej ksiądz Edwin Pech
uznał jednak, że nazwa ta jest
zastrzeżona i nie powinna być
używana w odniesieniu do miejsc
postojowych dla samochodów. –
Używanie sformułowania Wang
sugerowało, że parking należy
do kościoła i czerpiemy z niego
zyski. Dlatego też uznałem, że
tak dalej być nie może – mówi
ks. Edwin Pech.
Właściciel chciał zaoszczędzić,
bo jak wspomniał, wymiana
wszystkich tablic kosztowałaby
go około dwóch tysięcy złotych i
zdecydował się wydać po 30 złotych na wymianę każdej litery „g”
na „k”. Nie zdawał sobie jednak
sprawy z konsekwencji. Nowa
nazwa bawi przede wszystkim
gości z Anglii, którym przypomina noce rozkoszy spędzone
przez panów oglądających filmy

Ewa Andrzejewska postanowiła
przejrzeć zawartość archiwów. Powstała udana wystawa nie pokazywanych do tej pory miniatur artystki. „Fotografie z ostatniej dekady
XX wieku” to tytuł ekspozycji, którą
w ramach projektu Pamięć Miasta
otwarto w miniony wtorek Galerii
Małych Form Książnicy Karkonoskiej. Ewy Andrzejewskiej, która
wraz z Wojciechem Zawadzkim
ustaliła estetykę fotografowania i
ukształtowała tzw. szkołę jeleniogórską, przedstawiać nie trzeba.
To autorka niepowtarzalnych
stykówek, odbitek wykonanych
z klisz rzadko dziś używanego
dużego formatu.

nigdy nie za późno

(tejo)
Niszczył dla zabawy

Godną napiętnowania formę
rozrywki znalazł sobie 16–letni
wandal, który zdemolował dwie
wiaty przystankowe oraz w dwóch
sklepach wybił witryny. Suma strat
pokrzywdzonych wynosi nie mniej
niż 3600 zł. Młody przestępca
za swoje czyny odpowie przed
sądem rodzinnym. Chłopak od 4
do 12 czerwca 2009 roku w Jeleniej
Górze dopuścił się co najmniej czterech uszkodzeń mienia na szkodę
różnych podmiotów. Policjantom
wyznał, że tłukł szyby, bo go to
bawiło.

Zbigniew Sobol jest zawodowym
kierowcą w biurach podróży. Trzy
dni oczekiwania na rozpoczęcie
leczenia wyłączyły go z pracy.
Mężczyzna stracił pieniądze. Zapowiada, że będzie dochodził odszkodowania.
Tymczasem Wiesława Gajewska,
prezes Szpitala Bukowiec tłumaczy,
że wszystkie osoby, wymagające
natychmiastowej opieki medycznej
są leczone w pierwszej kolejności.
– Lekarz obejrzał rękę pacjenta i
stwierdził, że nie grozi mu żadne
niebezpieczeństwo. Pracownicy
szpitala chcieliby przyjmować
wszystkich chorych od razu, ale ze

Bańki w sztucznym tłumie
Fot. Mar

W minioną sobotę o godzinie wione miejsce. Pierwsze odbyło
13 w śródmieściu Jeleniej Góry się w listopadzie ubiegłego roku.
kilkudziesięciu młodych mieszkań- Niektórzy na miejscu odkrywali,
ców spotkało się na chwilę, żeby że w grupie są znajomi, były chwile
wspólnie puszczać mydlane bańki. rozmowy, ale górę wzięła zabawa
Po kilku chwilach wszyscy rozeszli z puszczaniem mydlanych baniek.
się. Wszystko w ramach akcji grupy Przechodnie żywo reagowali, przyFlash Mob. Organizatorzy dogadali stawali, robili zdjęcia.
się za pośrednictwem „Naszej-kla(Mar)
sy”. Wielu z nich
nie zna się, ale Rodem z USA
chce brać udział
Flash Mob można przetłumaczyć jako błyskawiczny tłum. Tak zaczęto nazywać sztuczny
w spotkaniach,
które mają tylko tłum ludzi gromadzących się niespodziewanie w miejscu publicznym w celu przeprowacieszyć przycho- dzenia krótkotrwałego zdarzenia. Pierwsze wydarzenie tak nazwane odbyło się w Stanach
dzących w umó- w 2003 roku.

względu na ciągły brak pieniędzy
jest to zwyczajnie niemożliwe. Zbigniew Sobol w minionym tygodniu
musiał więc kolejny raz zarejestrować się i poczekać w kolejce na
zdjęcie gipsu.
A będzie jeszcze gorzej: Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach
oszczędności planuje zmniejszyć
kontrakty szpitali. Placówki medyczne nie chcą się na to zgodzić
i pertraktują, żeby uzyskać stare
stawki. Nie będzie to miało jednak
wpływu na polepszenie obecnej
sytuacji.

(Ania)

Wyjaśnienie
W nawiązaniu do publikacji tekstu „Sposób na kryzys” zamieściliśmy tydzień temu zdjęcie niewłaściwego modelu mercedesa. Oto prawidłowa fotografia. Za niedopatrzenie przepraszamy.
Redakcja

Pijany pirat

zatrzymany po pościgu
Okazało się, że kierowca ma blisko
1,5 promila w organizmie, a jego
przyjaciółka – blisko 2. Kierowca
nie posiadał również w ogóle
uprawnień do kierowania pojazdami. Pojazd został odholowany
na parking, a kierowcy teraz grozi
kara nawet do 2 lat pozbawienia
wolności – informuje nadkom.
Edyta Bagrowska z KMP w Jeleniej
Górze.

(tejo)

REKLAMA

Fot. Policja

(Ania)

Na „kompa”

(tejo)

Sceny jak z filmu akcji rozegrały
się w minioną środę w Janowicach
Wielkich, gdzie policjanci gonili
uciekającego polonezem pijanego
kierowcę. W aucie była też konkubina i 12-letnia córka mężczyzny.
Kiedy auto wpadło do rowu, delikwent próbował oddalić się pieszo.
Kierującym okazał się 53-letni
mieszkaniec powiatu kamiennogórskiego, Policjanci od mężczyzny
wyczuli wyraźny zapach alkoholu.

względu na ciągły brak pieniędzy
jest to zwyczajnie niemożliwe. Zbigniew Sobol w minionym tygodniu
musiał więc kolejny raz zarejestrować się i poczekać w kolejce na
zdjęcie gipsu.
A będzie jeszcze gorzej: Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach
oszczędności planuje zmniejszyć
kontrakty szpitali. Placówki medyczne nie chcą się na to zgodzić
i pertraktują, żeby uzyskać stare
stawki. Nie będzie to miało jednak
wpływu na polepszenie obecnej
sytuacji.

Fot. Ania

– Nikt z lekarzy, ani pielęgniarek nie pomyślał nawet o
udzieleniu mi pierwszej pomocy. Trzy dni chodziłem więc
ze złamaną ręką bez gipsu i jakiegokolwiek opatrunku
– skarży się Zbigniew Sobol, który na początku czerwca
rozpoczął leczenie w Szpitalu „Bukowiec”, gdzie go skierował lekarz pierwszego kontaktu.

(Ania)

Błąd, niedopatrzenie, czy może umyślny zabieg? Zastanawiają się nad tym turyści,
którzy widzą tablicę z napisem Parking WANK w pobliżu kościółka Wang będącego
symbolem Karkonoszy. Anglicy robią sobie przed szyldem zdjęcia, bo w ich ojczystym
języku słówko kojarzy się z rozkoszą, jaką mogą sprawić sobie sami mężczyźni.
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Fot. Ania

Fot. Ania

Kierunek „Wank”

WIADOMOŒCI

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

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS Z NAMI NIE PODARUJESZ!

BEZ ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH

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

POMOC W KAŻDYM WYPADKU

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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WYDARZENIA / OG£OSZENIA

Spotkać się oko w oko z lwem. Dotknąć ostrych jak brzytwa zębów rekinopodobnej ryby, wsadzić rękę w paszczę
krokodyla, pogłaskać niedźwiedzia – to wszystko możliwe
jest w Biurze Wystaw Artystycznych.
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RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra 75 36 864

196 26
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RADIO TAXI MERCEDES

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

Auto-Komis
„Dakar”

www.dakar-68.gratka.pl
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UBEZPIECZENIA
KREDYTY
PRZYJMOWANIE AUT W ROZLICZENIU
tel. 075 64 38 733
kom. 0509 963 753 0501 053 312

www.peter.autogielda.pl

AUTO KOMIS

zaprzyjaźniały się z dziełami
jak z dobrze znanymi bohaterami bajek.
Co ciekawe, artysta zilustrował także jeden z podręczników
do matematyki.

(tejo)

– TA WYSTAWA TO UKŁON NIE TYLKO W
STRONĘ NAJMŁODSZYCH, ALE CAŁYCH
RODZIN Z DZIEĆMI. ZAPRASZAMY, ABY
PODCZAS WAKACYJNYCH SPACERÓW
WPAŚĆ DO NAS I ODWIEDZIĆ TĘ DZIWNĄ, ALE
PIĘKNĄ KRAINĘ – MÓWI JANINA HOBGARSKA.
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Skład Opału, Materiałów
Budowlanych i Nawozów
Stanisław Tyrala Spółka Jawna
Oferujemy w ciągłej sprzedaży opał do pieców tradycyjnych i kotłów grzewczych nowej generacji.

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

biuro@sombin.pl,
www.sombin.pl

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

HOTEL

Halny

075 752 40 91
075 755 15 27
075 713 64 35
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PL 58-540 Karpacz, ul. Mickiewicza 10
tel.fax +478 75 761 93 63
www.hotelhalny.com.pl
info@hotelhalny.com.pl

WOJCIECH CHADŻY
58-500 Jelenia Góra, ul. Groszowa 49/2
tel. 075 75 35 600 fax 075 641 22 21
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USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
INSTALACJE HYDRAULICZNE
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
DOCIEPLENIA

510 193 501

izotech_jgora.republika.pl

196 21
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ROBERT

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

RADIO TAXI ŚNIEŻKA

JELENIA GÓRA

firma handlowa
ul. Wolności 59
Jelenia Góra

AU T O H A N D E L

także Arki Noego, która jest
niemal tak wielka jak cała sala
BWA przy ulicy Długiej 1 w
Jeleniej Górze.
Jego dzieła pozwalają, aby
przeżyć podróż wyobraźni do
krainy niezwykłej. Dla doro-

słych będzie to powrót do dzieciństwa, dla dzieci – kolejne
doświadczenie w eksploracji
bajkowego świata. I choć niektóre eksponat y wyglądają
dość strasznie, nie wywołały
paniki wśród najmłodszych
gości. Wręcz przeciwnie: dzieci

– Zabrakło na naszej ekspozycji kilku znaczących dzieł:
ich pokazanie uniemożliwiły
rozmiar y – mówiła Joanna
Mielech, przedstawiając dorobek art yst y. Nie ma, między
innymi, potężnej karuzeli, a

ul. Wolności 121,
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

58-500 Jelenia Góra
ul. Zgorzelecka 9

A

klasycznym, których także nie
brakuje. Przedstawiają różne
sceny z bajek i powieści.

Fot. Konrad Przezdzięk

E

spod sufitu do lotu pikującego
szykuje się agresywny pterozaur. Na wejściem odpoczywa
potężny nietoperz, a nad
futr yną sali
na pierwszym
piętrze czai
się pająk wielkości ludzkiej
głowy.
Są na wystawie urocze
miniaturki lisów, łasiczek,
pt a ków, a
nawet ważki.
Jest potężny
krokodyl, naturalnych rozmiarów lew i spory niedźwiedź.
Nikogo jednak nie zaatakują,
bo śpią zaklęte w kawałach
drewna, które artysta ostatnio
polubił szczególnie. Choć wciąż
pozostaje wierny ilustracjom

Serafin

R

pamiętają charakterystyczną
kreskę artysty ci, którzy fascynowali się bajkami, klechdami
i innymi opowieściami w latach
50 i 60. XX wieku. Pan Józef
wtedy właśnie zaczynał trwającą do dziś karierę rysownika,
rzeźbiarza, autora instalacji i
autorskich figur zwierząt oraz
scenografa.
Ich kształty po trosze wzięte
są z natury, ale – wymuskane
wyobraźnią twórcy – przedstawiają bestyjki, jakich na świecie
nie uświadczysz. Są wszędzie:

Fot. Konrad Przezdzięk

Fot. Konrad Przezdzięk

W miniony piątek otwarto
tam „Bestiarium” (czyli „Zwierzyniec”) niesamowitą wystawę
prac Józefa Wilkonia, ilustratora, którego rysunki
zdobią
prawie
2 0 0
tytuł ó w
książek.
Z dzieciństwa

PRZYJAZNE STWORKI I POTWORY PRZYTULANKI

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

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

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Wystawa prac Aleksandry Śnieżek i Katarzyny Karczmarz
to propozycja Miejskiego Domu Kultury Muflon na nadchodzący tydzień.
Aleksandra Śnieżek z pochodzenia jeleniogórzanka, mimo
młodego wieku (24 lata) ma na
swoim koncie wiele osiągnięć
m. in. wystawy indywidualne
„Wrocławskie podwórka” – dyplom w Państwowym Studium
Animat orów Ku lt u r y, 2008
Jelenia Góra, „Architekci ciszy”
„Basen” – Galeria Czekoladowa,
2007 Kraków, „Architekci ciszy”,
Miesiąc Fotografii w Krakowie,
2 0 0 6 Wro c ł aw, „ A rc h i t e kc i
ciszy”, La Luz”. Sama o sobie
pisze - „Moje przemyślenia na
temat fotografii krążą głównie
wokół możliwości wyrażania
emocji poprzez obraz. Intrygują
mnie fotografie, które z pozoru
przypominają czysty dokument,
a które jednocześnie zawierają
w sobie lawinę subt elnych

podpowiedzi i kluczy, przez
co pozwalają na odczytanie
naszych my śli przez osoby
niewtajemniczone. Staram się
zatrzymać obrazy ukr yte w
podświadomości, które przenikają naszą codzienność przez
ułamek sekundy. Jedno zdjęcie
nie potrafi oddać charakteru
całej osoby, dlatego nie zajmuję
się portretem. Aleksandra Śnieżek na swoje obecne miejsce
zamieszkania wybrała Wrocław.
Jest fotografem, grafikiem i
jednocześnie studentką II roku
Instytutu Twórczej Fotografii
w Opavie.

Kino LOT zaprasza na seanse
filmowe:

godzinie 18.00

„Ja kocham, a ty z nim” w reżyserii Petra Hedgesa. Zabawna historia o
miłości. Główny bohater poznaje piękną
kobietę, w której się zakochuje. Po jakimś
czasie wychodzi na jaw, że wybranka
to jednocześnie dziewczyna jego brata.
Seanse do najbliższego czwartku o
godzinie 16.00 i 20.00.
„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
którymAmeliaEarhartprzeleciałaAtlantyk i inne ciekawostki, które być może,
podobnie jak w pierwszej części, ożyją.
Film wyświetlany będzie do czwartku o

Problemy Etyki
w Szkole
To temat spotkania z autorami książki pod tytułem
„Problemy etyczności i etyki
w szkole – teoria i praktyka”.
Zaprasza na nie jeleniogórski
salon Empik. Odbędzie się
ono 23 czerwca o godzinie
17.00.

„Poranki – czytanki”
Kolejna zabawa z tego
cyklu to propozycja Książnicy Karkonoskiej dla najmłodszych jeleniogórzan.
Dzieci mogą przenieść się do
fascynującego świata książki
w najbliższą środę o godzinie
11.00.

Marta Obuch
w Empiku
Znana autorka komedii
i kryminałów w najbliższą
środę o godzinie 17.00 będzie
promować swoją najnowszą
książkę pod tytułem „Diabelska ewolucja”. To z pewnością nie lada gratka dla
fanów pisarki, którzy mają
okazję w tym tygodniu zdobyć jej autograf i zamienić
parę słów.

Wnikliwa fotografia

Katarzyna Karczmarz, 31 lat,
studiowała w Uniwersytecie Wrocławskim oraz Wyższym studium

W kinie Marysieńka obejrzymy:

„Wino truskawkowe” - Film
wyreżyserowany przez Dariusza Jabłońskiego. To ekranizacja „Opowieści
galicyjskich” Andrzeja Stasiuka. Główny
bohater postanawia wyprowadzić się z
dużego miasta i przenieść na prowincję.
Chce wieść spokojne życie. Na miejscu
poznaje policjanta, który w tej miejscowości służy od wielu lat. Nie można także
nie wspomnieć o pięknej Słowaczce
Lubice, wzbudzającej zachwyt wśród
większości mężczyzn. Poza tym życie
w małym miasteczku jest raczej nudne, chłopi przesiadują w knajpie, a w
niedzielę wszyscy uczęszczają na mszę
świętą. Najważniejsze jest, kto zdobędzie
Słowaczkę. Film obejrzymy do czwartku
o godzinie 16.00 i 20.00.
„Tatarak”-Filmpolskiejprodukcji,wyreżyserowany przez Andrzeja Wajdę. To

Fot. Aleksandra Śnieżek – Architekci Ciszy

w fotografii

REKLAMA

Powiew świeżości

Fotografii w Jeleniej Górze. Jest
członkinią Związku Polskich Artystów Fotografików. W 2007 roku
w Częstochowie została laureatką
Grand Prix II Międzynarodowego
Salonu „Martwa Natura w Fotografii”. W tekście Piotra Komorowskiego, na temat młodej artystki
czytamy - Twórczość Katarzyny
Karczmarz stanowi dobrą sposobność do wniknięcia w świat takiej
fotografii, która w wyrafinowany,
ale i esencjonalny sposób prezentuje cechy swojej autonomii,
stanowiące o jej medialnej istocie.
Na pierwszy rzut oka zdjęcia te
wydają się funkcjonować jedynie w
obszarze czystej estetyki, w rzeczy-

wistości jest jednak tak, iż przede
wszystkim są one świadectwem
zaistnienia konkretnego zdarzenia,
określonego przez czas, przestrzeń,
materialność, żeby nie powiedzieć
– substancjonalność świata.

fascynująca historia starzejącej się Pani
doktor, imieniem Marta. W rolę główną
wcieliłasięKrystynaJanda.Kobietawraz
ze swym mężem mieszka w małym
miasteczku. Jest osobą doświadczoną
życiowo i wydaje się, że nic już jej nie
może zaskoczyć. Okazuje się jednak, że
jest to błędne myślenie, gdyż bohaterka
za sprawą młodego mężczyzny kolejny
raz zrozumie, co to jest miłość, a jego
śmierć podczas kąpieli będzie dla niej
trudnym i zaskakującym przeżyciem.
Film obejrzymy do czwartku o godzinie
18.00

rządowej. Film wyświetlany będzie do
wtorku o godzinie 14.00.
„Terminator: Ocalenie” w reżyserii Josepha McGintiego Nichola. W
roli głównej zobaczymy Christiana Bale,
który jako John Connor ma prowadzić
ruch oporu przeciwko Skynetowi i armii
Terminatorów. Z czasem okazuje się, że
jego rola się nieco zmieni. Wszystkie
wydarzenia rozgrywają się w 2018 roku.
Seans wyświetlany będzie do wtorku w
godzinach: 15.45 18.00 20.15 oraz do
czwartku o 13.00.
„Transformers: Zemsta upadłych”- film wyreżyserowany przez
Michaela Baya. Ciąg dalszy historii o
robotach, przed którymi świat uratował
Sam Witwicky, czyli zwykły nastolatek.
Zapobiegł starciu dwóch przeciwnych
grup maszyn. Kolejną część jego perypetii poznamy, jeżeli przyjdziemy
do kina do czwartku o godzinie 15.30
18.00 20.30.

Kino Grand proponuje:

„Potwory Kontra Obcy” - w
reżyseriiConrada Vernona.Animowana
opowieść o Susan Murphy z Kalifornii,
która w dniu swego ślubu zostaje uderzonaprzezmeteor.Wynikiemfatalnego
wydarzenia jest nagły i ogromny wzrost
bohaterki. Uzyskuje ona bowiem rozmiar 49 stóp i trafia do tajnej placówki

Trzeba zobaczyć

Osoby, które chcą się przekonać
czy fotografie artystek są faktycznie
ciekawe i odzwierciedlają to co,
napisane jest w tekście mogą się
udać w najbliższą środę do MDK
„Muflon”, gdzie nastąpi otwarcie
wystawy. Wystawa czynna będzie
do 2 września.

Teatralna premiera w dworskich progach
„List” Aleksandra Fredy zostanie
wystawiony w Dworze Czarne przy
ulicy Strumykowej w Jeleniej Górze.
Sztukę w reżyserii Krzysztofa Pulkowskiego, w oryginalnej scenerii
można obejrzeć od najbliższej środy
do 30 czerwca o godzinie 20.00.
Zdrojowy Teatr Animacji wystawi w najbliższym tygodniu sztuki:
„Ach ta Mysia” w reżyserii i choreografii Czesława Sieńko. To fantastyczna opowieść o przyjaźni, która
uczy najmłodszych jeleniogórzan,
że dzięki niej nawet we wrogich
środowiskach może dojść do porozumienia. Podczas spektaklu dzieci
poznają gospodynię domową,
Marynę, gburowatego i leniwego
kota Kiciusia oraz myszkę Mysię,
którzy mieszkają w jednym domu.
Początkowo w ich mieszkaniu panuje wroga i niemiła atmosfera, bo
zarówno kot jak i pani domu starają
się dopaść mysz, ale ta okazuje się
sprytniejsza i inteligentniejsza, a jej
szczere uczucia doprowadzają do
zaprzyjaźnienia się wszystkich lo-

MELODY GARDOT – “My One własnapasjęztradycjąjazzuibluesa.MeloAnd Only Thrill”
dy Gardot wyrosła na godną następczynię

Diany Krall czy Norah Jones, ale mającą
własny niepowtarzalny styl i osobowość.
Artystka jak na swój bardzo młody wiek
jest bardzo dojrzała o czym można się
przekonaćsłuchającnajnowszejpłyty„My
One And Only Thrill”, który jest połączeniem rytmów latynoskich, jazzu, bluesa a
nawetfolku.Dojrzałośćtejmuzykijesttym
bardziej zaskakująca, iż nawet ci wszyscy,
którzy poddali się urokowi tego albumu,
będą mocno zaskoczeni postępem, jaki
dokonałsięwjejmuzyceodtamtegoczasu
i jak bardzo dorosły i przemyślany jest
„My One And Only Thrill”.Producentem
płyty jest Larry Klein – ten sam, który
produkował ostatnią płytę Till’a Bronnera – „Rio”. Aranżacje na sekcję smyczków

RGG – „True Story in Two Acts” własnych doświadczeń. Jest na nim

wydawnictwo: Tokarnia Music
Production/ Fonografika
Po próbie udanego przeniesienia
muzyki Mieczysława Kosza na własny
grunt improwizacji (zamierzenie wcale
nie było łatwe), tym razem muzycy z
powodzeniem zrealizowali swój kolejny
muzyczny projekt. Na tym podwójnym
albumie unosi się duch Krzysztofa Komedy. Płyta ma co by nie mówić charakter
osobisty. Trzech muzyków: Przemysław
Raminiak (fortepian) , Maciej Garbowski
(kontrabas) i Krzysztof Gradziuk (perkusja) zawarło na tym albumie jakąś sumę

mnóstwo szaleństwa, przewrotności i
niebywałej ekspresji. Podobnie jak w
przypadku płyty Włodka Pawlika „Grand
Piano”, kompozycje nie mają tytułów a
jedynie oznaczenia poszczególnych scen
muzycznych. Te kolejne sceny to kolejne
inspiracje poszczególnych muzyków.
Można w nich znaleźć jedynie pewne
ukryte zarysy wpływów. Są też szerokim
spojrzeniem na cały muzyczny świat i
wszystkie inspiracje, jakie ich dotąd zdążyły ogarnąć. Muzycy spotykając się przed
nagraniem zrezygnowali z jakichkolwiek
„barier” w postaci kompozycji.. W studiu
na żadne obawy już absolutnie nie było

katorów. Sztuka wystawiana będzie
23 czerwca o godzinie 10.00.
„Leśne przygody Tymoteusza”
- czyli druga część przygód misia
Tymoteusza. Tymek zabierze najmłodszych jeleniogórzan do lasu na
grzybobranie, gdzie czeka go wiele
niespodziewanych wydarzeń m.
in. spotkanie z chytrym lisem, jako
myśliwym i ojcem niedźwiedziem.
Jest to teatralny serial, który cieszy
się ogromną popularnością wśród
dziecięcej publiczności. Na spektakl
możemy się wybrać 25 czerwca o
godzinie 11.00.
„Śpiąca Królewna” - To fascynująca historia dla dzieci o księżniczce ukłutej wrzecionem, które
powoduje, że zapada ona w letarg.
Czy znajdzie się sposób, żeby ją
obudzić? Beata Pejcz, reżyserka
spektaklu stworzyła przedstawienie mówiące nie tylko o głównej
bohaterce, ale i o dzieciach, które
nie chcą iść spać. Spektakl wystawiany będzie 26 czerwca o
godzinie 11.00

X Karkonoska Giełda Kolekcjonerska
Wszyscy miłośnicy staroci mogą skorzystać z oferty
Muzeum Karkonoskiego, w którym 28 czerwca o
godzinie 8.00 rozpocznie się impreza wyczekiwana
przez hobbystów, zbieraczy, kolekcjonerów.
Będzie można wówczas sprzedać i kupić nowe, a mimo to
często stare obiekty. Doskonała
okazja do poszerzenia kolekcji,

Nowości ze świata muzyki
wydawnictwo: Verve/ Universal
Music Polska
Niebywałejurodywokalistkapochodzi
zFiladelfiizNewJersey.Jużjakonastolatka
zaczęłatraktowaćswójśpiewpoważnie.W
2004 roku miała bardzo poważny wypadek jadąc na rowerze została potrącona
przez samochód i z bardzo poważnymi
obrażeniami trafiła do szpitala w którym
spędziła kilka miesięcy. W szpitalnym
pokoju dochodząc do zdrowia zaczęła
pisać własne kompozycje. Zadebiutowała
w 2007 roku autorskim albumem „Worrisome Heart”, którego producentem był
Genn Burrett. Na płycie znalazł się utwór
„Goodnite”, który stał się wielkim przebojem. Pokazała,że potrafi połączyć swoja
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być może powstania nowego
zbioru. Istnieje możliwość udostępnienia stołów handlującym.
Nie zbraknie także bufetu.

Recykling Sztuki

napisał Vince Mendoza – znakomity
aranżer znany ze współpracy z takimi
muzykami jak: Al. Di Meola, Joni Mitchell,
Kyle Eastwood, Joe Zawinul. To dzięki
niemusłychaćnatymalbumieechaPeggy
Lee i Franka Sinatry. Prawdziwą maestrię
Mendoza pokazał w tytułowym utworze
„My One And Only Thrill”, od delikatnego
wstępu poprzez nagły zwrot aż do finału,
który przywodzi na myśl muzykę pisaną
przez Bernarda Herrmanna do filmów
Alfreda Hitchcocka. W nagraniu płyty
wzięli udział znakomici muzycy jazzowi
tej miary co Larry Goldings (instrumenty
klawiszowe) i Vinnie Colaiuta (perkusja).
MelodyGardotśpiewadelikatnymgłosem
przypominając czasy jak grała w barach a
publicznośćwrzucaładopustegokieliszka
drobne monety. Teraz ten kieliszek na

sceniejestpełnyulubionejwhiskypoktóry
sięga czasami podczas koncertu ale tylko
jak sama mówi dla animuszu. Na krążku
znalazło się 11 kompozycji wśród nich
m.in. „Your Heart Is As Black As Night”
(Twe serce jest tak czarne jak noc) i wielki
standard „Over the Rainbow” (Ponad
tęczą). Jako bonus dołączono orkiestrową
wersję utworu „If The Stars Were Mine”,
przy której się można
rozczulić.Artystka pojawi się tego lata na wielu
europejskichfestiwalach
jazzowych.

miejsca. Finalnie powstało ponad 40
utworów free z czego na album wybrali
jedynie 32. Większość zamieszczonych na
„True Story in Two Act” utworów brzmią
w podobny sposób. Nawiązują momentami do muzyki poważnej a także skłaniają
się w stronę tria Billa Evansa. Muzycy
potrafią bardzo dynamicznie i zarazem
fantastycznie improwizować i to z niemałym temperamentem. Wyrażając się
muzyką free, mogli najbardziej szczerze
ukazać własne ( i całego tria) muzyczne i
pozamuzyczne fascynacje. Słuchając tego
podwójnego albumu dostrzec można
pewne skojarzenia z Bachowskimi „Wariacjami Goldbergowskimi”, u których

podstawy leży improwizacja. W przypadku tria RGG spontaniczność jaką można
dostrzec w poszczególnych tematach nie
idzie w parze z muzycznym chaosem.
Utwory otwierające i zamykające każdy
z dwóch aktów płyty „True Story” są w
pełnym tego słowa znaczeniu kompozycjami. Jeśli idzie o programowość tego
elitarnego wydawnictwa (przepięknie
wydanego) jest ona jednak bardziej
ukryta i zmusza do głębszej refleksji. W
muzycetriaRGGsłychaćlirycznyświatnie
odbiegający od jazzowego
idiomu. Właśnie w nich
brzmi swojska i polska
nuta.

Andrzej Patlewicz

„Kino autorskie – czy jeszcze autorskie?” To temat kolejnego spotkania w BWA w
Jeleniej Górze. Wezmą w nim
udział Andrzej Kołodyński,
Katarzyna Roj, Jan Topolski.
Odbędzie się ono 25 czerwca
o godzinie 18.00.

„Przyroda Gór Stołowych”
To tytuł prelekcji Grzegorza Wójcika jakiej jeleniogórzanie mogą wysłuchać
w najbliższy czwar tek o
godzinie 19.00 w Muzeum
Przyrodniczym przy ulicy
Wolności 268.

MARIKA & RUFF
RADISC
W najbliższą sobotę art y ści wy st ąpią w Klubie
Jazgot w Szklarskiej Porębie. Niewątpliwym hitem
będzie występ Mariki, którą
podziwiano m. in. w Opolu.
Artystka wykonuje muzykę
z pogranicza reggae, funku
i soulu. Wstęp kosztuje 15
złotych.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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„Kocham muzykę”
Lenka, australijska wokalistka o czeskich korzeniach,
zdobyła w naszym kraju popularność dzięki piosence
„The Show”, wykorzystanej w reklamie wiosennej ramówki stacji TVN.
To nagranie promuje debiutancki album wokalistki zatytułowany po prostu „Lenka”, który na amerykańskim
rynku ukazał się pół roku wcześniej. Utrzymana w klimacie inteligentnego popu płyta zawiera 11 przebojowych
utworów.
Większość Twojej rodziny to
muzycy. Czy kiedy byłaś dzieckiem, nie zmuszali Cię oni do
wyboru muzycznej drogi?
Lenka: Tak, tak robili, i dlatego
się zbuntowałam, i przez dość

REKLAMA

Czy bardziej czujesz się niebezpieczną, czy słodką osobą?
W życiu i w muzyce.
Lenka: Myślę, że teraz jestem
bardziej słodka. Ale od czasu do
czasu, w zależności od mojego
nastroju, bywam bardziej niebez-

pieczna.

długi okres nie zajmowałam się
muzyką. Mój tata kazał zarówno
mi jak i mojemu bratu uczyć się
gry na pianinie. Uczyłam się też
gry na trąbce, mój brat uczył
się gry na puzonie... Mój ojciec
jest muzykiem jazzowym. Jest
Czechem, ale ja urodziłam się w
Australii. Był liderem szkolnego
zespołu, na mnie i na moim bracie
ciążyła więc silna presja, by dużo
ćwiczyć. Nienawidziłam tego. Nienawidziłam ćwiczenia gam, było
to dla mnie bardzo nudne.
Byłaś też aktorką; zagrałaś
główną rolę w filmach „Świat
na talerzu” i „Mroczna plaża”.
Czy to prawda, że inspiracją
dla Ciebie była Cate Blanchett
i warsztaty z tą aktorką?
Lenka: Tak, była ona moją
nauczycielką w szkole aktorstwa,
kiedy miałam 13 i 14 lat. Powiedziałam mamie, że chcę zostać aktorką - wcześniej chciałam zostać
tancerką - a ona wysłała mnie na
zajęcia aktorstwa. Ja i moja cała
klasa byliśmy szczęściarzami nauczycielką była ona.
Wówczas jeszcze nie była bardzo sławna. Była znana w Australii, ale nie na całym świecie.
Była też bardzo inspirująca i
pomogła mi znaleźć prawdziwą
pracę. Moją pierwszą zawodową
rolę w teatrze zawdzięczam jej.
Tak, to był bardzo ważny epizod
w moim życiu - fakt, że ona była
moją nauczycielką.
Sprawiło to, że naprawdę zakochałam
się w aktorstwie, ponieważ Cate Blanchett jest tak pełna

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

Rozwiązanie krzyżówki
____________________________________________
Imię ________________________________________
Nazwisko ___________________________________
Kontakt ____________________________________
Rozwiązanie krzyżówki prosimy dostarczyć do redakcji dnia 05.06.2009.
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.”

pasji... Nie widziałam
jej jednak od wielu lat.
Ostatnim razem, kiedy
ją widziałam, wyznałam jej, że porzuciłam
aktorstwo. Trochę ją
to zirytowało...

Czy kiedykolwiek
żałowałaś, że porzucasz swoją aktorską
drogę do sukcesu?
Lenka: Tak naprawdę to nie. Odbieram to
tak, że zawsze mogę
się tym zająć. Przeszłam przez etap, kiedy wyglądałam bardzo
młodo i zawsze grałam
role nastolatek. Kiedy
przestałam być nastolatką, ale wciąż na nią
wyglądałam, propozycji pracy nie było już
tak dużo, a role, które
dostawałam, nie były
tak interesujące jak
role nastolatek. Znudziło mnie więc trochę
to zajęcie. Dobrze mi z
tą chwilową przerwą
od aktorstwa. Może kiedy będę
starszą panią, będę mogła grać
role starszych pań!
Co jest największą inspiracją dla Twojej muzyki?
Lenka: Są to emocje pochodzące z mojego wnętrza i pragnienie
ich wyrażenia. Poza tym sama
muzyka jako taka - kocham muzykę, kocham melodię i kocham
brzmienie instrumentów, ich
współbrzmienie - po prostu kocham muzykę. Muzyka zawsze

była dla mnie sposobem na poprawę samopoczucia.
Kiedyś grałaś w zespole. Czy
teraz czujesz się lepiej jako
samodzielna wokalistka?
Lenka: Uwielbiałam grać w zespole, to było naprawdę ciekawe,
ale doświadczałam podobnych
emocji do tych, które doświadczałam jako aktorka. Czułam:
„To nie jest mój projekt, jestem
częścią tego”. Dobrze jest być
częścią czegoś, ale ja chciałam
być szefem. Tak więc teraz jestem

szefem, co jest naprawdę dużą
frajdą... Mogę robić wszystkie
głupoty, na jakie mam ochotę.
Mogę postępować dokładnie
tak, jak chcę postępować. Jednocześnie wciąż staram się nie
zaniedbywać współpracy z innymi. Piszę z różnymi ludźmi, mam
muzyków, mam swój zespół.
Przede mną wciąż wiele nauki
i wciąż chcę pracować z ludźmi.
Ale fajnie jest, że teraz to już mój
projekt.
Dziękuję za rozmowę.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Na egzaminie na prawo jazdy egzaminator zadaje kursantowi pytanie:
- Ma pan skrzyżowanie równorzędne. Tu jest pan w samochodzie
osobow ym, tutaj tramwaj, a tu
karetka na sygnale. Kto przejedzie
pierwszy?
- Motocyklista - odpowiada pytany.
- Co pan wygaduje - dziwi się egzaminator. - Przecież mówię, jest
pan, tramwaj i karetka. Skąd wziął
się motocyklista?
- A cholera wie, skąd oni się biorą.

- To mamusiu, po co właściwie
nam tata?

w stawie.
- Podejrzewam raka.

***

***

Na klasówce nauczyciel nagle
mówi:
- Słyszę jakieś głosy!
Na to odzywa się Jaś:
- Mnie też się to czasem zdarza, ale
ja się leczę!

Jasiu po wielu latach spotyka swoją
nauczycielkę:
- Witaj, Jasiu, czym się zajmujesz?
- Wykładam chemię...
- A gdzie?
- W Biedronce.

***
***

***

Mały wielbłąd pyta swego ojca:
- Tato, a po co nam te garby?
- Widzisz synu, na pustyni musimy
mieć zapas wody.
Po chwili:
- Tato, a po co nam te duże kopyta?
- Żebyśmy nie zakopywali się w
piasku.
Po kilku minutach:
- Tato, a na cholerę nam to, jak my
mieszkamy w zoo?!
***
Nauczyciel zwraca się do ucznia:
- Wszystko robisz powoli. Powoli
piszesz, powoli mówisz, powoli się
ruszasz. Czy jest coś, co robisz
szybko?
- Tak. Szybko się męczę.
***
Jaś do nieprzytomności zakochany
w Małgosi pyta:
- Małgosiu, co powinienem ci dać,
żeby móc cię pocałować?
- Narkozę...
***
- Mamusiu, czy to prawda, że dzieci
przynosi bocian?
- Tak, synku.
- A Święty Mikołaj przynosi prezenty?
- Tak, kochanie.
- A ty gotujesz, sprzątasz, robisz
zakupy...
- Tak, skarbie.

Ojciec strofuje syna:
- Wziąłbyś się wreszcie za jakąś robotę! Ja w twoim wieku po
całych nocach rozładowywałem
wagony...
Z kuchni dobiega głos matki:
- Taaa... dopóki cię nie złapali!
***
Żona zwraca się do męża:
- Poznajesz człowieka na tej fotografii?
- Tak.
- OK, dzisiaj o 16.00 odbierzesz go
z przedszkola.
***
Jasio mówi do mamy:
- Mamo, dzisiaj rano, kiedy jechaliśmy autobusem, tata kazał mi wstać
i ustąpić miejsce kobiecie.
- To bardzo ładnie.
- Ale mamo, ja siedziałem u taty na
kolanach!
***
Rozmawiają dwaj koledzy:
- Mój pies, jak wraca ze spaceru,
to naciska nosem dzwonek, żeby
mu otworzyć drzwi - tak go wyszkoliłem.
- Mój nie musi, ma swoje klucze.
***
Pr z yc hodzi ż aba do lekar z a i
mówi:
- Panie doktorze, coś mi dokucza

Przychodzi żaba do lekarza. Lekarz pyta:
- Co pani dolega?
- Nie kumam.
***
- Mamo... kup mi małpkę. Proszę!
- A czym ty ją będziesz karmił,
synku?
- Kup mi taką z Zoo, ich nie wolno
karmić.
***
Żona podczas kłótni do męża:
- Już lepiej bym zrobiła, gdybym
wyszła za diabła!
- Niestety - wzrusza ramionami mąż
- małżeństwa między krewnymi są
zabronione.
***
Wigilia. Stół zastawiony „jadłem
wszelakim”, rodzice śpiewają kolędy, choinka pięknie świeci lampeczkami a dziecko jak to dziecko czeka
na prezenty. W końcu dzwonek
do drzwi.
- To Święty Mikołaj - radośnie
krzyczy mały chłopczyk - Prezenty
przyniósł.
Rzuca się do drzwi, otwiera i...
Do mieszkania rzeczywiście wtoczył się Św. Miko łaj, tylko tak
napier***ny, że ledwo mógł na
nogach ustać. Walnął się na kanapę i powiódł mętnym wzrokiem po
biesiadnikach. Chłopczyk jednak
nie zrażony tą sytuacją podbiegł

do niego, szarpnął go za rękę i
powiedział:
- Ja chcę taki duży, czerwony samochód strażacki z syreną.
- Proszszę cieebie kuuurna barcco - odparł Św. Mikołaj, i podpalił
mieszkanie.
***

Kowalski wraca do domu z pracy,
ma już usiąść przed telewizorem,
ale słyszy charakterystyczne odgłosy dobiegające zza ściany od
sąsiada.
- Ten sąsiad zaczyna mnie już wpieniać! Idę mu powiedzieć, żeby ciszej
pukał te swoje panienki!
- Mama chciała mu to samo powiedzieć z godzinę temu - mówi Jasio.
- I co, powiedziała? - pyta ojciec.
- Nie wiem, jeszcze nie wróciła...
***
Jedna koleżanka żali się drugiej:
- Mój Kazik jest ostatnio jakiś oziębły w sprawach seksu.
- Podmień mu w czasie ką pieli
szampon na taki dla psów - radzi
druga - Ja swojemu tak zrobiłam, to
po wyjściu spod prysznica rzucił się
na mnie, jak jakiś brytan, zaciągnął
do łóżka i mało mnie na strzępy nie
rozerwał w czasie stosunku!
Minęły dwa dni:
- Beznadziejna ta twoja rada z
szamponem dla psów.
- Coś ty? Nie zadziałało?
- Zadziałało. Wyskoczył z łazienki,
opier**lił całą kiełbasę z lodówki, a
jak mu zwróciłam uwagę, to ugryzł
mnie w tyłek i poleciał do tej suki,
Kowalskiej z trzeciego pietra...
***
Szkot i Żyd poszli do restauracji. Po
obfitym posiłku przychodzi kelner z
rachunkiem. Ku zdumieniu wszystkich, Szkot mówi do Żyda:
- Pozwól, że ja zapłacę.
I faktycznie zapłacił.
Następnego dnia w gazetach pojawił się nagłówek: Sł ynny żydowski brzuchomówca znaleziony
martwy.

HOROSKOP
BARAN
Będziesz miał szansę spojrzeć na siebie i bliską ci osobę
w szczerości, opadnie bowiem zasłona projekcji i złudzeń.
Zobaczysz wszystko tak, jak wygląda naprawdę. Może to
być nieco bolesne, ale przecież prawda wyzwala. Podziel
się swoim bogactwem.

WAGA
W tym tygodniu będziesz miał możliwość zakończyć
wiele spraw z przeszłości. Możesz raz na zawsze zamknąć
kilka rozdziałów i pójść dalej bogatszy w doświadczenia.
Pojawią się przed tobą nowe możliwości. Postaraj się ich
nie przegapić.

BYK
Uda ci się pokonać wszelkie przeciwności. Nie obejdzie
się to jednak bez wspinaczki pod wielką górę. Uda ci się
wejść na szczyt, jeśli tego naprawdę zechcesz. Stres to tylko adrenalina, pozwól więc, aby cię napędził. Naprawdę
stać cię na więcej, niż sądzisz.

SKORPION
W tym tygodniu zajdzie w twoim życiu istotna zmiana.
Ważne, byś uważnie słuchał swojego wewnętrznego głosu, głosu swojej intuicji. Nie działaj pochopnie, dobrze się
zastanów, a zwłaszcza nie ulegaj skrajnym emocjom.

BLIŹNIĘTA
Postaraj się odkryć w swoim pozornie zwyczajnym
życiu rzeczy, które są niezwykłe. Jeśli ktoś zaproponuje
ci kompromis, nie wchodź w niego, dopóki nie poznasz
wszystkich szczegółów. Uważaj, być może ktoś chce cię
wykorzystać.

STRZELEC
Postaraj się nie porównywać. Każdy człowiek jest inny,
jedyny i niepowtarzalny. Porównania nie mają sensu:
zawsze znajdziesz kogoś lepszego i gorszego od siebie.
Zastanów się, czy ktoś z bliskiego otoczenia jest wobec
ciebie do końca uczciwy.

RAK
Wsłuchaj się w swoje wnętrze. Znajdziesz tam wszelkie niezbędne wskazówki i odpowiedzi. Będziesz mógł
prawdziwie, jak dziecko, odczuwać radość z odkrywania
nowych rzeczy. Otwórz się na świat i ludzi. Czeka cię
bardzo twórczy okres.

KOZIOROŻEC
Masz szansę spełnić swoje marzenie. Stanie się to
początkiem twojej nowej ścieżki życia. Rozpocznie
się kolejny etap podróży, której treść możesz napisać
sam. Wszystko jednak zależy od ciebie, czy podejmiesz
to wyzwanie, czy będziesz miał odwagę wziąć los w
swoje ręce.

LEW
Dojrzejesz do podjęcia ważnej decyzji. Osiągniesz
kolejny stopień dojrzałości, zyskasz nowe, pozytywne
doświadczenia. Nie dźwigaj na swoich barkach spraw
innych ludzi, masz dość własnych problemów. Dbając o
siebie, pomożesz również innym.

WODNIK
Masz szansę odkryć, co tak naprawdę łączy wszystkich
ludzi na Ziemi, jeśli będziesz częściej przebywał wśród
ludzi. Możesz totalnie poddać się wydarzeniom, jakie
będą miały miejsce w twoim życiu. Może cię zaskoczyć
to, co z tego wyniknie.

PANNA
Zastanów się nad tym, czy czasami nie zostałeś w
miejscu, pomagając innym pójść dalej. Nie jest jeszcze za
późno, możesz również i ty wyruszyć dalej swoimi ścieżkami życia. Będziesz miał możliwość współtworzenia z
kilkoma znajomymi jakiegoś ciekawego projektu.

RYBY
Oczyść się z buzujących w tobie emocji, zanim to
wszystko wybuchnie. Emocje to twoja adrenalina,
możesz napełnić nią swoje baterie, zamiast pozwalać się
jej niszczyć. Wszystko w twoich rękach. Od ciebie zależy,
jak wykorzystasz tę energię.
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PORADNIK PACJENTA
Co to jest gastroskopia?

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

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

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

Diagnostyka neurologiczna
badania EMG, badania EEG
Doppler tetnic

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

Gastroskopia jest badaniem
pozwalającym na dok ładną
ocenę górnego odcinka przewodu pokarmowego. W trakcie
badania można obejrzeć przełyk,
żołądek oraz dwunastnicę.

Na czym polega
gastroskopia?

Badanie polega na wprowadzeniu gastroskopu przez
jamę ustną do przełyku, żołądka
a następnie dwunastnicy .W
trakcie badania pacjent leży na
lewym boku trzymając między
zębami ustnik, który zapobiega
uszkodzeniom urządzenia .U
osób nadwrażliw ych, z silnym odruchem w ymiotnym
wykonuje się znieczulenie tylnej ściany gardła lidokainą.
Czasem wykonuje się badanie
po iniekcji doż ylnej środka
uspokajającego!

Jak często można
powtarzać
gastroskopię?

Gastroskopia, choć jest badaniem inwazyjnym jest bezpieczna i można ją wykonywać
wielokrotnie, czasem nawet w
ciągu tego samego dnia.

Jakie są wskazania do
wykonania badania?
- bóle brzucha, wzdęcia, zgaga.
- podejrzenie choroby wrzodowej
żołądka lub dwunastnicy
-podejrzenie choroby nowotworowej

-dysfagia- trudności w połykaniu
pokarmów
- podejrzen ie lub obec ność
krwawienia z górnego odcinka
przewodu pokarmowego
-jako badanie przesiewowe lub
kontrolne u osób ze zwiększonym
ryzykiem rozwoju nowotworu

Badania endoskopowe
- gastroskopia

W trakcie badania możemy
też weryfikować obraz histopatologicznie( czli pobierać próbki
do oceny pod mikroskopem).
Wykonuje się także testy na
obecność bakterii Helicobacter
Pylori – test urazowy

Jak się przygotować
do badania?

P r z e d b a d a n i e m n a le ż y
pozostać na czczo przez co najmniej 6 godzin. Osoby podejrza ne o utr udn iony pa sa ż
przewodu pokarmowego
powinny pozostać na czczo
znacznie dłużej- kilkanaście
godzin. Bezpośrednio przed badaniem nie należy przyjmować
leków, gd y ż roz pu sz c z one
tabletki utrudniają ocenę błony
śluzowej.

6. Jakie są przeciwwskazania do wykonania
badania?

-brak zgody chorego
-świeży zawał serca i inna ostra
niewydolność wieńcowa
- ostra niewydolność krążenia i
oddychania
- cięż k ie zaburzen ia r y t mu
serca
-obraz kliniczny tzw. Ostrego
brzucha

Lek. Ryszard Supel, specjalista chorób wewnętrznych,
Karkonoskie Centrum Medyczne,
Pracownia Gastroskopii

Karkonoskie Centrum Medyczne

Na nerwy ...szkoda zdrowia Życie po zawale
Na nerwicę cierpi coraz większa liczba ludzi, którzy często nie zdają sobie z tego sprawę. Tymczasem jej
szybkie zdiagnozowanie i odpowiednie leczenie może ustrzec nas przed jej poważnymi konsekwencjami.
Jak się przed nią ustrzec i jak z nią walczyć?
Nerwica, jak mówią lekarze,
jest nierozłącznie związana z
rozwojem cywilizacji. W ostatnich czasach obser wuje się
wzrost liczby objawów nerwicowych u ludzi.
– Nerwica stanowi pojęcie
zbiorcze dla różnego rodzaju
objawów czynnościowych i zespołów chorobowych, których
przyczyną jest reakcja na jakiś
ujemny bodziec środowiskowy
lub emocjonalny – mówi jeden
z lekarzy psychiatrów z Jeleniej

Góry.
Najważniejsze z przyczyn
powstawania nerwicy to stały
pośpiech, narastająca rywalizacja, dążenie do osiągnięcia
s u kc e s u ko s z t e m w ł a s n e g o
zdrowia, zmniejszenie przestrzeni życiowej, konieczność
kont aktu z bardzo wieloma
ludźmi, hałas i różnego rodzaju
wpływy fizyczne i chemiczne
oraz kryzys więzi rodzinnych.
Objawy to pocenie się, czerwienienie, uczucie pustki w

głowie, sk urcze spast yczne
jelit, biegunki, jąk anie się,
lęk, niepokój, zaburzenie snu
itp. O ner wicy możemy mówić jednak t ylko wtedy, gdy
występuje wiele objawów na
raz, które utrzymują się przez
dłuższy czas.
Nie wszystkie objawy nerwicowe wymagają leczenia
psychiatrycznego i zażywania
leków. Objawy często same
ustępują np. po zmianie środowiska zamieszkania, pracy, po

odpoczynku czy zwykłej przyjacielskiej rozmowie i poradzie.
W większości przypadków w
przypadku skutecznej pomocy
może udzielić internista.
J e d ny m z c z ę s t yc h o bj a wów ner wicowych, które są
powodem udania się do lekarza są zaburzenia seksualne.
U m ęż c z y z n b r a k w z wo d u ,
przedwczesny wytrysk, u kobiet oziębłość i brak orgazmu.
Tego rodzaju zaburzenia mogą
bowiem wywołać depresję.
Jak walczyć z chorobą?
Czasami wystarczy po prostu odpocząć od codziennych problemów, odizolować się od nich, zmienić
otocznie, unikać stresu itp.
Dużą rolę odgr ywają t eż
członkowie rodzin, którzy
powinni pomagać choremu, okazując mu zaufanie
i podtrzymując go na duchu
w chwilach załamania i
depresji. Powinni współpracować z lekarzem skłaniając
chorego do wykonywania
jego poleceń, szczególnie w
zakresie zażywanie leków.
Należy pilnować, aby chory
nie zwiększał dawek leków
bez konsultacji z lekarzem.
Błędem, jakiego należy unikać w terapii ner wic, jest
szybkie zniechęcanie się do
terapeut y i częste zmiany
lekarza.

może być
normalne

Osoby po zawale nie muszą rezygnować z pracy, mimo
że 81procent Polaków uważa je za wymagające szczególnego traktowania w miejscu pracy. Rozwiązaniem
ewentualnych trudności w wypełnianiu obowiązków
może być zmiana formy zatrudnienia. O tym jak żyć
normalnie po zawale mówią organizatorzy ogólnopolskiego programu „Serce na nowo”.
Wciąż funkcjonuje stereotyp,
że chorzy po zawale nie mogą
akt ywni e ż yć i wyko nywać
obowiązków zawodowych. Zarówno pracodawcy, jak sami
chorzy uważają, że pracownik
po incydencie sercowym wymaga dodatkowej opieki, wyjątkowych przywilejów i specjalnego
traktowania. Zdarza się, że pracownicy po dłuższym pobycie w
szpitalu zupełnie rezygnują z
zawodu. Tymczasem powrót do
dotychczasowych obowiązków,
w tym także zawodowych jest
jednym z elementów skutecznej
rehabilitacji.
- Nawet pacjent, który przeszedł ciężką chorobę, np. zawał
mięśnia sercowego, nie musi
rezygnować z nor malnego,
codziennego funkcjonowania.
Wystarczy, że zmodyfikuje swój
styl życia zgodnie z zaleceniami
lekarza i będzie stosował odpowiednie leki – mówi prof. dr
hab. Zbigniew Gaciong, ekspert
programu „Serce na nowo”.

Jakie kroki należy podjąć
przed podjęciem decyzji o powrocie do pracy po zawale
serca? Przede wszystkim należy porozmawiać z lekarzem,
który ustali jaką pracę chory
może wykonywać. Później o
p ro b l e m a c h z d rowot nyc h i
możliwościach zawodowych
należy porozmawiać z pracodawcą. Najważniejszą rzeczą
jest ustalenie dogodnej dla
siebie formy pracy, korzystając z
alternatywnych form zatrudnienia, tj.,telepracy, freelancingu
czy samozatrudnienia. Warto
też ocenić korzyści płynące z
kontynuowania pracy, którymi
są m.in. stabilizacja finansowa
i komfort psychiczny.
Wszystkie informacje na temat bieżących działań, publikacji specjalistycznych, porady
i ciekawostki dla pacjentów
po zawale dostępne są na stronie internetowej www.sercenanowo.pl.
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Prezydencie, pomóż! – proszą jagniątkowianie

Rozwiązanie problemu szpetnych ruin, wybudowanie osiedlowego placu zabaw dla
dzieci przy ulicy Krętej, oznaczenie drogi dojazdowej do Jagniątkowa, postawienie
- To są jakieś żarty, przyjechaliśmy do Karpacza zachęceni promocjami i dobrą tablicy informacyjnej o atrakcjach turystycznych, los szkoły podstawowej – te i inne
opinią o ośrodku Sandra w Pogorzelicy, tymczasem trafiłem do hotelu jak z filmu tematy były przedmiotem debaty, która odbyła się wczoraj Domu Hauptmanna z
Staszka Barei – powiedział nam zdenerwowany klient – zobaczcie sami, jak nas udziałem szefów miasta, urzędników i mieszkańców.
przyjęto.
Jak widać mieszkańcy Jagniątkowa walczą o swoją miejscowość
i chcą coś dla niej zrobić, potrzebujemy jednak pana pomocy, panie
prezydencie! – chórem wołali
wczoraj mieszkańcy Jagniątkowa,
którzy licznie wypełnili salę w willi
Łąkowy Kamień, w której odbywała
się debata.
Spotkanie tradycyjnie rozpoczęło się od przywitania gości.
Organizatorzy omówili najważniejsze problemy Jagniątkowa, po
czym prezydent Marek Obrębalski
przedstawił realizację zobowiązań
złożonych mieszkańcom dzielnicy
w 2006 roku. Część z 10 postulatów
Marek Komorowski została wykonana, jak np. utrzymanie sześcioklasowej szkoły podstawowej w Jagniątkowie, utrzymanie
i finansowanie świetlicy szkolnej
czy wykonanie remontów ulic
Michałowickiej i Karkonoskiej.
Niestety wiele spraw nie zostało
jeszcze załatwionych. Tych problemów było znacznie więcej. Przykłady to wyburzenie ruin i ściągnięcie
od właścicieli zadłużenia z tytułu
podatków wobec miasta. Prezydent
Marek Obrębalski tłumaczył, że
ruina Grunwald 1 należy do osoby
prywatnej, wobec której miasto
prowadzi postępowanie egzekuBaseny są już czynne, za kilka dni ruszą cztery
cyjne, ale jest ono nieskuteczne.

mową z klientem, który negocjuje
upust za warunki jakie zastał po
przyjeździe. Panowie rozstają się
w zgodzie.
- Wszystko to przez opóźnienie
ekip wykonawczych – wyjaśnia
dyrektor obiektu, Andrzej Świdersk
– każda inwestycja jest prowadzona według umów i według nich
planowaliśmy otwarcie. Gdyby
wykonawcy dotrzymali terminów
z umów, nie byłoby takiej sytuacji.
W tej chwili nasz obiekt ukończony
jest w 98 procentach. Prace trwają
w niektórych pomieszczeniach. Czy
wyjechało dużo ludzi? Pięć rodzin
zrezygnowało, odebrali zaliczki i
wyjechali. Zostało ponad 500 osób,

zjeżdżalnie – zapewnia dyrektor.

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

ponieważ na otwarcie sprzedaliśmy
cały obiekt. Teraz przez najbliższy
tydzień będziemy wynajmować pół
hotelu, żeby dokończyć wszystko.
Doskonale rozumiem zdenerwowanie gości, ale nic nie możemy zrobić
oprócz poganiania ekip. Zdziwiony
jestem, że mimo trudnej sytuacji
na rynku budowlanym zostaliśmy
tak potraktowani. Niektórych
przerosła skala robót i jakość robót.
Już raz przekładaliśmy termin
otwarcia i dostaliśmy zapewnienie,
że ten termin, 18 czerwca zostanie
dotrzymany.

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

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,

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

Fabryka mebli przy ulicy Karkonoskiej natomiast należy do spółki
akcyjnej, i nie wiadomo gdzie jest
jej właściciel.
Wśród mieszkańców pojawił się
pomysł by jeden z mieszkańców
wykupił te rudery razem z zadłużeniem.
Musimy sprawdzić, czy jest to
zgodne z prawem, ale jeśli tak,
ja podpisuje się pod tym dwiema
rękami – powiedział Jerzy Łużniak,
zastępca prezydenta Jeleniej Góry.
Inne zadania to budowała bezpiecznych kładek przy Karkonoskiej i Michałowickiej, na które jak
na razie nie ma w budżecie miasta
pieniędzy, oświetlenie ulic, które
mają być realizowane w 2010, czy
opracowanie planów zagospodarowania. Mieszkańcy prosili też o
pomoc w realizacji i finansowaniu
Dni Jagniątkowa.
– Uważam, że jest to bardzo
ważna inicjatywa – mówił Marek
Obrębalski. Oczywiście będziemy
państwa wspierać. Żałuje tylko, że
tak późno ten pomysł został nam
zgłoszony, bo środki w budżecie
miasta zostały już rozdysponowane. Jakieś pieniądze z pewnością
znajdą się z rezerw.
Mówiono też o promocji Jagniątkowa, drogach rowerowych

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,

i szlakach turystycznych, braku
odpowiednich i nie wykoszonych
chodników, braku przejść dla pieszych przedłużeniu godzin otwarcia
przedszkola do godziny 18 – 19.00.
Spotkanie zorganizował Klub Osiedlowy Watra Jagniątkowska.

Angelika Grzywacz
Fot. Angela

Pierwsi klienci nowootwartego
hotelu i ośrodka Spa Sandra w
Karpaczu pojawili się w recepcji
w czwartek po południu. Recepcja
była nieczynna, gdy w końcu zaczęto przyjmować gości kolejka coraz
bardziej zdenerwowanych gości
wiła się między samochodami.
- Mój mąż zarezerwował pobyt na otwarcie hotelu jeszcze w
styczniu – mówi kobieta ubrana
w szlafrok, która pali papierosa na
zewnątrz i co chwilę robi miejsce
kolejnym robotnikom chodzącym
z panelami, wykładzinami, wyposażeniem – dzisiaj już zaczęło
wszystko pracować, ale wczoraj, jak
przyjechaliśmy nie działały baseny,
nieczynne było Spa. Część gości wyjechało, ale my zdecydowaliśmy się
zostać, mimo tych niedogodności,
bo mieszkamy za daleko i jak widzę
wszystko zaczyna sprawnie funkcjonować. Ale myślę, że dostaniemy
jakiś rabat za te pierwsze dni.
Hall przestronny, ekskluzywnie
urządzony. Robotnicy montują
ostatnie tralki w balustradzie, inni
chodzą z narzędziami. Słychać
pracujące wiertarki. Obok ekip
montażowych przechodzą goście w
białych szlafrokach, po zabiegach i
kąpieli w basenie.
Idę do dyrektora. Jest zajęty roz-

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.

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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Głosuj na Miss Publiczności

Wpisz w treść sms-a sonda missdolnyslask wraz z numerem kandydatki i wyślij go pod numer 72880. Szczegóły na stronie http://www.regional.pl/miss/wyniki_ds_09.spt
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SPORT

Stracona szansa Karkonoszy

Arkadiusz Półchłopek:

Niestety nie ma już w rozgrywkach Pucharu Polski Karkonoszy Jelenia Góra. Dziś na własnym stadionie nasz zespół
został rozgromiony przez Motobi Kąty Wrocławskie 1:6.

Arkadiusz Półchłopek to największy talent w historii kąteckiego futbolu. Król strzelców jesiennej fazy rozgrywek
III ligi dolnośląsko – lubuskiej. Wczoraj Arek „ wpakował”
Karkonoszom dwie bramki....

Po zmianie stron za Daniela
Kotarbę wszedł Marcin Krupa, a za
Konrada Koguta – Jacek Kołodziejczyk. Marcina Zagrodnika zmienił
Daniel Burszta. Nie przyniosło to
jednak wielkiego rezultatu. Od
razu po przerwie Arek Półchłopek
dopisuje na swoje konto kolejną
bramkę. Goście nie stwarzali wielu
sytuacji strzeleckich, ale byli bardzo
Fot. R. Ignaciak

Do środowego spotkania przystąpiliśmy bez naszego podstawowego bramkarza Michała Dubiela,
który po operacji dochodzi do
zdrowia, ale aż tak wysokiej porażki naszej drużyny chyba nikt się nie
spodziewał.
Mecz rozpoczął się od udanej
interwencji naszego bramkarza
Artura Hałki. Już w 10 minucie doskonałą sytuację do strzelenia gola
miał Łukasz Kowalski, jednak trafił
wprost w ręce bramkarza. Cztery
minuty później zamieszanie pod
naszą bramką wykorzystał świetny
snajper – Arkadiusz Półchłopek.
Wtedy Bystrzyca „rzuciła” się do
ataku. Po chwili ten sam piłkarz
mógł zdobyć kolejnego gola, jednak
dobrze ustawiony był Hałka. W 13
minucie kąteckie lwy wykorzystały
rzut wolny i było już 2:0. Bramkę
zdobył Marek Kowalczyk. Przebieg
meczu był dla piłkarzy KSK sporym
zaskoczeniem. Sześć minut później
dobrą akcję przeprowadził Półchłopek, trafił w poprzeczkę, jednak piłka powędrowała wprost pod nogi
Piotra Jawnego i... ku zaskoczeniu
chyba wszystkich zgromadzonych,
Motobi przywitało nas trzema
bramkami.
Przy takiej przewadze ciężko
było się podnieść naszym zawodnikom. Od tego momentu ekipa
spod Wrocławia całkowicie przejęła inicjatywę i grała ofensywnie.
Jeszcze przed samym gwizdkiem
kończącym pierwszą połowę Damian Szczepanik „wpakowuje”
nam bramkę na 4:0.

skuteczni w ich wykorzystywaniu.
Już minutę później Przemysław
Nuckowski podwyższył wynik na
6:0. Mirosław Drączkowski zmienił
w tym momencie bramkarza na
rezerwowego. W 53 minucie szansę
na gola zmarnował Kołodziejczyk,
który w czystej pozycji sam na sam
z bramkarzem, zbyt długo zwlekał
z oddaniem strzału.
Honorową bramkę biało – niebiescy strzelili dopiero w 67 minucie,
a jej wykonawca był Marcin Krupa.
Od 73 minuty Paweł Walczak zastę-

pował „Kowala”. Na siedem minut
przed końcowym gwizdkiem dobrą
sytuację zmarnował Maciej Wojtas.
Ostatecznie mecz zakończył się srogą porażką jeleniogórzan 1:6.
Nasi piłkarze zagrali co najmniej
o klasę słabiej, niż tydzień temu.
Wygrał zespół skuteczniejszy, który
udowodnił, że był lepszy. Teraz
pora na odpoczynek. Nasi piłkarze
i trener będą mieli dużo czasu na
przemyślenia...

Mecz ułożył się po naszej myśli

Sprawiliście nam spore lanie.
Czy spodziewaliście się aż takiej
przepaści pomiędzy drużyną z
III, a IV ligi?
Trener nastawił nas, że gramy z
zespołem, który dobrze radzi sobie
w niższej klasie rozgrywkowej.
Aldona Hawer Podeszliśmy do tego meczu od
początku z zaangażowaniem, bo
Puchar rządzi się swoimi prawami, więc każdy z nas starał się jak
najlepiej.
W składzie mieliśmy kilku zawodników z LDJ, którzy po raz
pierwszy z nami zagrali i pokazali
się z dobrej strony.
Być może wasz zespół był
już przemęczony ligą. My już
wcześniej skończyliśmy ligę,
więc zagraliśmy bardziej „ na
świeżości”. Poza tym z tego my
mamy płacone za grę, a u was
jest inaczej, więc nie dziwię się
postawą.
Nie spodziewaliście się takiego wyniku?
Nie, aż tak wysokiego na pewno
nie. Mecz ułożył się po naszej myśli.
Wynik 6:1 to dla nas radość, a dla
was kubeł zimnej wody nie tylko na
KS Karkonosze Jelenia Góra
głowę trenera, ale i zawodników. Po
ich minach było widać, że są w cięż– Motobi Bystrzyca Kąty Wrocławskie 1:6 (0:4)
kim szoku, ale może to pozwoli im
Bramki:
się ocknąć i szybko wyłapać błędy,
Dla KSK: 67’ Krupa
które zostały popełnione.
Dla Motobi: 0-1 Półchłopek 10’, 0-2 Kowalczyk 13’, 0-3 Jawny 19’, 0-4 Szczepanik 45’, 0-5 Nuckowski 47’, 0-6 Półchłopek 49’.
Jak ocenisz poziom sportowy
Skład KSK: Hałka – Wawrzyniak, Siatrak, Bijan, Kuźniewski, Zagrodnik (46’ Krupa), Adamczyk, Kotarba (46’ Burszta), Wojtas, Kowalski (76’ rozgrywek tegorocznego Pucharu Polski?
Walczak), Kogut (55’ Kołodziejczyk).
Wiele lepszych klubów od początWidzów: 550.
ku zrezygnowało z gry w Pucharze,

Fot. R. Ignaciak

W życiu piękne są tylko chwile, czyli Bike Adventure 2009

Drugi etap
czterodniowego
wyścigu Bike Adventure liczył 50km.
Na starcie w Cieplickim Parku stanęło
70 kolarzy. Najszybszy okazał się
Łukasz Milewski z Białegostoku, drugi

W życiu piękne są tylko chwile – śpiewał lider zespołu Dżem. Taka właśnie idea
przyświecała Bike Adventure – czteroetapowemu maratonowi. W tym roku
miejsce startu i mety zlokalizowane były w malowniczych okolicach Jeleniej
Góry, a ściślej w jej uzdrowiskowej części - Cieplicach Zdroju. W klasyfikacji
generalnej zwyciężył Adam Drahan z Wałbrzycha, na co dzień reprezentujący
barwy Lechii Piechowice.
był Adam Drahan z
Wałbrzycha, a trzeci
Jakub Danielski z Jeleniej
Góry. W pierwszej
dziesiątce znaleźli się jeszcze
inni kolarze
z naszego
regionu.
Dziewiąty
był Krzysztof
Baran z Podgórzyna, a dziesiąty
Jacek Jędrasiewicz z
Jeleniej Góry.
Trzeci etap liczył 65 km. Pierwszy
na metę przyjechał Tomasz Jajonek
z Tarnowskich Gór, drugi zawodnik

Szczęśliwe pożegnanie z A-klasą
Rozgrywki trzech jeleniogórskich A-klas przyniosły nie lada
emocje. Jedni pechowo się z nią pożegnali, inni z wielką ulgą
ją opuszczają ...
Z pierwszej grupy jeleniogórskiej
A-klasy do ligi okręgowej awansował
Orzeł Wojcieszów. Tuż za nim uplasował się Woskar Wojcieszyce-Szklarska
– Poręba i Pub Gol Jelenia Góra.
Jest to swego rodzaju niespodzianka, bo większość lokalnych kibiców
stawiała na jeleniogórski zespół, który
przez większą część sezonu utrzymywał fotel lidera. Podopieczni Leszka
Walczaka nie zdołali jednak wygrać
w żadnej z trzech ostatnich kolejek,
co zaskutkowało zajęciem dopiero
trzeciej lokaty.

Awans ten jest sukcesem dla wszystkich osób w jakikolwiek sposób związanych z klubem. Pozytywne działania prezesa Franciszka Łazarewicza,
członków zarządu klubu, trenera
Jacka Englera, a przede wszystkim
samych piłkarzy sprawiły, że Orzeł
wyróżniał się w minionym sezonie
swoją postawą na boisku i poza nim.
Najlepszym strzelcem w tej drużynie
jest niewątpliwie Mariusz Kaniewski
(21 goli), przed Przemysławem Wydrychem (16 goli) i Robertem Łużnym
(13 goli).

Lechii Piechowice Adam Drahan, a
trzeci był jego klubowy kolega Jakub
Danielski. Bartłomiej Kubiak z Jeleniej
Góry był tym razem szósty, Krzysztof
Baran z Podgórzyna ósmy.
Ostatnim, czwartym etapem zawodów była niedzielny Uphill Race
„Dwa Mosty” czyli jazda na czas na
trasie o długości 11 km. Najszybciej
dystans ten pokonał Łukasz Milewski z
Białegostoku z czasem 00.42:30. Drugi
był Tomasz Jajonek z Tarnowskich
Gór z czasem 00.43.27. Na podium
zdążył tego dnia także Adam Drahan,
któremu zaliczono taki sam czas jak
Tomaszowi Jajonkowi. Szósty był Rafał
Ignaczak z Jeleniej Góry. A pierwszą
dziesiątkę zamknęli jeleniogórzanie:

Jakub Danielski i Jacek Jędrasiewicz.
W klasyfikacji generalnej imprezy
spośród kolarzy z naszego regionu
trzeci w kategorii open był Jakub
Danielski, dziewiąty Krzysztof Baran
z Podgórzyna, jedenasty Jędrasiewicz
Jacek z Jeleniej Góry. W rywalizacji
kobiet Ewa Duszyńska z Jeleniej Góry
była druga w kategorii K elita 1.
W klasyfikacji drużynowej zwyciężyła ekipa KS Lechia Piechowice przed
UKS Wygodą Białystok i Twomark
Cannondale Antyradio Team. W
klasyfikacji rodzin wystąpili Państwo Kucięba ( I Paweł, II Karol, III
Sławomir).

Z drugiej jeleniogórskiej grupy,
z A-klasą żegna się Olsza Olszyna
Lubańska. Awansowała zasłużenie, w 26 spotkaniach zdobyła 67
punktów, 22 razy sięgając po zwycięstwo. Olsza tylko raz podzieliła
się punktami, a trzy razy zeszła z
boiska pokonana.
Do awansu do klasy okręgowej
na trzy kolejki przed końcem rozgrywek Olsza potrzebowała jednego
punktu i zdobyła go w meczu przeciwko Cosmosowi Milików (2:2).
Druga w tej grupie jest Pogoń
Markocice, a trzeci Włókniarz Leśna. Oba zespoły mają od Olszy
odpowiednio 9 i 10 punktów mniej.
Sukces drużyny Jana Banaszaka jest
więc w pełni zasłużony. Do V ligi

powracają po czterech latach.
Inaczej sytuacja ma się w trzeciej,
ostatniej grupie. Pierwszy, historyczny ( od 58 lat) awans do ligi okręgowej odniosła KS Victoria Ruszów.
Zielono - niebiescy w 26 meczach
zdobyli 65 punktów, o dwa punkty
więcej niż Jawa Otok i 4 więcej niż
GKS Warta Bolesławiecka. Szczęśliwi ruszowianie musieli czekać,
aż do niedzieli by przypieczętować
awans. W ostatnim, niedzielnym
meczu pokonali Błękitnych Studniska Dolne 1:0. Tydzień wcześniej
w meczu dwóch rywalizujących z
Victorią zespołów padł remis, co
miało olbrzymi wpływ na końcowy
sukces Ruszowa.

Aldona Hawer

Aldona Hawer

wiec poziom mamy, jaki mamy
– marny. Poziom tegorocznego
Pucharu pokaże teraz mecz finałowy.
Jak oceniasz zespół Górnika
Wałbrzych, który nie tylko od
przyszłego sezonu będzie waszym rywalem w lidze, ale także
jako ten z którym zmierzycie się
w finale Dolnośląskiego Pucharu Polski już w niedzielę?
Z zespołem Górnika gra się zawsze ciężko, ponieważ grają bardzo
fizyczny futbol. Dawno nie widziałem ich w akcji, ale wiem, że dużo
się u nich zmieniło na lepsze.
Bardzo zależy nam na wygraniu tego meczu, jest to szansa dla
młodych chłopaków na pokazanie
się. Uważam, że jesteśmy zespołem
lepszym i udowodnimy to już w
niedziele!
Jak oceniasz atmosferę na
jeleniogórskim stadionie?
Atmosfera na stadionie Karkonoszy robi bardzo dobre wrażenie.
Macie wielu kibiców, speakera,
reporterów. Widac, że zainteresowanie klubem jest ogromne. A
pomyśleć co by było, jakbyście mieli
choć III ligę.... Brakuje nam tego
na stadionie w Kątach, na nasze
meczy przychodzi o wiele mniej
ludzi. Mam nadzieję, że jeszcze się
spotkamy w wyższej lidze.
Dziękuję za rozmowę i życzę
powodzenia w niedzielnym
finale!

Rozmawiała
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”

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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W sobotę, 13 czerwca na stadionie MOS przy ul. Złotniczej,
najmłodsi adepci piłki nożnej w naszym mieście mieli
okazję sprawdzić swoje sportowe umiejętności w turniejach piłkarskich zorganizowanych w ramach Święta
Piłkarskiego GOL. Impreza odbyła się pod hasłem „Czas
z golem, a nie z alkoholem”.
W tym roku oprócz zespołów
gospodarzy imprezy na boisku mogliśmy oglądać rywalizację żaków i
orlików z klubów MKS Karkonosze,
KS Chojnik oraz gościnnie LKS Lotnik
Jeżów Sudecki.
Jak zwykle rywalizacja najmłodszych piłkarzy wzbudzała dużo emocji
zarówno na murawie boiska, jak i na

Pub Gol zwycięzcą Ligi Open

Fot. R. Ignaciak

Impreza ta organizowana corocznie w czerwcu przez Szkółka
Piłkarska GOL Jelenia Góra jest
jednocześnie okazją do obchodów
kolejnych rocznic działania tego
najmłodszego klubu piłkarskiego w
naszym mieście, który już od 6 lat
działa na sportowej mapie Jeleniej
Góry.

Przedstawiamy szczegółowy plan przygotowań „KPR
Jelenia Góra” do sezonu 2009/2010:

REKLAMA

klasyfikacji generalnej, do której były
zaliczane wyniki we wszystkich trzech
turniejach: żaków, orlików i rodziców.
W klasyfikacji klubowej najwięcej
punktów zgromadził KS Chojnik
Jelenia Góra i on też zdobył Puchar
GOLA dla najlepszego jeleniogórskiego klubu piłkarskiego. O obronę tego
pucharu przyjdzie jego zdobywcy
zmierzyć się już jesienią, w następnym
cyklu turniejów organizowanych
przez SP GOL.
Równolegle z rywalizacją klubową
odbywały się mecze turnieju Jeleniogórskiej Ligi Biznesu. Tym razem
zespoły znane głównie z rywalizacji
w turniejach halowych spotkały się
na boisku trawiastym lecz rywalizacja
między nimi była równie zacięta i wi-

dowiskowa. Sobotni turniej zakołczył
się sukcesem ekipy Endico, która jedynie lepszym bilansem bramkowym
wyprzedziła ambitny zespół PMPoland. Kolejne miejsca zajęły Polcolorit,
Mar-Mat oraz EnergiaPro.

Aldona Hawer

Czaplicki w finale

Nie Street Sqad, a Pub Gol Jelenia Góra okazał się zwycięzcą tegorocznej edycji Ligi Open. W ostatniej finałowej
kolejce Pub Gol wygrał decydujący mecz 5:3.
W niemieckim Plattlingu rozegrano pierwsze zawody w raPUB GOL – STREET SQUAD
IX kolejka Ligi Open:
mach Pucharu Europy 2009 we Freestyle’u Kajakowym.

Plan przygotowań KPR–u
10-12.07.2009 - wstępne przygotowanie do obozu kondycyjnego w
Rokietnicach. Drużyny ekstraklasy
i I ligi będą ćwiczyły wspólnie na
obiektach w Jeleniej Górze.
13-23.07.2009 - obóz kondycyjny

trybunach wśród licznie zgromadzonych rodziców i rodzin piłkarzy.
W rywalizacji żaków najlepszy
okazał się zespół Chojnika, który
zgromadził komplet punktów na
koncie i wyprzedził I zespół Karkonoszy, Szkółka Piłkarska GOL i II zespół
Karkonoszy.
W turnieju Orlików triumfował
zespół Lotnika Jeżów Sudecki, wyprzedzając Karkonosze, Szkółka Piłkarska
GOL oraz Chojnika.
Na zakończenie sobotniej imprezy
na murawę wybiegli rodzice, którzy
podobnie jak ich dzieci rywalizowali o miano najlepszych w piłkar-

skim rzemiośle. I podobnie jak w
przypadku najmłodszych również
rywalizacja oldbojów była bardzo
zacięta i emocjonująca a jej losy
ważyły się dosłownie do ostatnich
sekund ostatniego meczu pomiędzy
rodzicami SP GOL i Chojnika. Tym
razem okazało się, że najlepszych
rodziców grających w piłkę nożną ma
ekipa z Cieplic, która w pokonanym
polu pozostawiła rodziców ze Szkółki
Piłkarskiej GOL, Lotnika i Karkonoszy.
Wszystkie zespoły zapowiedziały już
przygotowania do kolejnego takiego
turnieju i wtedy wynik rywalizacji
może być całkiem odmienny.
Cala rywalizacja sportowa przebiegająca w ramach Święta Piłkarskiego
GOL miała swoje odzwierciedlenie w

Fot. R. Ignaciak

Czas z golem, a nie z alkoholem
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w czeskich Rokietnicach.
25-27.07.2009 - treningi na obiektach sportowych w Jeleniej Górze.
28.07-6.08.2009 - obóz techniczny
w Gliwicach. W planach obie drużyny
mają rozegrać mecze kontrolne z

CHOJNIK – SP GOL
7:2
Bramki CHOJNIK – Gadzimski x2,
Sopinka, Jurkiewicz, Gęca, Modrzyk,
Kogut
Bramki SP GOL – Modrzyk (sam),
Pińkowski
ENDICO – DSE BIURO KONSTRUKCYJNE
6:2
Bramki ENDICO – Skorupa x4,
Skowron x2
Bramki DSE BK – Zieliński, Ignaczak
BATTER POL – ENERGIA PRO
2:3
Bramki BATTER POL – Zaleszczyk,
Eszrych
Bramki ENERGIA PRO – Tomoń,
Gwaj, Mrowca Piotr
B&W RG512 – PUB CHOJNIK
0:4
Bramki PUB CHOJNIK – Sobczak
x2, Pietrzykowski, Hutnik

3:2
Bramki STREET SQUAD – Skoczeń,
Żegota x2
Bramki PUB GOL – Wyderkowski
x3, Grunwald, Bakaszyński
1. PUB GOL
2. STREET SQUAD
3. ENDICO
4. PUB CHOJNIK
5. CHOJNIK
6. B&W RG 512
7. BATTER POL
8. DSE BK
9. SP GOL
10. ENERGIA PRO
NAGRODY INDYWIDUALNE:
NAJLEPSZY ZAWODNIK LIGI
OPEN: PIOTR IGNACZAK (DSE BIURO KONSTRUKCYJNE)
NAJLEPSZY BRAMKARZ LIGI
OPEN: TOMASZ GALAS (STREET
SQUAD)
NAJLEPSZY STRZELEC LIGI OPEN:
JAKUB WYDERKOWSKI (PUB GOL)

zespołami Ruchu Chorzów, Pogoni
Żory, Sośnicy Gliwice i SPR Olkusz.
8-20.08.2009 - treningi na obiektach w Jeleniej Górze. W tym czasie
rozegrane zostaną sparingi z zespołami z Niemiec oraz Slavią Praga.
21-22.08.2009 - turniej w Siemianowicach, Nasz zespół rozegra mecze
z Piotrcovią Piotrków Trybunalski,
Ruchem Chorzów i SPR Olkusz.
24-27.08.2009 - treningi na własnych obiektach.

28-30.08.2009 -Międzynarodowy
Turniej Piłki Ręcznej Kobiet w Dzierżoniowie. Nasz zespół zmierzy się z
między innymi: Zagłębiem Lubin,
Oldenburg, Galiczanka Lwów, Egle
Wilno, reprezentacją Kazachstanu i
Slavią Praga.
Sezon 2009/2010 rozpocznie się 5
września. Losowanie par przyszłego
sezonu odbędzie się 20 czerwca w
Kielcach.

Do ścisłego finału w kategorii
seniorów zakwalifikował się
Tomasz Czaplicki ostatecznie
zajmując 5 lokatę (na 38 startujących). Michał Wrzal zajął 21
miejsce. Marcin Matecki startujący w kategorii juniorów zajął
ostatecznie 15 miejsce wyprzedzając o dwie lokaty zawodnika
z KKG Retendo.
W ścisłym finale w kategorii
juniorów mężczyzn startował

Bartosz Czerwiński KKK Kraków
– ostatecznie zajmując 4 pozycje
oraz Izabela Fidzińska KKK Kraków która w kategorii juniorów
kobiet zajęła także 4 pozycję.
Poza strefą finałową znaleźli
się pozostali dwaj zawodnicy
t.j Jakub Hankiewicz (Bolwater
Lwówek Ślaski) w kategorii
juniorów oraz Piotr Sikora (KKG
Retendo) w kategorii seniorów.

Zaproszenie na Maraton Szklarski
27 czerwca Polana Jakuszycka w Szklarskiej Porębie
opanowana zostanie
przez rowerzystów. Miejsce znane z organizacji Biegu
Piastów - największych w Polsce zawodów w narciarstwie biegowym, teraz stanie się areną zmagań kolarzy
górskich.
Maraton Szklarski zaliczany
jest do szybkich, choć jedna
pętla
wynosi 27 km. Skalę trudności
oceniono na 3. Na trasie są dwa
ostre podjazdy na: Kozi Grzbiet
i Samolot.
Start zaplanowano na godzinę
11.00 Szczegóły na stronie organizatorów www.mtb.karkonosz.pl
Wyścig zaliczany jest do klasyfikacji Karkonosze Tour MTB,
w której
prowadzi Adam Draham. W te-

gorocznej edycji zawodnik klubu
Lechia Piechowice od początku
narzucił bardzo wysokie tempo.
Jednak do końca pozostało jeszcze
5 maratonów i 4 wyścigi XC. Wydarzyć może się jeszcze wiele.
Karkonosze Tour MTB klasyfikacja Open
1 Drahan Adam - elita
2 Antczak Roman - masters 1
3 Winiarski Robert - masters 1
Więcej na www.mtb.karkonosz.pl

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Radni o swojej pracy i wakacjach
W gościnnych progach
pałacu Paulinum w Jeleniej Górze spotkali się:
Grażyna Malczuk z LiD,
Bożena Wachowicz-Makieła z Jelenia Góry XXI,
p r z ewo d n i c z ą c y r a d y
miejskiej, Hubert Papaj
z PO, Ireneusz Łojek z
PiS. Rozmowę prowadził
Wiktor Marconi.
Jelonka.com – Kończy się
pierwsze półrocze, rada pracowała owocnie, czy udało
się wszystko zrobić z tego co
zaplanowaliście?
Grażyna Malczuk – Na pewno nie udało się wszystkiego
osiągnąć, ale teraz zupełnie nie
znamy realizacji budżetu miasta
za pierwsze półrocze. Ono jest
zawsze spokojniejsze, bo pieniędzy jest jeszcze sporo i łatwiej
wtedy je wydawać. Nie wiemy
też, jakie są planowane cięcia
budżetowe i ile spraw musimy
odłożyć lub z nich zrezygnować.

Na pewno nie udało się załatwić
kilku spraw. Nie udało się rozwiązać problemu finansowania
sportu, nie przeprowadzono
reorganizacji placówek oświatowych. To są poważne problemy
które omijamy a na pewno od
nich nie uciekniemy.
Bożena Wachowicz-Makieła
– Przez ostatni rok nasz klub
postawił przed sobą sporo zadań
i wiele z nich udało nam się
zrealizować. I tak pomogliśmy
mieszkańcom ulicy Lwóweckiej wykupić zajmowane przez
nich lokale mieszkalne, których
pierwotnie miasto nie chciało
sprzedawać. Udało nam się
zwiększyć pulę pieniędzy na
remonty lokali komunalnych,
i tutaj chciałam podziękować
Jelonce, bo po waszej audycji
sprawa okazała się możliwa.
Protestowaliśmy przeciwko
podwyżkom czynszów, opłat za
wodę i innych. Nasz klub jest
zdecydowanie prospołeczny i
dlatego zawsze będziemy bronić
interesu zwykłych ludzi.
Jelonka.com – Protesty
były, a podwyżki i tak wchodzą w życie.
Hubert Papaj – Wchodzą, bo
takie jest prawo. Chciałbym
koleżance radnej powiedzieć,
że wszystkie kluby w radzie są
prospołeczne, różnią się tylko
sposobami, jak do pewnych rzeczy dojść. Wszystkim nam zależy
na tym, żeby miasto się rozwijało, żebyśmy żyli jak najlepiej, to
nie ulega wątpliwości. Bardzo
dużo rzeczy które dzieją się w
mieście zależy od rady. Bo to
my przyjmujemy uchwały, przyznajemy pieniądze na sport, na
stypendia, wspieramy program
badań i szczepień na przykład.
Natomiast organ wykonawczy,
jakim jest prezydent i urząd
miasta ma obowiązek uchwalone przez nas prawo miejscowe
wprowadzać w życie.
Jelonka.com – Czy widoczny gołym okiem konflikt rady
z prezydentem pomaga czy
przeszkadza?
Hubert Papaj – Ja takiego
konfliktu nie odczuwam i nie
odbieram, żebyśmy jako radni
byli w konflikcie z prezydentem.
Są oczywiście różnice zdań co
do niektórych decyzji i uchwał.
Rada czasami odrzuca projekty
przedstawiane przez prezydenta, ale nie sadzę, żeby można
było nazywać to konfliktem. To
jest normalne.
Ireneusz Łojek – My odbie-

Dialogi Jelonki

ramy współpracę na linii rada
prezydent negatywnie. To znaczy uważamy, że pan prezydent
zdecydowanie za mało czasu
poświęca na informowanie,
przekonywanie i uzasadnianie
swoich racji. Natomiast pomysły
przedstawiane przez radnych
są według mnie często torpedowane przez pana prezydenta.
Komunikacja zawodzi tu na całej
linii. Z prezydentem komunikujemy się tylko przy najważniejszych uchwałach. Natomiast
praca bieżąca, spotkania na
komisjach, przyjemniej tych w
których ja uczestniczę, to obecność prezydenta jest prawdziwą
rzadkością.
Grażyna Malczuk – Chciałabym się tutaj nie zgodzić z panem przewodniczącym Papajem.
Jestem przeciwna obarczaniu
rady wszystkimi decyzjami.
Prezydent ma duże możliwości
samodzielnego decydowania
o kierunkach rozwoju miasta.
Na przykład budżet miasta w
którym radni mogą nie uzyskać
niczego, jeśli nie ma porozumienia z prezydentem, który
samodzielnie kształtuje budżet
i go wykonuje. Na przykład
termomodernizacja obiektów
oświatowych do której przymusiliśmy prezydenta po długich
sporach. Teraz jest przedstawiana jako sukces.
Hubert Papaj – To była inicjat ywa radnych wszystkich
opcji i nie ulega to wątpliwości.
Niestety, prawodawca nie dał
radzie gminy prawa do weryfikacji i rozliczania prezydenta z
wykonania budżetu.
Grażyna Malczuk – A wielka
szkoda.
Ireneusz Łojek – Również
nowelizacje budżetu to wyłączna

Po głosowaniu
wszystko, również nowelizacje, zależą od
decyzji prezydenta.
Hubert Papaj
– Ale nie chciałbym, żeby ludzie pomyśleli,
że radni nic nie
mogą. To nieprawda, możemy wiele, tylko
musimy mocno
naciskać, rozliczać, domagać
się wyjasnień w
sprawach które
nas bulwersują.
Bożena
Wa c h ow i c z Makieła - Ale
panie przewodniczący takich
nieskutecznych
przymuszeń
jest dużo. Cały
czas czek amy
na spotkanie
prezydenta z
d e ve l o p e r a m i
którzy chcą budować mieszkania komunalne,
socjalne. Miało być w marcu,
jest czerwiec i nadal cisza. Bardzo niepokoi nas indolencja
służb prezydenta. Tymczasem
od kwietnia obowiązuje ustawa
o dopłatach do budownictwa
socjalnego, lokali chronionych.
Nic nie wiemy o jakichkolwiek
działaniach prezydenta, żeby
wykorzystać tę ustawę do budowania tak potrzebnych lokali.

prerogatywa prezydenta. My
możemy współuczestniczyć w
ograniczonym stopniu tylko w
jego tworzeniu i uchwalaniu.

prawiają relacji między prezydentem a radnymi?
Hubert Papaj – Takie wyjazdy
mają zacieśnić współpracę z

Partie nie lubią
Polski XXI?.

szenie które ma swoje agendy
we wszystkich powiatach na
terenie swojego województwa. Natomiast Polska XXI to
stowarzyszenie stowarzyszeń,
powołane przez te wojewódzkie
organizacje, alby samorządowcy mogli działać na arenie
ogólnokrajowej.

Wiktor Marconi – Jelenia
Góra XXI, Bolesławiec XXI,
co znaczy to XXI?
Miłosz Sajnog – Stowarzys z e n i e D o l ny Ś l a sk X X I t o
organizacja założona przez
samorządowców z całego nas z e g o woj e wó d z t wa , k t ó re
st awia sobie za cel rozwój
cywilizacyjny regionu. A także
odnowienie tego co się dzieje
dzisiaj w samorządach. Takie
stowarzyszenia powstały już we
wszystkich województwach w
Polsce, natomiast Dolny Śląsk
XXI to jedyne w kraju stowarzy-

Jelonka.com – Czy takie
wspólne wyjazdy ja ten do
Siewierodoniecka, nie po-

Wiktor Marconi – Pachnie
mi to partią
Miłosz Sajnog – Pachnie
przede wszystkim ruchem
obywatelskim, r uchem społecznym. My jesteśmy samorządowcami, działamy w stowarzyszeniu na razie to nie jest
partia i jak wiem Dolny Śląsk w
kierunku partii politycznej się
nie wybiera.

naszymi partnerami, ale oczywiście są też okazją do tego,
żeby się lepiej poznać. Jelenia
Góra, która ma wielu partnerów
zagranicznych utrzymuje z nimi
bardzo słabe kontakty, z wyjątkiem dwóch, trzech najbliższych
miast. Z pozostałymi jest to
wręcz szczątkowa współpraca.
Dlaczego tak się dzieje? Między
innymi dlatego, że społeczny
odbiór takich wyjazdów, jak ten
ostatni, prezydenta, urzędników
czy radnych, jest negatywnie
odbierany. Ale czy tak musi
być? Uważam, że powinniśmy
mocniej współpracować z tymi
miastami, nie tylko w Europie,
bo z takich spotkań wynika wiele dobrego dla mieszkańców.
Ireneusz Łojek – Ja tutaj chciałym dać przykład mojego ostatniego wyjazdu z prezydentem
Łużniakiem do Cervii, co można
uzyskać z kontaktów osobistych.
Nawiązaliśmy tam kontakty ze
szkołą gastronomiczną i prawdopodobnie nasi uczniowie
z zespołu szkół zawodowych
pojadą do Włoch na wymianę, a
Włosi przyjadą do nas, uczyć się
polskiej kuchni. Oczywiście, do
takiej wymiany jeszcze daleka
droga, ale myślę, że nasze rozmowy zaprocentują i pierwsze
kroki zostały już podjęte.
Grażyna Malczuk – Mówimy,
że współpraca z miastami odległymi jest bardzo słaba. Ale
Wiktor Marconi – Tak samo
mówił Donald Tusk gdy występował z AWS i tworzył Platformę Obywatelską.
Miłosz Sajnog – Możliwe, że
tak mówił, ale teraz Donald Tusk
stoi na czele największej partii
politycznej w Polsce i przejął
wszystkie negatywne cechy polityka partyjnego, gabinetowego,
rządzącego swymi funkcjonariuszami partyjnymi a nie krajem.
O te doświadczenia Donalda
Tuska jesteśmy bogatsi, wiemy
czego unikać i będziemy ostrożni z upolitycznianiem naszego
ruchu mając ten przykład. Na
dzisiaj nam to nie grozi, ale jeżeli
zapadnie decyzja o tworzeniu
partii to się stanie na poziomie
Polski XXI. Struktury wojewódzkie

do końca to nie jest prawda.
Jesteśmy partnerami z miastem
Taylor w Teksasie i Kolegium
Karkonoskie regularnie dostaje
z tamtejszej biblioteki w darze
bardzo wartościowe pozycje do
nauki angielskiego czy niemieckiego. Na wyjazdy nas nie stać,
ale współpraca trwa.
Jelonka.com – A czy my się
jakoś odwdzięczamy im za
pomoc?
Grażyna Malczuk – Ostatnio
był u nas dyrektor biblioteki
która nas tak hojnie obdarowuje. Gościliśmy go, pokazaliśmy
miasto i okolicę, wygłosił wykład dla naszych studentów i
wręczyliśmy tytuł honorowego
obywatela miasta, przyznany
kilka miesięcy wcześniej. To
jest ta płaszczyzna na jakiej
uczelnia może współpracować
z taką instytucją jak biblioteka.
Nawet tak odległe miasta mogą
znaleźć sposób na skuteczną
współpracę.
Bożena Wachowicz-Makieła
– Również między osobami, biznesmenami. Byliśmy na Ukrainie
i tamtejsi przedsiębiorcy znają i
współpracują z firmami polskimi, również w Jeleniej Górze. To
też dobre pole współpracy.
Całość rozmowy dostępna
jest na stronie internetowej
Jelonka.com.
niekoniecznie muszą przejść do
partii politycznej. Naszym liderem
na Dolnym Śląsku jest prezydent
Wrocławia, Rafał Dutkiewicz,
sprawny samorządowiec. Od poprzedniej soboty, gdy zdecydował,
że będzie kandydował trzeci raz o
stanowisko prezydenta miasta w
prasie ogólnopolskiej ukazało się
wiele obszernych tekstów o tym
czym jest nasz ruch i jakie cele mu
przyświecają.
Wiktor Marconi – Rafał Dutkiewicz zapłacił dużą cenę
za udział w tym ruchu, a nie
w partii politycznej. Wrocław
stracił szansę na Europejską
Agencję Nowych Technologii,
na Expo. Mam wrażenie, że
gdyby był człowiekiem z PO

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Powrót z Afganistanu
Z profesorem Ż. siedzieliśmy przed afgańskim
urzędnikiem. Był już święty
miesiąc, Ramadan. Urzędnik, wyraźnie zniesmaczony, cedził angielskie słowa,
w międzyczasie plastikową
packą zabijał muchy, których tony latały dookoła
biurka, naszych głów i oczu.
Urzędnik był w zdecydowanie lepszej sytuacji bo po
pierwsze był urzędnikiem,
a po drugie miał packę.
Urzędnicy
rasa uniwersalna

My z profesorem mogliśmy
tylko machać rękami, co zresztą niewiele dawało. Afgańskie
muchy fascynowały nasze nosy.
Tu należy dodać, że profesor
miał na sobie krótkie portki.
Jaki jest pana zawód? dopytywał
się urzędnik. Jestem profesorem
chemii- uprzejmie odpowiedział
kolega.
- Czy w pana kraju przyszedł
by pan do tak wysokiego urzędu
w krótkich spodniach? – dociekał ważny urzędnik. Dla wyjaśnienia byliśmy w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych. Wyraźnie Afganiec chciał nas nauczyć
dobrych obyczajów. A przy tym
pokazać wyższość jego rasy nad

lub PiS byłoby mu łatwiej, a te
projekty zostały po prostu w
Warszawie storpedowane.
Miłosz Sajnog – Problemem
Rafała Dutkiewicza jest to, że jest
bardzo silnym i sprawnym samorządowcem, który nie należy do
żadnej partii. Mam wrażenie, że
gdyby podążył do Warszawy i pokłonił przed Donaldem Tuskiem
do kolan, podpisał deklarację polityczną i został funkcjonariuszem
partyjnym to od razu Wrocław zyskałby większe poparcie. Problem
polityków szczebla centralnego
jest taki, że nie bardzo wierzą w
to, iż bez ich światłego udziału
można w samorządzie zrobić
cokolwiek pozytywnego. Ale ten
udział polega na przecięciu wstęgi
podczas otwarcia inwestycji. Nato-

dziwnymi białasami. Nie ukrywał przy tym swojego obrzydzenia powodowanego naszym
wyglądem. Rozparty w fotelu
lewą ręką, przerzucał nasze dokumenty, prawą zabijał muchy
i cedził angielskie słowa, które
niczym stare zjełczałe kluchy,
wyłaziły z niesympat ycznej
gęby Afgana.
- Proszę przyjść za trzy dni
może da się coś zrobić – zbył
nas w końcu. Spieszyliśmy się
do Polski, profesor bo miał kogoś doktoryzować, ja bo praca.
Przed nami pozostał mur urzędniczej obojętności , a może
złośliwości. Nie pamiętam już
dzisiaj jak te wizy dostaliśmy.
Profesorowi pomogła polska
ambasada i poleciał samolotem, my natomiast na przejazd
promowy przez Amudarię,
naturalnie ciężarówkami.

Granica z imperium

Przed nami była pasjonująca podróż przez Związek
Radziecki. Po dwudniowym
oczekiwaniu na przystani promowej, późnym po południem
zaczęto ładować nas na statek.
A więc: najpierw obładowani
we wszelkie dobra specjaliści
radzieccy, a było tego sporo,
potem specjaliści afgańscy, też
obładowani i na końcu my czyli
„ wsia ostatnaja swołocz”, jak

miast wiele zrobią ci politycy, żeby
zaszkodzić komuś kto nie jest w
ich politycznej frakcji. Gdy tylko
Dutkiewicz oznajmił, że rozważa
kandydowanie na stanowisko
prezydenta Polski, nastąpił zmasowany atak na niego, łącznie z
paradoionalnymi groźbami odebrania Euro 2012 Wrocławowi.
Wiktor Marconi – Kto w
Jeleniej Górze tworzy to stowarzyszenie?
Miłosz Sajnog – Stowarzyszenie Dolny Śląsk XXI w naszym
mieście to 12 członków, 30 sympatyków i osób które deklarują
pracę na naszą rzecz. To silna, 5
osobowa reprezentacja w radzie
miejskiej i udział w dwóch okolicznych samorządach. Bardzo

się wyraził uprzejmie jeden z
załogi. Amu-Daria w tym miejscu ma kilka kilometrów szerokości, jest rzeką graniczną. Po
jednej i po drugiej stronie step
po horyzont tylko po stronie
radzieckiej na widnokręgu
portowe dźwigi. No i ogromne
czerwone słońce zapadające się
w step. Było tak malowniczo, że
nie można było nie zrobić zdjęcia. Zafascynowany widokami
i robieniem zdjęć nie zauważyłem człowieka z garniturem
złotych zębów. - Pan wie , że
to granica i nie wolno robić
zdjęć – zapytał groźnie. A Wy
kto? Napadłem na przybysza.
Jestem kapitanem tego statku.
A gdzie pan ma czapkę? Kapitan
musi mieć czapkę.
Wyładowywanie ludzkiego
towaru odbywało się w tej samej
kolejności; najpierw specjaliści
radzieccy, potem afgańscy i
na końcu my, swołocz. W ten
sam sposób ustawiono nas do
odprawy celnej. Obok bardzo
długiej kolejki ustawili się też
gęsto, żołnierze, z karabinami.
Polazłem na koniec kolejki ,
wyjąłem karimatę, wlazłem w
śpiwór i natychmiast zasnąłem. Zaczynało świtać kiedy
obudzony lekkim kopniakiem
pogranicznika musiałem udać
się do kontroli celnej.
- Pan Polak. Ile ma pan kożu-

silna okręgowa struktura: Jelenia
Góra, Bolesławiec, Bogatynia,
Zgorzelec. Będziemy wystawiać
kandydatów w wyborach wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Czy będzie nasz kandydat na
prezydenta Jeleniej Góry? Jeszcze
nie wiem, ale na pewno jednego
mocno poprzemy. Mamy też
mocnego asa w rękawie, którego
mocno namawiam do startu w
wyborach, dlatego za wcześnie
na jakiekolwiek nazwiska.
Wiktor Marconi – Jeśli
wam się uda w samorządach, będziecie mogli zrobić
wiele, ale na szczeblu centralnym może być gorzej, co
pokazuje przykład Rafała
Dutkiewicza.

chów? – mówię, że dwa. - Czy
pan wie, ze przez ZSRR nie
wolno ich przewozić? Tak ale ja
mam dwa dziecinne dla moich
dzieci.
- Rozumiemy, ale wy rozumiecie- prawo to prawo. Kożuchy
do granicy muszą by przesłane
pocztą. Zatrzymujemy paszport.
Proszę przyjść jutro o 9 tej.
Myślałem, że to już koniec
odprawy, ale nie, Władza Radziecka była konsekwentna.
Celnik trzymał przed sobą jakiś
papier.
- Pan na granicy robił zdjęcia.
Tu dokładnie opisał czas miejsce
i wszystko co z fotograficzną
afera było związane. Będziemy
zmuszeni zabrać panu film.
Te zdjęcia są dla mnie bardzo
ważne – tłumaczę mu - jestem
prelegentem i wygłaszam prelekcje na temat moich podróży.
I nie chce pan chyba ,żebym
opowiadał ludziom w Polsce
o zabraniu mi filmu, t ylko
dlatego, że sfotografowałem
kawałek stepu z zachodzącym
słońcem.
Zwierzęco zmęczona twarz
celnika robiła się purpurowa.
- Uważaj, jeszcze jedno słowo,
a zawołam żołnierzy. Film na
stół.

Zakazane kożuchy

Punktualnie o dziewiątej
rozpoczęła się Odyseja wysyłania paczek z kożuchami.
Warto ją opisać z
dwóch powodów;
po pierwsze ku
pamięci, po drugie
żeby pokazać, że
nawet najbardziej
szczelny system
ma dziury ,a i tak
wszystko zależy od
ludzi. No więc najpierw poszliśmy na
pocztę. Tam przy
b i u rk u s i e d z i a ł a
gruba, zła ,nadęta,
jak ktoś określił
„kartoflana baba”.
- Czego! Warknęło
babsko. Ubrany w
nienaganny mundur celnik wy jaśnił o co chodzi.
Nie zdążył skończyć kiedy babsko
znowu warknęło
- pocztą nie wolno!
Tu celnik wyszedł
z siebie, poleciały
szmaty i straszenie

Miłosz Sajnog – Pieniądze
unijne są tak kierowane, aby
jak najwięcej ich trafiało bezpośrednio do samorządów.
Rola samorządów będzie rosła,
a ministrowie mają coraz mniejszy wpływ na to co się dzieje w
samorządach. Podam prosty
przykład. Polska zobowiązała
się na Euro 2012 do wykonania trzech rzeczy, stadionów,
lotnisk i dróg. Stadiony budują
miasta i one już ruszyły. Lotniska budują spółki z udziałem
samorządów wojewódzkich i
budowy już ruszają. Za drogi
odpowiadają ministrowie i drogi leżą. To pokazuje proporcje
między władzą samorządową
a centralną. Ta ostatnia jest
najmniej wydolna.

naczelnikiem. Babsko lekko
uśmiechając się powiedziało:
wy macie swojego naczelnika,
my swojego, u was na celnicy są
takie prawa a u nas poczcie drugije. Najlepiej spróbujcie „ po
żelieznoj darogie” - Ja wam pokażę powiedział celnik. I gdzieś
zniknął. Nie było go chyba ze
dwie godziny. Dzwonił jak się
potem okazało do naczelnika .
Chyba z miernym skutkiem bo
pojechaliśmy na kolej. W międzyczasie namawiałem celnika
żeby wziął sobie te kożuchy i
dał nam spokój. Wypełnienie
dziesiątków formularzy zajęło
nam kolejne godziny. Zaczęliśmy się niepokoić czy zdążymy
na samolot.
O godzinie 17 ostemplowano
ostatnia paczkę. Osławione w
tamtych latach afgańskie kożuchy pojechały przez Wielikji
Maguczyj Sawietskij Sajuz do
Brześcia. Tam za trzy tygodnie
do miesiąca mieliśmy je odebrać. Wreszcie!

Imperium łatwo
nie wypuszcza

Siedziałem w samolocie,
pełnym Tadżyków i melonów
,wyłaziło ze mnie zmęczenie
i emocje wysyłania paczek.
Myślami byłem już w Duszmbe
kiedy usłyszałem swoje nazwisko; w środku samolotu
stal milicjant trzymał w ręku

jakieś papiery. Wasz paszport.
Kiedy go przeglądał usiłowałem
sobie przypomnieć co ja takiego
zrobiłem, co powiedziałem. Milicjant patrzył na mnie chytrze
badawczo - a kwitancju wziali?!
Po czym z dumą wręczył mi
pokwitowanie nadania paczki
na kolei. Aha! dostałem tez
od niego kopertę w której był
wywołany film. No, tak władza
radziecka umiała dbać o swoich gości. Ostanie spotkanie z
„kartoflaną babą” odbyło się w
Moskwie, na lotnisku. W informacji siedziała identyczna jak
w Termezie baba. Zapytałem o
samolot do Warszawy
- Nie wiem odpowiedziała
spokojnie - to może pani zadzwoni i zapyta – naciskałem
- nie ma łączności. Poszedłem
wiec na skargę do naczelnika
lotniska. Naczelnik stanął przed
babą obsobaczył i poszedł. I
wtedy babsko uśmiechnęło
się od ucha do ucha; No i co!
Naczelnik przyszedł i poszedł, a
pan i tak nie wie kiedy samolot
poleci. Co racja to racja. Ja się
tez uśmiechnąłem. Na szczęście
miałem przy sobie polski paszport i wiedziałem, że stąd w
końcu wyjadę. Jeszcze chwila, a
zacząłbym tęsknić za afgańskimi i polskimi urzędnikami.

Marian Sajnog

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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MOTORYZACJA
SPRZEDAM
GOLF3 1992 1997 s n k sk zyn a
b egów 5 wszys k e częśc do
mode u 5 d zw owego ka ose a
do mode u 3 d zw owego 601
940 871
POLO 1997 s n k sk zyn a b egów
wszys k e częśc do mode u 3
d zw owego ka ose a do ozb ó k
601 940 871
FORD S e a 91 6L gaz n eb esk
me a k hamu ce sp zęg o wym e
n one 2 pa ąk dachowe 10 gazu
na 100 km zb o n k w m e scu ko a
zapasowego 793 146 877
OPONY nowe używane od 13 20
supe ceny mon aż wyważen e
g a s 075 78 93 651
PROSTOWAN E sp zedaż e g a u
m n owych s a owych Pas eczn k
075 78 93 651
C TROEN Be ngo 1 9 D p zeb eg
66 ys bezwypadkowy p e wszy
w aśc c e – zam en ę na mn e szy
ub sp zedam – 721 928 681
C TROEN BX po emność 1 4 za e
es owany ubezp eczony e ek
yczne szyby szybe dach a a m
R M – an o p n e 793 725 871
FORD S e a komb 2000 ccm ben
zyna za e es owany ubezp eczony
an o – 606 128 693
KUFER na sku e z zameczk em
k uczyk em 150 z 790 609 579
AUD B4 s eb ny me a k 1 9 d
k ma yzac a hak now u k e opony
a u e g sz 5 o yg na ne – 790
609 579

MAZDA 323 1 8 benzyna 140 kon
90 ok ba dzozadbana a um n owe
e g e ek yczne szyby us e ka
ad o + zm en a ka + nowe ko a
z mowe – 609 903 230
BMW 318 – 1991 ok S n k 1 8
Cza ne au oma zadbane sp awne
op acone ubezp eczen edo10 12 09
ok – 502 169 410
VW Ven o – 1993 ok 1 8 benzyna
4 e ek yczne szyby e ek yczny
szybe dach us e ka podg zewane
o e e 2 x a bag A u 15 z an em
ekko obn żony za e es owany –
4700 z do negoc ac – 514 585 525
FORD Mondeo 1993 ok s an
dob y 1 6 benzyna cena 3300 do
uzgodn en a 514 637 400
209921 A a Romeo 146 oczn k 97
po emność 1600 cm BOXER s an
bdb cena 5300 z do ma e negoc ac
511 622 703
209459 A a Romeo 156 1 9 d c
ma on c e ek yczne us e ka szyby
mmob se cen a ny zamek ad o
CD LG a u e g wym en ony o e
pasek oz ządu 16000 z do ma ych
negoc ac 691 177 789
207860 Ap a s 50 zadbany za e e
s owany w k a u ma o eżdżony 605
295 351
209530 Aud 80 B3 1989 ok po em
ność1 8 benzyna koa e ne zmowe
s an dob y w c ąg e eksp oa ac cena
3000 z do negoc ac 782 606 956
208371 Aud 80 B4 1992 ok z e ony
me a k wspomagane eek ycznyszy
be dach s anba dzodob y cena6000
z do negoc ac 691 050 250
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DData wwysłania:........................................................................................................................

T E L

208120 Aud A4 Awan 1 9 TD a u
k ma yzac a e ek yka m cd Sony
dea ny 669 385 993
209140 Aud A4 1 9 TD moż wość
negoc ac ceny kp opon z mowych
Na smsy n e odpow adam 669
083 531
209759 Aud A4 okaz a 2 5 TD V6
6 b egów po wym an e o e u wszys
k ch ﬁ ów p s an ocen am na dob y
do ma ych pop awek ak e n czych za
ma ą cenne 20 ys ub zam en ę na
Passa a B5 601 258 992
208918 Aud A4 d okaz a 16500
1999 ok avan 602 741 924
208635 Au okemp ng pe ne wypo
sażen e op ócz k ma yzac 30000
z 601 924 778
210301 Bmw 5 e39 525 ds 1996 ok
z e onyme a k ABS ASR e ek yczne
szyby eek yczne us e ka eek yczny
szybe cen a ny zamek wspomaga
n e k e own cy RM 2x poduszka em
poma ha ogeny skó zana ap ce ka
ke owncamu medana k ma yzaca
a u e g 16 OZ za e es owany 604
837 827
208190 Bmw e36 coupe M pak e m
na17 egachz an em skó apodg ze
wane o e e 796 429 433
210000 Ca b a 8v z 96 z gazem
uszkodzone us e ko 2 ampy b ak
p zeg ądu cena 3000 669 367 295
208063 Ca b a z gazem 1991 2 0b
+ LPG 115KM cza ny wspomagan e
a u e g szybe dach za e es owany
opacony dod obnychpop awek2400
do negoc ac 691 995 838
208618 Chev oe As o 4600z 601
924 778
208976 Ch ys e Voyage 1993
3300au oma k ma yzaca empoma
e ek yczne szyby zm en a ka CD hak
a usy 15 p zeg ąd OC do końca ma a
2010 664 597 236
207982 Ch ys e Voyage 1993 ok
3300 na 7 osób k ma yzac a empo
ma zm en a ka cd cen a ny zamek
eek yczneszyby hak au15 p zegąd
OC do końca ma a 2010 sp zedam
ub zam en ę na nny 664 597 236
209341 C ągn k 25 V ad m c s an
ba dzodob y za ees owany opacony
ważnyp zegad OC ok86 cena9500
do negoc ac 603 889 005
208287 C nquecen o 1 1 Spo ng
1995 ok e ek yczne szyby cen
a ny zamek wym en one o e e ﬁ y
amo yza o p zód sp ężyny k ock
hamu cowe Cena 3500 do negoc ac
ub zam en ę na Go a 3 z dop a ą z
mo e s ony 785 636 538
208583 C oen Xan a hd 2001
ok s eb ny me a k komb skó a

k ma yzaca eguowanezaweszene
za e es owana 515 604 999
209324 Esco komb 1 8TDgh a ok
p odukc 1997 120 011 km Sk zyn a
b egów manua na 5 b egowa Moc
90 KM 66 kW Po emność skokowa
1800cm3 oe napędowy dese 500
631 375
208027 Fe c a 1 3 mp +gaz 1997
ok zadbany po wym an e ﬁ ów o e u
św ec o az k ocków hamu cowych
cen a ny zamek au oa a m komp e
kó z mowych Sp zedam ub zam en ę
na w ększy 698 674 272
209614 F a C nquecen o 1995 ok
Po emność 700 cm3 benzyna bez
wypadkowy ma uszkodzoną sk zyn e
b egów ubezp eczony 723 832 344
209043 F a Se cen o b y 2000 ok
po emność 900 p zeg ąd ubezp e
czen e ważne do ma ca p zysz ego
oku do au a pos adam uż zakup ony
nowy y ny zde zak W auc e by o n e
pa one ogó n e zadbane cena 3 000
do negoc ac 793 222 286
209986 F a Uno 45 3 d zw owy
cza ny 93 ok szybe dach szk any
ważny p zeg ąd OC po emność 900
cm S an dob y Cena 1200 do nego
c ac 669 409 351
209199 Fo d Esco 1 6 16v 97 ok
16v 138 ys p zeb egu e ek yczne
szyby cen a ny zamek 2 poduszk
pow e zne po emonc e zaw eszen a
cena 5300 z 603 541 903
207943 Fo d F es a 89 97 uszko
dzona za e es owana w k a u 400
z 885 588 345
209962 Fo d Focus 2001 ok 1 8
dd p zeb eg 193 ys k ma yzac a
e ek yczne szyby cen a ny zamek
CD ABS podg zewana p zedn a
szyba po ngu a u e g 17 kp ko
z mowych ks ążka se w N e wymaga
żadnego wk adu ﬁnansowego 605
822 393
209052 Fo d okus 1 8 u bo D
2000 ok zadbany sp owadzony po
op a ach s an ech bdb 13800 793
585 834
208634 Fo dG anada Fo dG anada
601 924 778
209664 Fo d Mondeo 1 6 1994 ok
benzyna ha chback g ana owy
wspomagan e k e own cy 2 poduszk
pow e zne e ek yczne szyby szybe
dach cena 3500 z 661 692 729
209765 Fo dMondeo1 6gaz ba dzo
oszczędne powymanekocków a cz
hamu cowych sp zęg a komp e nego
Ważny p zeg ąd OC do 02 2010 ok
go ąco po ecam 796 212 941
209633 Fo d Mondeo 1600 ub
zam en ę 1993 ok komb 1 6 16v
ko o b a y ABS wspoma
REKLAMA

REKLAMA

Biuro Rachunkowe
Porady Podatkowe

Anna Bilat
pe na ks ęgowość
ks ęga P R rycza t
roz czen e z US ZUS
kadry p ace

u Wo kowa 22 58 500 Je en a Góra
te 075 75 249 45 te kom 0 668 690 058
e ma annab at@o2 p

gan e szybe dach cen a ny zamek
o e a zadbane do pop awek kosme
ycznych 793 901 588
208336 Fo d Mondeo 94 95 94 95
za e es owany ważny p zeg ąd OC
hak e ng o e a e ek yka wspoma
gan e szybe dach do azdy poob ane
d zw z p awe s ony ko oz a cena
1900 z 783 032 842
209976 Fo d Mondeo 95 ok 2900
PLN po emność 1 6 ABS poduszk
pow e zne e ek yka szybe dach
ns a ac a gazowa cen a ny zamek
do pop awek b acha sk ch 2900 z do
negoc ac 785 983 211
208368 Fo d Puma z k ma yzac ą
Au o w ba dzo dob ym s an e Boga o
wyposażony pos ada o e e ap ce kę
RECARO soczewkowe eﬂek o y Do
n ew e k ch pop awek ak e n czych
n ew e k e wgn ecen a Cena do
negoc ac 502 322 289
209824 Go 3 93 ok gaz op a
cony cb cd z USB mp 3 komp e
kó z mowych ha ogeny po emonc e
zaw eszen a nowe a cze k ock
a a m nowe ﬁ y a u e g cena 5000
z do pop awek ak e n czych bez
ko oz 698 925 671
210259 Go
ok 1992 po emność
1800 s an dob y po ekk m un ngu
721 180 469
207899 Honda C v c 1 3 benzyna +
gaz okp odukc 93 94wspomagane
a um n owe e g 507 508 149
209780 Honda C v c z 1996 ok 1 4
benzyna wspomagan e k e own cy
2 x a bag a u e g Sp owadzony z
N em ec Cena 6800 z + op a y 608
498 262
208737 Honda C v c 1 5 100 km
boga owyposażona moż wazamana
GG1179988 ub e e on 605 571 125
209975 Hyunda Lan a 1 6 16V 92
ok w ca ośc ub na częśc Za e e
s owany ważne OC p zeg ąd pe na
e ek yka uszkodzony s n k pęk
pasek oz ządu Cena 1000 z do
uzgodn en a 516 073 215
209470 Kawasak KMX odbokowany
s an dob y a akcy na cena 2000 ok
nowy napęd zęba k ańcuch cena
2999 z 782 967 834
209230 Lawe a 1991 ok 2 5 d
wspomagan e kogu y cena 8500 do
negoc ac 781 050 732
208006 Lawe a oczn k 91 wspo
magan e 2 5 d kogu y S an ba dzo
dob y cena 8500 do negoc ac 781
050 732
208242 Ma kowe sku e y Peu
geo Vvac y 50 2001 Bene Ve ve
125 2000 Peugeo Je o ce 50 TSD
2003 Ap a Habana 50 2001 Peu
geo E ys a 50 TSD 2003 ok 505
148 391
208066 Ma z 2000 2001 opony
z mowe cena 3500z dos a gowan a
509 175 243
207946 Mazda 323 1989 ok
zadbana b ak op a cena do uzgod
n en a 885 588 345
207958 Mazda 323 91 ok 1 6 16V
90KM au oobnżoneo35mm au eg
15 au oaa m+cen anyzamek+p o
Nowe sp zęg o p Kube kowe o e e
S an bdb 603 197 102

208632 Me cedes 220D uszkodzone
y ne zaw eszen e 601 924 778
209011 Me cedes 140 s k asa 3 5
TD g aﬁ owy 1993 ok au oma yczna
sk zyn a b egów a u e g 17 697
966 680
207826 Me cedes a k asse oczn k
2003 g udzeń pookazyne cene s
n kd es a1 7CD d ug w aśc c e s an
ba dzo dob y wym en one hamu ce
ﬁ y Cena 22 000 z 604 370 287
208270 Mo o ynka ama bezs nka
ama es w akms ane akwdać b ak
dokumen ac 792 876 442
208577 Mz150 do ma ych pop awek
za cenę 850 z 665 540 990
209365 N ssan M ca an o 5 d zw
MODEL K11 1 0 benzyna sp owa
dzona s an dob y ko o n eb esk 609
365 271
208380 NssanP me aLPG 1 616V
sedan ns a ac a gaz w ko e we u
mmob ze a a m 4x e ek yczny szy
bye podg zewane us e ka a u e g
kp kó z mowych CD 507 101 901
208627 Nysa Nysa 601 924 778
210111 Omega komb 1994 ok
po emność 2000 cm3 benzyna p ze
g ąd do 10 2009 oku pe na e ek yka
k ma yzac a se w sowany komp e
kó z mowych e n ch cena 6000 z
do negoc ac 602 767 947
210115 Ope As a 92 ok 1 8cd
ABS wspomagan e k e own cy
e ek yczne szyb e ek yczn e pod
g zewane us e ka an ena ad o
CD 6g cen a ny zamek z p o em
kompu e ś ak ua spa an e d 2
kp opon zma p awenowe P zegąd
05 2010 Ubezp eczen e 12 2009
Cena 4 000 605 122 334
209363 Ope Co sa B d ese 1 5 TD
u bo 2 d zw owa s an dob y sp owa
dzona z N em ec 609 365 271
208662 Ope F on e a 5000 1993
eżdżący ubezp eczony ważny p ze
g ąd do pop aw mechan czno b acha
sk ch ub zam en ę 692 723 836
209265 Ope Kade 1 8 benzyna +
gaz 1991 1997 na a u e gach 15 3
d zwowypowzuanymTunnngu 794
132 636
209181 Ope Omega komb 1994
ok po emność 2000 cm benzyna
p zeg ąd do 10 2009 pe na e ek yka
k ma yzac a SERW SOWANY kom
p e kó z mowych e n ch cena 6000
do negoc ac 602 767 947
209737 Ope T g a 1 4 benzyna
1995 ok Au ko pos ada poduszk
pow e zne a u e g spo owe zaw e
szen e uk ad wydechowy e ek yczne
szyby k ma yzac ę wspomagan e
k e own cy 7500 do negoc ac 661
372 681
208685 Ope T g a 94 ok 501
266 426
209738 Ope Vec a po un ngu 1996
ok p zyc emn ane szyby a u e g 17
k ma yzaca empoma wspomagane
k e own cy spo owe zaw eszen e
H&R 15000 do negoc ac 661 372
681
207928 Opony145 70 13 Sp zedam
dw e opony e n e Ba um b an s
145 70R13 wyp odukowane w 06

WAŻNE TELEFONY

ALARMOWE
Po c a
S a Po a na
Pogo ow e Ra unkowe
GOPR
Pogo ow e Ene ge c ne
Pogo ow e Ga owe
Pogo ow e C ep own c e
Pogo ow e Wodoc ągowe
Nume a a mow ogó n
POLICJA
Komenda M e ka
Kom a a u Am K a owe
Kom a a p P a ow k
S a M e ka

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

SŁUŻBA ZDROWIA
Na odow Fundu Zd ow a
64 58 709
S p a Wo ewód k
75 37 100
ba p ęć
75 37 118
Pogo ow e Ra unkowe
75 23 636
URZĘDY
U ąd M a a p Ra u ow
75 46 101
U Sudecka
75 46 210
Pow a ow U ąd P ac
64 73 160
U ąd Ska bow
64 73 500
U ąd Ce n
64 57 200
R ec n k p aw kon umen a
75 46 110
Cen um n o mac Tu c ne
76 76 925
Sąd Ok ęgow
64 15 100
P oku a u a Re onowa
64 28 400

P oku a u a Ok ęgowa
Poc a G ówna
Pow a owa S ac a San a no
Ep dem o og c na
Kon e wa o Zab ków
ZUS
KULTURA
Tea Je en ogó k
F ha mon a Do no ą ka
Je en ogó k e Cen um Ku u
ODK Zabob e
MDK
MDK „Mu on”
Mu eum Ka kono k e

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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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

L

A

27

M
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MONT-SAT

hêrêh

Sprzedaż, Montaż,
Serwis Anten Satelitarnych
i Zbiorczych Instalacji TV-SAT
(domki, hotele, pensjonaty)
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Zadzwoń po Fachowców z 14 letnią praktyką !
Autoryzowany Przedstawiciel

• 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

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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KOMPUTERY
NOTEBOOKI
KASY
FISKALNE
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ŻADEN BRAMKARZ
NAS NIE RUSZA,
W ŻADNYM KLUBIE.
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WESELA W CARMEN
W KARPACZU

szkoły policealne
licea dla dorosłych
kursy

A

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

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

kuchnia polska

AUTO - CAMPING PARK
+FMFOJB(ÐSB
VM4VEFDLB
UFMGBY 

LPN

êwvrvqlêê¾êihykvêh{yhrjqulêêjlu
¾êjz{vêêê¾êwyqltuplêê¾ê~nvkuplêê¾êwy{|supl

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

BANKIETY,
PRZYJĘCIA RODZINNE,
IMPREZY FIRMOWE
W CARMEN W KARPACZU.
WYJĄTKOWA ATMOSFERA,
TRADYCYJNA POLSKA KUCHNIA,

Miejsce na
Twoją reklamę

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)

Ultima Auto oferuje samochody z pełnym odliczeniem Vat

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

$%"$    
NAZWA, adres dealera

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

ZAPRASZAMY
tel. 0 75-76-19-256, 0 609 73 65 49

Tel. 075 64 72 111

Jelenia Góra
Ul. Cieplicka 106
tel. 075 754 88 89
dzialhandlowy@ultima-auto.pl

Z tym ogłoszeniem do 27.06.2009

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

A

hsm
h

R

Zgorzelec
ul. Lubańska 13a
tel. 075 777 0 777
salon.zgorzelec@ultima-auto.pl

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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tygodniu 2007 roku stan bardzo dobry
- 691 517 651
210227. Peugeot 206 cc - 2004, 40000
km, 110 KM, 1600 cm3, benzyna, niebieski-metallic,ABS, elektryczne szyby,
elektryczne lusterka, centralny zamek,
autoalarm, radio/CD, wspomaganie
kierownicy, immobiliser, 4 X poduszka,
stan b.dobry, 28000 zł. - 516 125 319
210216. Peugeot 405 - 94 tanio - auto
100% sprawne, sedan, benzyna 1.4,
po kapitalnym remoncie, centralny
zamek z pilotem, radio CD/MP3/SD/
USB, przegląd do 09.2009, OC do
01.2010 - 665 209 669
208101. 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 1700 zł. - 886 216 891
208628. Peugeot j9 na działkę - sprzedam peugeot j9, posiada instalacje
gazową, zarejestrowany, na działalność
lub działkę jako altanka - 601 924 778
208379. Piękna Ibiza 97 rok - 170
tys. elektryczne szyby, alufelgi „15”
c.zamek, radio/CD. 4 nowe opony,
przyciemnione szyby, sportowe zawieszenie, auto w idealnym stanie zero
rdzy. cena 7500 zł. - 512 563 460
208820. Polonez Caro 94 rok - 1000
zł. - stan bardzo dobry, zero rdzy, nowe
dowód rejstracyjny. OC na cały rok i
przegląd, alarm, radio, blokada skrzyni
- 889 777 610
208764. Przyczepa camp. Beyerland
- 1993 idealna dla 3 osobowej rodziny,
posiada jasne wnętrze, lodówkę,
zlew, kuchenkę gazową, przedsionek,
bagażnik na 2 rowery, pierwsza rej.w
Polsce 16-10-2008 r. - 508 231 329
208630. Renault 19 okazja - zarejestrowany, 1700 zł. - 601 924 778
209556. Renault Clio II - 2000 rok,
pojemność 1,2, spalanie 5l/100, przebieg 100 tys. km., radio CD/mp3,
blokada skrzyni biegów, welurowa
tapicerka stan bardzo dobry cena 10
800 zł. do negocjacji - 606 469 718
209810. Renault Clio II - 2001, 1,2 dm3
benzyna, klimatyzacja, 4 x airbag,ABS,
centralny zamek, elektryczne szyby 601 918 893, 607 948 544
210332. Renault Clio II - rok 2000,
pojemność 1,2 l spalanie 5l/100km,
przebieg 100 tys, blokada skrzyni
biegów, alarm, welurowa tapicerka,
radio cd/mp 3, stan bdb. Cena: 10200
do negocjacji - 606 469 718 i 793
317 303
208742. Renault Megane - 1996 rok,
pojemność silnika 20, moc silnika
114kM, alufelgi, elektryczne przednie
szyby i szyberdach, radio,welurowa
tapicerka, centralny zamek, czerwony
CENA: 6000 zł. - 503 648 069
208968. Renault Megane kombi - 1,6
16V, rok 2001, benzyna,pełne wyposażenie, od roku zarejestrowany w kraju,
stan idealny, bez nawet minimalnych
śladów korozji. Cena 12 500 zł. - 695
509 950
209340. Renault Megane kombi
- zadbany i ekonomiczny Renault
Megane kombi 2000 rok, diesel,
posiada ABS, 4 poduszki powietrzne,
elektryczny szyberdach, elektryczne
szyby, centralny zamek, wspomaganie
kierownicy, hak, cena do uzgodnienia
- 781 584 225
208004. Seat Ibiza - 1,3 KAT, rok
produkcji 1993, elektryczne szyby,
centralny zamek, nowy wydech, nowe
klocki hamulcowe, oc do 10.2009,
rej. do 01.2010, opony zimowe - 502
376 459
208199. Seat Ibiza 1,9d - 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
208009. Seicento - 2000 rok do poprawek lakierniczych, cena 3200 - 781
050 732
210119. Skoda Favorit - 1,3 1992 rok,
z instalacją gazową, zarejestrowana,
na chodzie w dobrym stanie - 512
765 940
209665. Skoda Felicia 97 1450 zł. silnik 1300, wgniecione błotniki tylne i
drzwi, brak OC i przeglądu, możliwość
zrobienia, auto normalnie jeździ. - 692
723 836
210136. Skuter - używany, zarejestrowany, cena 2600 zł. - 697 307 295
207825. Skuter-nówka - SYM Orbit 50
wspaniały prezent na wakacje - 606
104 186

208889. Super skuter, tuning - Macal
cy 50 z fabrycznie montowanym silnikiem od yamahy neos, tuning: gaźnik
dollorto, moduł zapłonowy DUCATI,
cylinder 70cmm3, skuter zarejestrowany, rok 1999 pierwsza rej. 2005r.
cena 1900 zł. - 796 630 801
210109. Suzuki Swift 96 - pojemność
1000, w ciągłej eksploatacji, zarejestrowany jako składak, zadbany - 665
448 465
208681. Suzuki ts 250 - 89 rok po
wymianie tłoka i szlifie cylindra na
dotarciu - 605 838 529
208211. Suzuki, fajny Gokard - 2
poduszki, pełna elektryka, 1600 cm 98
km spala 6,5, kubełki, szyber, nowszy
silnik, super dynamiczny, opłaty ważne
10 miesięcy, - 508 524 892
209338. T4 volkswagen Doka - jest
zarejestrowany i opłacony, ważny
przegląd i OC, 6-osobowy, silnik 1,9,
rok 1993, cena 10500 do negocjacji 603 889 005
210352. Taśmociąg użytkowy - stan
dobry,długi kabel, silnik o mocy 3,5. 075 71 832 63
208644. Toyota Corolla e10 - 94 rok przebieg 210000 km, 1,4 benzyna do
lekkich poprawek lakierniczych, cena
6000 - 509 175 248
209174. Toyota Starlet 93 rok - niezawodny model i egzemplarz. Cena 3900
zł. Do obejrzenia w Jeleniej Górze - 793
050 453
208676. VW Golf III - 97 rok 5200 zł. 1.6 krajowy, kupiony u Grabowskiego
przebieg 240 tys., airbag, wspomaganie, immobiliser, nie ma tuningu.
Cena 6500 do małej negocjacji - 607
799 424
210127. VW Jetta - 1,6 + gaz, rok
produkcji 1991, po wymianie oleju,
bordowy metalik, welurowa tapicerka,
stan bdb, zadbany, cena 4500 zł. - 794
169 139
207870. VW Passat - bardzo zadbany,
zarejestrowany, opłacony z bardzo
bogatym wyposażeniem (wersja
HIGHLINE)! Cena 18000 zł. do negocjacji - 607 840 104
208750. VW Passat - bordowy, 1800
pojemność, opłaty do maja, mało jeżdżony, stan idealny, centralny zamek,
immobilizer, auto alarm, elektryczne
szyby, podgrzewane fotele, ABS,
poduszki powietrzne, 1995 rok produkcji, przebieg 180 000 - 603 303 975
208039. VW Passat highline - bardzo
zadbany, 1998 rok, bardzo bogate
wyposażenie, naprawdę warty uwagi,
cena 18000 zł do negocjacji Zarejestrowany opłacony - 607 840 104
209328. Yamaha fzr 600 rok 94 - motor
jest w dobrym stanie z papierami z
Niemiec sprowadzony, cena 3900 - 510
207 500 lub 502 293 301
126p elegant - cena 400 zł. plus dodatki
i nowy akumulator - 505 561 798
Alfa Romeo 146 - 1,6 boxer 1997 rok
cena do uzgodnienia - 511 622 703
Astra 2 - 1999 rok - 1600 instalacja
gazowa, elektryczne szyby, 4 poduszki
alusy, 10500 PLN - 511 699 191
Audi 100 - rok 1984,1.8, benzyna i gaz,
alarm, po wymianie silnika i zawieszenia, przegląd do maja 2010, OC, cena
1800 zł. - 663 215 635
Audi 80 - 1988 rok, B 3, bez wspomagania, hak, szyberdach, w ciągłej
eksploatacji - 605 449 514
Audi 80 B TD - 1992 rok, zielony
metalik, wspomaganie, elektryczny
szyberdach, stan bardzo dobry, cena
6000 zł. do negocjacji - 691 050 250
Audi 80 b4 - 1,9 TD - 1992 rok, zielony
metalik, wspomaganie, elektryczny szyberdach, stan bardzo dobry, cena 6000
zł /do negocjacji/ - 691 050 250
Audi A3 - 1997 rok, pojemność 1600,
benzyna, srebrny metalic, 3 drzwiowy,
ABS, alarm, centralny zamek, elektryczne szyby, klimatyzacja, wspomaganie, 190 000 km przebiegu, cena 14
000 zł. - 075 71 38 026
Audi A6 1.9 TDI - wersja limuzyna,
kolor srebrny, przebieg 185000 tys.,
książka serwisowa, rok 1997, pełne
wyposażenie, stan idealny, auto od
ponad roku w kraju, cena 28000 tys.
- 606 609 115
Audi B - 88 rok, B 3 niebieski w ciągłej eksploatacji, przegląd ważny do
czerwiec 2010 , cena 1500 zł. - 605
449 514
Autoalarmy - alarm + montaż 669 948 093
Autokemping wv lt 31 - 92 rok,
pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji,
30000 zł. - 601 924 778

Bmw - 1991 rok, 1.8 pojemności czarny, zadbany, ubezpieczony do
10.12.09 - 502 169 410
Bmw 520 1994 rok, automat - benzyna, skrzynia automat, zadbane - 727
232 079
Bmx - cena: 450 zł stan: dobry kolor:
czarny BMX: Galaxy PEgi na przód i
tył - 500 124 187
Buggy - 1500ccm - na podzespolach
fiata 125, napęd na tył, skrócony, orurowany, stan dobry bez prawa rejestr.
cena 1000 zł. - 516 722 318
Cindap - rok 1972 na chodzie stan
średni (naturalnie) kompletny - oryginalnie, cena do uzgodnienia - 504
154 753
Cinquecento - rok 1994 w dobrym
stanie, bez rejestracji. Radio PIONIER
na cd bez mp3. Pełna dokumentacja 697 806 941
Cinquecento 1000 zł. - rocznik
1998, pojemność 900cm3, stan dobry.
Cena 1000 zł. - 506 841 860
Citroen c3 - 2006, pojemność
1100 cm3, centralny, wspomaganie,
elektryczne szyby, immobilizer, tempomat, 2 komplety opon, radio cd - 600
009 029
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
Corolla d4d 110km krajowa - 2002
rok, serwisowana w ASO, wszystkie przeglądy. Pełna dokumentacja.
164.000 km Wersja SOL plus ogrzewanie postojowe z pilotem. Auto zadbane,
w bardzo dobrym stanie. 29000 do
negocjacji. F-ra VAT. - 601 581 332
Corsa 1.2 - benzyna, stan techniczny
idealny zawieszenie koni, rozpórka
przód, nowy dolot, felgi 15, ciemne
szyby, itd. opłacona gotowa do jazdy.
Cena 2000 zł. audio dopłata 5000 zł.
foto e-mail - 725 523 124
Daihatsu gran move 1.5. - pojemność 1.5. benzyna, rok produkcji 1998,
przebieg 90000, cena 9000 - 601
974 355
Enduro rok 1997 - motor /cross
husaberg 501 fe, rok 1997 motor jest
w dobrym stanie sprowadzony, cena
6200 do negocjacji - 502 075 314,
506 210 189
Fiat 126 p - 400 zł. elegant, cd radio,
nowy akumulator, brak korozji większej, 98 rok, sprawny, stoi 1,5 roku, na
chodzie komplet 4 kół zimowych - 698
925 671
Fiat 126p 400 zł. - w stanie do jazdy od
1właściciela (kobieta) silnik igła, biały do
lekkich poprawek blacharskich, nowy
akumulator, zarejestrowany, cena 400
zł. do negocjacji GG 2993693 - 785
524 378
Fiat Albea - 1.2 16V beżowy metalik
95 tys. km, elektryczne szyby i lusterka,
2 air bag, alarm centralny zamek,
welur, 1 właściciel, serwisowany, bez
wypadku, stan idealny, 12200 zł. - 605
258 024
Fiat Palio weekend - HL rok 2000
Kupiony w polskim salonie. Stan bardzo
dobry. Cena 7.300 - 601 565 474
Fiat Scudo 1,9 TDI - 1996 rok, niebieski, przyciemniane szyby, skrzynia
biegów manualna - 697 966 680
Fiat Tipo - 1996 rok, benzyna,4
drzwiowy, bordowy, pojemność 1400,
opłacony, stan dobry,cena 3300 zł. 601 769 104
Fiat Uno 92 - w całości, na części 500
zł. - 504 168 706
Fiesta diesel - tanio - cala sprawna
opłacona z przeglądem na części
uszkodzony dach, brak przedniej
szyby, 1.6D 1988 rok, 300 PLN - 501
577 044
Ford Courier, benzyna - rok 1995,
1300 cm benzyna, biały, stan dobry,
poduszka powietrzna, wspomaganie
kierownicy, centralny zamek, CD, koła
i opony zimowe, Jelenia Góra - cena
1700 zł. - 608 660 245
Ford Escort - 1998 rok - 504 122
044
Ford Escort - kombi 1,8 benzyna,
rok produkcji 94, cena 3000 zł. - 669
831 305
Ford Escort - przebieg 110000 km,
produkcja 1992r. Silnik Diesel 1.8 litra,
nowe hamulce, komplet opon zimowych. Cena 2200 zł. - 663 502 505
Ford Escort - 1,6, rok 1991 - uszkodzony, tanio - pilnie - 515 318 139

Ford Escort - 1.6, 16v 97 rok - ABS,
centralny zamek, elektryczne szyby, 2
poduszki, po remoncie zawieszenia,
ważne OC i przegląd do 08.2009 cena
5500 do negocjacji - 603 541 903
Ford Escort - 1.6 kombi - cena 1800
do negocjacji, małe wgniecenie z
przodu, 1995 rok - 663 481 014
Ford Escort - 1997 - 2 kpl. opon zimowych alarm centralny zamek poduszka
kierowcy 1.6 z gazem, cena 4900,
ważne OC i przegląd - 665 208 202
Ford Escort Orion - rok 1987 na
chodzie, w całości lub na części, pojemność 1,6 diesel, skrzynia 5 biegów, cena
do uzgodnienia. - 695 992 603
Ford Eskort - coupe, rok 92 model
przejściowy 1,8 benzyna, abs, wspomaganie kierownicy, szyber dach,
elektryczne lusterka auto do drobnych
poprawek, ważny przegląd i OC, cena
600 zł. - 721 762 837
Ford Fiesta - pojemność 1,3 94
rok, 3 drzwi bezstopniowy automat
poduszka kierowcy stan db. Brak OC
i przeglądu, 1200 PLN do negocjacji 607 838 061
Ford Fiesta - rok 1994, pojemność
1.1, przegląd i OC, 2 AIRBAG , po
wymianie filtrów, świec, alternatora,
oleju, bagażnik dachowy, cena 2000
zł. - 663 215 635
Ford Fiesta 1.3 - pojemność 1.3, rok
1993, czerwony, alarm, 3 drzwiowy,
cena do uzgodnienia /Trzcińsko/ po
20.00 - 075 75 15 592
Ford Fokus - 1,8 turbo D, 2000 rok,
zadbany, sprowadzony, po opłatach,
stan tech bdb. - 793 585 834
Ford Mondeo - 1994 rok - 660
481 110
Ford Mondeo 95 rok 2900 PLN
- pojemność 1.6, ABS, poduszki
powietrzne, elektryka, szyberdach,
instalacja gazowa, centralny zamek 785 983 211
Ford Orion - 1990, silnik 1.6 z gazem,
ważne OC i przegląd niebieski metalik,
zadbane wnętrze, stan ogólny oceniam
na dobry, cena 1500 - 790 880 189
Golf 2 - stan bardzo dobry pojemność, 1,3 litra zarejestrowany, opłacony
auto nie wymaga wkładu finansowego.
Cena około 2 tys. - 609 560 552
Golf 2 1,6 - + części, cena 1000 zł.
- 665 516 777
Golf 3 TDI 1998 - 1.9 - kombi es,
centralny zamek, elektryczne szyby,
abs, zielony metal, centralny zamek z
funkcją domykania, stan b dobry 10500
do negocjacji - 604 786 525
Golf III - 1.8 benzyna 3D zarejestrowany, ubezpieczony na chodzie cena
2400 do negocjacji GG1209469 - 793
583 226
Honda Civic - 5 drzwi, benzyna
1,4,, 1996, klimatyzacja, alarm, koła
letnie i zimowe, immobilizer, poduszka
powietrzna, stan techniczny dobry,
blacharka do poprawy. Cena atrakcyjna
- do uzgodnienia - 601 258 992
Honda Civic 1.5 - 100 km., bogato
wyposażona po tuningu info GG
1179988 - 605 571 125
Honda Civic 2002 1,4 - klimatyzacja,
podłokietnik, abs,150 tys. km, ciemne
szyby 90 km, homologacja - 697
870 556
Hyundai Lantra - w całości 1,6 16V
92 rok. Uszkodzony silnik, pękł pasek
rozrządu. Pełna elektryka, ważne OC i
przegląd, stan dobry. Cena 1000 zł. do
uzgodnienia - 516 073 215
Ibiza 95 1,4 z gazem - 2 drzwiowa,
alufelgi, niebieski metalik. W ciągłej
eksploatacji. 4500 zł. - 880 098 319
Iveco - 075 64 38 359
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 - 075 71 32 410
Jeep cherokee - 2001 rok, pojemność
4.0, benzyna, skórzana tapicerka,
klimatyzacja, odpalanie z pilota, alarm,
automatyczna skrzynia, hak holowniczy. Cena 50000 zł. - 504 849 786
Jeep Patriot 2007 48 tys. - z USA jest
to 2,4 benzyna, automat, cena 48 tys.
- 604 958 979
Kadett - 1996 rok, składak, 3
drzwiowa łezka zawieszenie sportowe.
Cena 500 zł. - 781 623 030
Kadett za 600 zł. - 90 rok - 1,4 opłacony na chodzie - 510 242 940
Kawasaki zr 7 - Motocykl z 2002
roku przebieg udokumentowany 14
tys. do opłat, cena 6 tys. do negocjacji,
naprawdę polecam - 727 232 079

Kia Clarus - 97 rok, sprowadzony
do opłat lub inne propozycje - 508
631 626
Maluch za 300 zł. - 91 rok, biały,
na chodzie, silniki idealny, 73 tys.
przebiegu. cena 300 zł. lub 250 zł.
bez akumulatora (bez negocjacji)
GG2993693 - 785 524 378
Matiz - 1999 rok czerwony, 5500 - 511
699 191
Matiz - rok 1999 - z przebiegiem
176000, lekko zadrapany, bardzo
dobry dla początkujących, cena do
uzgodnienia o prośby o zdjęcia proszę
pisać pod xxm3isxx@gmail.com - 605
399 883
Matiz - X 1999 rok, 128 tys. przebiegu,
rudy metalik, bezwypadkowy, używany
wyłącznie przez niepalącą kobietę.
Przystępna cena - 668 495 444
Mazda 626 diesel - comprex, 94 rok,
kombi, niebieska, stan dobry, cena do
uzgodnienia - 888 930 877
Mazda mx3 - 94 rok, tanio auto do
małych poprawek - 669 754 623
Mercedes w124 - 86 rok, 3.0 litry,
benzyna + gaz, ważny przegląd i OC,
elektryczne szyby przód/ alufelgi, szyberdach, po wymianie płynów, przebieg
260000, cena do uzgodnienia - 663
285 353
Mercedes - Benz 814 - rok produkcji
1995, dopuszczalna masa całkowita
8300 kg, dop. ładowność 3310, pojemność 3972/103, uszkodzona winda.
- 500 015 754
Mini cross 190 zł. - na chodzie , kolor
czarno czerwony - 781 242 765
Motor cross - 400 dobrze jeździ 1500
zł. - pilne - 605 462 241
Motor MZ 150 - 1995 rok - na chodzie, cena 400 zł. - 602 309 731
Motorower Jawka 50 - Mustang
300 zł.. z papierami - 791 759 922
Motorynka - stan dobry, kolor
zielony, po kapitalnym remoncie silnika,
cena 320 zł. do negocjacji lub zamienię
na malucha lub inne propozycje - 519
409 988
Nissan Micra 5 drzwi k 11 - 1.0
benzyna, kolor niebieski, rok 93 k
11 sprowadzona z Niemiec, auto w
dobrym stanie cena 2699, do negocjacji
fragles-nrw@arcor.de - 609 365 271
Nissan micra 98 super stan - pojemność 1247, moc 79 KM, przebieg
205000, drzwi 2/3, zielony metalic,
bezwypadkowy, alufelgi + zimówki na
stalowych, nie wymaga wkładu, cena
6000 zł. - 504 652 747
Nissan za 1250 zł. - N13 z 89 rok,
1,6 benzyna, przebieg 64 tys. do
poprawek blacharskich za 1250 zł. 605 110 550
Omega kombi tanio - 1994 rok,
pojemność 2000 cm, benzyna, przegląd do 10.2009 rok, pełna elektryka,
klimatyzacja, serwisowany, komplet
kół zimowych i letnich.cena 6000 do
negocjacji - 602 767 947
Opel Astra - 1.7 TD isuzu 94 rok, 3
drzwiowy alarm, hak, cena 3800 zł. 693 374 916
Opel Astra - 1998, sedan, biały,
benzyna 1,4, 1998 rok. Przegląd do
września, OC do marca 2010. Opony
zimowe i letnie. Cena 5500 zł. - 880
121 390
Opel Calibra - 2.5 V6 - 1995, kolor
czerwony metalik - czarny dach, lampy
Lexus przód/tył, alufelgi 15 nakładki
zderzaków przód/tył, listwy wewnętrzne
w kolorze karoserii, oświetlenie Led,
nowa wykładzina, pełna opcja - 600
067 989
Opel Corsa 1,5 - diesel - kolor czarny,
rok 1994, sprowadzona z Niemiec,
w dobrym stanie, cena 3250 zł. do
negocjacji - 609 365 271
Opel Corsa B - 1994 rok, 1.2 benzyna, lekko uszkodzona-elementy
blacharskie, silnik sprawny, ważne OC
i przegląd do 2010, pierwszy właściciel
w kraju. 2500 zł. (do negocjacji) - 663
936 039
Opel Corsa B diesel - rok 1994 2
drzwi kolor, czarny 1,5 turbo diesel auto
jest w dobrym stanie sprowadzony z
Niemiec, cena 3250 zł.do negocjacji
- 609 365 271
Opel Kadett - 90 rok, pojemność
1600, 5-drzwiowy, szyberdach, ważne
OC i przegląd techniczny 700 PLN 603 055 888
Opel Tigra - 1,4 benzyna 1995 rok.
Autko posiada poduszki powietrzne,
alufelgi, sportowe zawieszenie i układ
wydechowy, elektryczne szyby, klimatyzację, wspomaganie kierownicy, 8000
do dużej negocjacji - 661 372 681

Opel Vectra - 1.8 benzyna, klasa a,
bez opłat za 600 zł. - 781 143 200
Opel Vectra 2.0 TDI - kombi, 2000
rok, 173 tys. km, klimatyzacja, wspomaganie, elektryczne szyby i lusterka,
centralny zamek, immobiliser, alufelgi,
14 400 zł. - 792 733 783
Opel Vectra B – 1996, 2.0 gaz bordowy metalik,2.0i 16v (136KM)
benzyna + gaz, 86.000 km, elektryczne
szyby i lusterka, klimatronik, alarm,
centr. zamek, podgrzewane fotele,
ABS, kontrola trakcji, automat. Cena
11.500 zł. - 697 250 705
Passat - 1990 rok uszkodzony silnik,
opłacony za 800 zł. - 510 242 940
Passat 1,9 TDI kombi - czarny z
dodatkami niklowymi, 130 km, skrzynia
6, rok 2004, przebieg 177000 tys., pełna
dokumentacja, alufelgi 16, tempomat,
4 x airbag, 4 x szyby elektryczne, cena
36000 - 691 466 704
Passat 2,5 TDI b5fl 2004/05 - zarejestrowane w kraju, kupione w salonie
stan idealny, serwisowane, bezwypadkowe, ciemny grafitowy-metalic - 601
750 153
Passat kombi - bordowy metalik 1.6
+ gaz, zadbany ważne OC i przegląd
89 rok, cena do uzgodnienia - 695
395 016
Passat Sedan 1.8t-1998 - ABS,
autoalarm, climatronic, komputer,
wspomaganie 4 x airbag, elektryczne
szyby + lusterka, immobilizer, RO,
centralny zamek, regulowana kierownica, podgrzewane fotele + lusterka, 2
x podłokietniki 196 km - bardzo szybki
zadbany, garażowany super - 604
922 815
Peugeot 206 + gaz - rok prod.2000,
pojemność 1,1 l, instalacja gazowa,
szyby elektryczne, centralny zamek,
komplet opon zimowych, kolor ciemnoniebieski, po przeglądzie, alufelgi,
właściciel nie palący, cena 9.500 zł.
- 888 123 976
Peugeot 206 1.4hdi 2003 rok - Peugeot 206, niebieski, 155 tys. przebiegu,
nowa belka skrętna, MP3, wspomaganie, podgrzewane lusterka. Stan
bardzo dobry. Spalanie 5,5 litra ON.
Zarejestrowany, kupiony w salonie w
Polsce - 502 507 280
Peugeot 303 TD - 94 rok, czerwony,
wspomaganie, elektryczne szyby,
alarm, alufelgi, cena 4500 zł. - 785 104
070 501 087 092
Peugeot 306 diesel 1997 - przebieg
202 tys., stan dobry, nowy akumulator,
cena 4500 zł.(do negocjacji) - 600
921 966
Peugot 306 - 1,4 benzyna 1997
rok - 501 481 525
Polo 95 - 1.3 opłacone, alufelgi,
czerwona, 2 airbag, cena 4.500 zł. lub
zamienię - 691 020 698
Polonez Atu Plus - 1997 rok, gaz,
centralny zamek i pilot, cena 600 zł. 515 326 405
Polonez Caro - 1.6GLE 1994
rok, drugi właściciel, zarejestrowany,
ubezpieczony, alufelgi, alarm, centralny
zamek z pilota, radio. Nie wymaga
wkładu finansowego - 696 365 673
Pontiac Trans sport - 2,3 16v benzyna, 7000 zł. - 504 168 706
Renault 19 - 1993 pojemność 1,7,
przebieg 119 tys. elektryczne szyby,
szyberdach, lusterka ważne OC. Przegląd stan b. dobry - 669 997 647
Renault Clio - 1.9 diesel, rok produkcji 2000, dwie poduszki, ABS, cena
11000 zł. - 669 831 305
Renault Clio - 2001 rok, bezwypadkowy, zarejestrowany, złoty, 3 drzwiowy,
70 tys. km, elektryczne szyby i lusterka,
klimatyzacja, nowe opony letnie+zimowe, alufelgi, stan idealny, bardzo
zadbane - 607 545 630
Renault Clio 1.5 dci - 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
Renault Master - 2,5DCI 2001r.
Zarejestrowany, ubezpieczony, do
3,5t. Kontener, drzwi boczne, winda
załadowcza - 502 783 541
Renault Megane – 1997, pojemność
1.6 przebieg 247 tys. km. zadbany.
Cena 6000 zł. - 667 264 180
Renault Megane - 5100 zł. - 1996
rok, ciemnozielony, hatchback 1.6
benzyna, 2 xair bag, wspomaganie
kierownicy, elektryczne szyby i lusterka,
centralny zamek, alarm po wymianie
rozrządu i zawieszenia opony zimowe
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i bagażnik na jel. tabl rejestracyjnych 506 144 908
RENAULT Megane kombi - sprzedam
zadbany i ekonomiczny samochód
Renault Megane kombi rocznik 2000
diesel, ABS, 4 poduszki powietrzne,
elektryczny szyberdach, centralny
zamek, immobiliser, wspomaganie
kierownicy, hak - 781 584 225
RENAULT Scenic - 2000 rok - auto
w bardzo dobrym stanie, zadbane i w
pełni sprawne! 2.0 benzyna 136 km,
zapraszam - 608 291 022
RENAULT Twingo - 1994 rok. pojemność 1.2, centralny zamek, blokada
skrzyni biegów, 2600 zł. - 603 442
737
RENAULT Twingo - 1994 rok, 1.2
pojemność - tanio - 691 164 034
RENAULT Twingo - 1995 - pojemność 1.2, na gaz. Cena 4500 zł. - 692
413 797
RENAULT Twingo - 1998 - zadbane,
granatowy - metalik, mały przebieg,
elektryczne szyby i lusterka, dodatkowo
opony zimowe - 605 462 476
SEAT Ibiza - sprzedaje z powodu
wyjazdu, auto jest sprawne w stanie
dobrym, ważne OC, 900 zł. - 792
852 093
SEAT Ibiza 1,9 TDI - niebieski metalik, 5
drzwi, zarejestrowany w Polsce, ważne
OC i przegląd, klimatyzacja, elektryczne
szyby, wspomaganie kierownicy, cena
15.700 do negocjacji - 693 984 929
SEAT Toledo - 1992 rok, benzyna + gaz
zadbany, cena 2300 zł. - 792 080 331
SKODA Fabia 2003 rok - 105 000
km, Moc: 65 KM (48 kW), pojemność skokowa: 1200 cm3, benzyna,
graﬁtowy - metalik, liczba drzwi: 4/5,
centralny zamek, markowe opony 508 198 128
SKUTER - Sampo, rok produkcji 2007,
cena 1700 zł. dodatkowo 2 kaski, kufer
- 669 831 305
SKUTER - Suzuki Katana AA 50, 98
rok, pojemność silnika 49/3,1, wszystkie części nowe, sportowy tłumik,
stan dobry, możliwość oglądnięcia w
Szklarskiej Porębie, cena do negocjacji
- 663 168 521
SKUTER qingqi qm - Sprzedam uszkodzonego skutera do zrobienia lub na
części odpala, ale na obroty nie chce
wejść i ma trochę plastiki połamane, ma
nowe opony, zarejestrowany i opłacony,
cena 500 zł. - 604 073 189
SKUTER Suzuki - skuter w dobrym
stanie, nowy akumulator, cena około
1000 zł. - 075 78 93 222
SUZUKI dr650 dakar enduro - lub
zamienię na 4t 350-tkę enduro, stan
dobry, silnik bez wycieków po remoncie
kapitalnym, pali bez problemów, cena
3600 zł. - 606 719 763
SUZUKI Swift 91 rok - 1.0 benzyna,
biały 3 drzwiowy hatchback, po wymianie klocków hamulcowych i końcówek
drążków, ważny przegląd i OC, stan
bdb. - 501 526 555
TICO - pilnie - 669 870 324
TOYOTA Corolla - w bardzo dobrym
stanie, 1991 rok, pojemność 1.8, diesel,
spalanie miasto około 5 litrów, trasa
4.5 litra, przebieg 198 000 zł., kolor
czerwony, zero rdzy, cena do negocjacji
- 509 146 285
TOYOTA Yaris 2003 rok - 1.3 SOL
2003. Kolor czerwony, automatyczna
skrzynia biegów. Pierwszy właściciel.
Stan bardzo dobry, garażowany - 695
725 857
UNO 1,0 - tanio - 4 drzwiowy, sprawny,
zarejestrowany 1500 zł. - 880 098
319
UNO 1.0 94/95 1600 zł. - drugi właściciel. Autko zadbane. W aucie nie było
palone. Komplet opon zimowych. Przegląd i OC ważne do grudnia. Przebieg
150 tys. - 668 010 486
VECTRA kombi diesel - stan mechaniczny b. dobry, do małych poprawek
REKLAMA

lakierniczych, przebieg 140 tys. km,
cena 16700 zł. - 607 462 038
VW Golf GTI pilne - rocznik 94, pojemność 2.0l., kolor czarny, przyciemniane
szyby, po atrakcyjnej cenie - 502
315 938
VW Golf II - 1.6 benzyna + gaz, w całości lub na części. Lekko uszkodzony tył.
Cena 650 zł. - 603 198 609
VW Jetta diesel 1.6 turbo - rok 1988
1,6 TD, diesel 4 drzwi, kolor szary
zarejestrowana w Polsce, cena 2300
zł. do negocjacji - 609 365 271
VW Polo 95 rok - 1.3, benzyna, 3
drzwiowy, zielony metalik, wspomaganie, alufelgi, hak, 3500 zł. Cena do
negocjacji - 889 273 816
WARTBURG za 450 zł. - opłacony 88
rok, stan dobry - 510 242 940
WV Caddy Familly - 1,9 SDI, rok 99 5
miejscowy + część ładunkowa. Stan
bdb. Cena:13.500 zł. - 693 341 449
XANTIA - 1994 rok, pojemność 1.6,
przebieg 153 tys. zadbane wnętrze,
garażowany. Cena 6800. Ważny
przegląd i OC - 887 336 650

MOTORYZACJA
CZĘŚCI-SPRZEDAM
ACCORD 94 rok - wszystkie części blacharskie i mechaniczne - 880 098 319
ALFA Romeo 146 - z demontażu do
samochoduAlfa Romeo 146, 1.6 boxer.
Jelenia Góra. Istnieje możliwość wysyłki
- 510 522 968
ALTERNATORY, rozruszniki - Mondeo, Escort, Renault, Passat, Corsa i
inne - 510 242 940
AUDI 80 B3 - wszystkie części - tanio
zadzwoń a na pewno się dogadamy 723 163 759
AUDI A - 98/03 prawie wszystkie - 693
040 979
AUDI A3 - tylna klapa - 504 436 072
BAGAŻNIK 126p - nowy nieużywany
tanio - 505 561 798
BMW e-30, e32, e34, e-36 - różne
części z demontażu sedan, coupe.
Jelenia Góra. Istnieje możliwość wysyłki
- 721 721 666
CARISMA - z demontażu do Mitsubishi Carisma 1.6-16V, 1997. Jelenia
Góra. Istnieje możliwość wysyłki - 721
721 666
CARO plus - różne z demontażu - 510
242 940
CITROEN ax 1.1 - wszystkie części
- tanio zadzwoń a na pewno się dogadamy - 723 163 759
CITROEN Picasso - przód karoserii
(dwie ćwiartki) - 504 154 753
CORSA B - różne z demontażu - 510
242 940
CORSA B - różne z demontażu - 603
265 722
CZĘŚCI do Escorta - 1995 silnik ze
skrzynią biegów, elementy zawieszenia
i inne - 791 759 922
CZĘŚCI do Passata - z rozbiórki do
Passata - 2004 rok - 693 100 000
CZĘŚCI Mazda 626 - 89 rok - silnik
2.0D + skrzynia, lampy, maska, kokpit,
nagrzewnica, dmuchawa, zderzak,
lusterka itp GG: 11883347 - 605 515
713
DAEWOO Matiz drzwi - Szyby: lewe,
przednie i tylne, klamki: lewe, przednie i
tylne. Uszkodzone drzwi lewe przednie
i tylne bez tapicerki. Cena do uzgodnienia - 600 853 079
DRZWI - Mondeo, Escort, Corsa, Xantia, Fiesta,Astra, Lancer i inne oraz inne
części z demontażu - 603 265 722
DRZWI, maski, klapy - do rożnych
modeli aut np. Mondeo, Escort, Passat,
Corsa, Lancer i inne - 510 242 940
ESCORT - wszystkie z demontażu 603 265 722
ESCORT 95 rok - wszystkie z demontażu - 510 242 940

ESCORT 96 rok - prawie wszystkie
części blacharskie i mechaniczne - 880
098 319
ESCORT kombi - różne z demontażu
- 603 265 722
ESPACE II - z demontażu 2.8 V6.
Jelenia Góra. Istnieje możliwość wysyłki
- 721 721 666
FAT Uno - tanio - 607 112 385
FELGI stalowe - Honda 5J13 cena 120
zł. za kpl.4 szt. - 693 374 916
FIAT 126p - wszystkie części - tanio
zadzwoń a na pewno się dogadamy
- 723 163 759
FIAT Cinquecento - silnik 1100, moduł
700, gaźnik 900, lampy tył, plastiki,
felg i 2 szt., szyby, drzwi, maska, klapa
chłodnica 700 i inne - 508 764 585
FIAT Cinquecento 900 - wszystkie
części - 792 852 093
FIAT Uno - tanio - 607 112 385
FIAT Uno - z demontażu - 601 769
104
FOCUS 1,6 - 01 rok - dużo części
blacharskich i mechanicznych - 880
098 319
FORD Escort - 1995 rok, silnik, skrzynia
biegów, elementy zawieszenia, drzwi i
inne - 791 759 922
FORD Escort - z demontażu do samochodu. Różne modele i roczniki. Jelenia
Góra. Istnieje możliwość wysyłki. - 510
522 968
FORD Escort 91rok 1.4 - wszystkie
części - tanio zadzwoń a na pewno się
dogadamy - 723 163 759
FORD Fiesta - Części - 791 021 531
GOLF 2 1.6 - wszystkie części - tanio
zadzwoń a na pewno się dogadamy 723 163 759
GOLF II - różne części z rozbiórki
5-drzwiowy - 695 514 122
GOLF II i III - części z demontażu z
Golfa III, 3 i 5 drzwiowy, Jelenia Góra,
istnieje możliwość wysyłki - 510 522
968
HAK do Audi B4 - i osłonę pod silnik tanio - 075 75 217 11
HONDA civic 1.6 (87-91r) - wszystkie
części - tanio zadzwoń a na pewno się
dogadamy - 723 163 759
HYUNDAI Sonata II - części z demontażu, rok od 1993 do 1997, Jelenia
Góra, istnieje możliwość wysyłki - 721
721 666
JAWKA 50 tania - opłacona, zarejestrowana, tanio 400, stan dobry w ciągłej
eksploatacji - 698 925 671
JEDNA opona continental - l 245/40
R18 zimowa - 606 698 274
LAGI do Hondy dr i koło - lagi koło z
hamulcem tarczowym dociskiem manetka komplet - 605 462 241
LANOS - różne z demontażu. Możliwość wysyłki. Jelenia Góra - 721
721 666
LUSTERKA zewnętrzne Renault
19 - manualne, kolor czerwony, stan
dobry, cena około 50 zł. za komplet.
- 792 017 680
MAZDA 323 1.3 16v 91 rok - wszystkie części - tanio zadzwoń a na
pewno się dogadamy - 723 163
759
MAZDA 626 - Posiadam części
z demontażu, 2.0 –16V. Rok od
1992 do 1996(mam również starsze
modele), Jelenia Góra, istnieje możliwość wysyłki. - 510 522 968
MEGANE - z demontażu do samochodu 1.6 rok 1996. Jelenia Góra.
Istnieje możliwość wysyłki. - 721
721 666
MONDEO - różne z demontażu - 510
242 940
MONDEO 1,8 2,0 - mechaniczne i
blacharskie, silnik 1,8 2,0 B osprzęt
silnika, skrzynie, zawieszenia, szyby
i inne - 723 902 502

NISSAN Almera 96-98 - wzmocnienie
czołowe - wzmocnienie zderzaka
przedniego - 075 71 30 268
NOWE opony Żuk - letnie i kostki
zimowe 16 tanio - 508 764 585
NUBIRA - różne z demontażu - 603
265 722
NYSA, żuk-koła - felgi wraz z oponami
4 szt. - 606 104 186
OPEL ascona - szyba przednia - 723
529 346
OPEL kadet gsi na części - wszystkie
części z demontażu, cena do uzgodnienia - 501 762 394
OPONA 50 zł. - jedna opona continental 245/40 R18 zimowa - 606 698 274
OPONY 215/65 r16c - 4 sztuki Good
Year i 2 sztuki Michelin (VW transporter)
Bieżnik ok. 6mm. Cena 60 zł. za 1 szt.
- 516 264 119
OPONY 215/65 r16c - M+S 4 sztuki
Good Year i 2 sztuki Michelin (VW
transporter) Bieżnik ok. 6mm. Cena 50
zł. za 1szt. - 516 264 119
OPONY motocyklowe - używane,
180/55/17, 170/60/17, 190/50/17,
160/60/17,160/60/15, ceny od 20 zł. 603 054 925
PASSAT 91 rok - dużo części blacharskich i mechanicznych - 880
098 319
PASSAT b3 - części z demontażu,
różne modele i silniki, Jelenia Góra,
istnieje możliwość wysyłki. - 510
522 968
POKROWIEC 126p - na bagażnik
nowy super tanio - 505 561 798
PONTIAC - wszystkie części do van
pontiac - 603 620 986
PRIMERA p11 - Z demontażu do
Nissana Primera P11 Kombi 2.0-16V.
Rok prod.1999 (przed liftem). Jelenia
Góra. Istnieje możliwość wysyłki - 510
522 968
PUNTO 2 felgi z oponami - komplet
felg wraz z oponami do ﬁata punto 2
(pasują di innych ﬁatów) rozmiar felgi
14 - 504 436 072
RENAULT 19 - wszystkie części
mechaniczne i blacharskie. silnik 1.7
66KW 250 zł. - 607 343 56
ROVER 620 SDI - z demontażu do
Rover 620 SDi. Jelenia Góra. Istnieje
możliwość wysyłki - 721 721 666
SCORPIO 2,9 - dużo części blacharskich i mechanicznych-tanio - 880
098 319
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SILNIK - 1,3 na gaźniku do Forda
Escorta lub Fiesty stan bdb cena 200
zł. - 668 661 588
SILNIK 1100 - od Una skrzynia - tanio
- 607 112 385
SILNIK do mk1 mk2 Escort - 1,6 16v
zetec i 1,8 zetec oraz inne części z
demontażu - 510 242 940
SILNIK i skrzynia 205 - silnik 200 zł.,
skrzynia 150 zł. - 781 242 765
SKODA Favorit 135lx - Wszystkie części z rozbiórki, niedrogo - 669 409 351
SPRĘŻYNY - dwie - sportowe na przód
czerwone stan, idealny, okazja jedyne
150 zł. za dwie szt. - 505 856 872
SZYBERDACH super - stan idealny
cena 100 zł. - 889 453 384
SZYBY Mazda 626 1991 rok - (lewa
strona) do mazdy 626 sedan - tanio 505 178 679
TICO - silnik - cena 200 zł - 783 640
119
TOYOTA - wszystkie typy - 605 0410
790
TOYOTA Corolla 89-93 - tylna klapa
nieuzbrojona -półosie z przegubami tylna lampa prawa - 075 71 30 268
VW Passat B3 89 rok - wszystkie części
- silnik 1,6 89 rok - 609 771 226
VW Passat B3 89 rok 1,6 - wszystkie
części z tego modelu, silnik 400 zł.,
skrzynia 350 zł. - 609 771 226
VW Passat B3 Golf 2 silnik - silnik 1600
ccm, benzyna, przebieg 209 tys, możliwość odpalenia i sprawdzenia, cena
400 zł. do negocjacji - 609 771 226
WW Garbus - oryginalna maska + nie
oryginalne 2 błotniki (przód) w super
stanie - cena do uzgodnienia - 504
154 753
XANTIA 1.9 TD - części z demontażu
do samochodu Citroen Xantia Kombi
1.9 turbo diesel. Modele od 93 do 97.
Jelenia Góra. Istnieje możliwość wysyłki
- 721 721 666
Z demontażu - Nubiea, Corsa B, Escort,
Mondeo, Xantia i inne - 510 242 940
ZAWIESZENIE sportowa Corsa przód/tył w bardzo dobrym stanie oraz
tylną belkę - 785 189 563
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MOTORYZACJA
KUPIĘ
FIATA Punto, Forda Fiestę, Vw Polo lub inny samochód zarejestrowany w
cenie do 5000 zł - 603 182 814
MOTOCYKL typu KROSS lub Enduro
- w cenie do 1000 zł. - 781 465 548
OBEJMĘ zbiornika do Laguny 1996 krótka i długa do 20 zł. - 508 647 464
OPEL Vivaro lub Renault Traﬁc - do
5 lat, 6-9 osób wersja long - 504 659
576
SAMOCHÓD w cenie do 1000 zł. może być uszkodzony lub bez opłat
- 781 465 548
USZKODZONE, całe-skup - powypadkowe i całe, również angliki. Odbieram
własnym transportem - 721 721 666
VW Transporter T4 - bardzo zadbany
od 2000 rok w górę lub T5 do ok. 35.000
minimum 6 osobowy - 508 198 128
SKUP aut do 10 tys. - Firma PODOLAUTO kupi auta w atrakcyjnych cenach
do 10 tys. zł. Wystawiam zaświadczenia potrzebne do wyrejestrowania auta,
posiadam własny transport. Proszę o
sms z opisem auta i jego ceną - 608
382 458

PRACA
DAM PRACĘ
AVON - zostań konsultantką. Poszukuję osób chętnych do współpracy z
Jeleniej Góry i okolic. Zadzwoń 075
75 584 48 lub 606 736 939
AVON - konsultantka - 692 494 164
NIEMCY - opieka, pomoc domowa,
dobra znajomość języka niemieckiego - Anias Hilfe 24 - Agencja
zatrudnienia - certyﬁkat 5766 - 785
524 545 aniashilfe24@onet.eu
ZATRUDNIĘ piekarza - dobre
warunki pracy i wysokie zarobki 075 76 21 469
PRZYJMĘ stróża z zamieszkaniem,
bez nałogów, odpowiedzialnego,
możliwość dorobienia na budowie
- własny pies mile widziany - 507
395 675
FIRMA budowlana zatrudni murarzy, tynkarzy oraz zleci wykonanie

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

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

R7
NUME

NIERUCHOMOŒCI
PT.NRM: treœæ - na nr tel. 7216
MOTORYZACJA
PT.MTR: treœæ - na nr tel. 7216
PRACA
PT.PRA: treœæ - na nr tel. 7216
RÓ¯NE
PT.RZN: treœæ - na nr tel. 7216
US£UGI
PT.USU: treœæ - na nr tel. 7216
TOWARZYSKIE
PT.TOW: treœæ - na nr tel. 7216
ZA DARMO (ODDAM, PRZYJMÊ)
PT.DAR: treœæ - na nr tel. 7216

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

at)
KOSZT KAŻDEGO SMS-A (2 ZŁ +v

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

22 czerwca 2009 r.
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OG£OSZENIA
UWAGA !!!!
OSTATNIA SZANSA

średnie wykształcenie w ciągu 10 – ciu miesięcy ( LO )
oraz
organizujemy kurs przygotowujący do STAREJ
i NOWEJ MATURY.
Zapraszamy na spotkanie w dniu 27.06.2009 (sobota)
o godz. 16.00 do Policealnego Studium Kosmetycznego
ul. Mickiewicza 15 w Jeleniej Górze
kontakt: (071)725-69-51 lub 604-958-604

PRENUMERATA

elewacji wraz z ociepleniem – 507
445 930
3 ﬁlar - poszukuje osób do współpracy
na terenie Jeleniej Góry w baraży ﬁnansowej, dobre zarobki CV wysyłać pod
aldonka007@op.pl - 781 881 909
ABSOLWENTÓW od zaraz - szkół
średnich zatrudnimy od zaraz. Oferujemy bezpłatne szkolenia i możliwość
rozwoju zawodowego - 75 76 47 019
ABSOLWENTÓW od zaraz - zatrudnimy i bezpłatnie przeszkolimy - 792
186 671
AGENCJA ochrony zatrudni - Agencja Ochrony Krajewski BIS zatrudni
pracownika ochrony z terenu Jeleniej
Góry. - 605 097 861
AKWIZYCJA ofe - za każdą umowę
do OFE powyżej 20 zł składki z ZUS-u
płacę od 300 zł. do 600 zł. plus 1,5 % od
kapitału klienta - 063 244 59 09
ASYSTENT managera - Hotel
„Sasanka” w Szklarskiej Porębie - 075
75 28 000
ATRAKCYJNA praca - dla tegoroczny
absolwentów, oferujemy bezpłatne
szkolenia - 501 665 790
AVON - dołącz do nas - Zostań konsultantką - zapisz się już teraz - czeka
na Ciebie prezent niespodzianka.
Zadzwoń lub napisz: danutabog@
wp.pl - 606 736 939
AVON przyjdź do biura - dołącz do
grona konsultantek, zarabiaj do 40%
z wł.sprzedaży. Prezenty dla nowych
konsultantek, dodatkowo nowa konsultantka na starcie dostaje plecak.
Szkolenia kosmetyczne GG2536594
- 075 64 389 70
AVON zaprasza - zostań konsultantką
zarabiaj, bądź niezależna - 691 250
095
BARMANKA - poszukujemy młodej
(22-30lat) oraz dyspozycyjnej dziewczyny na stanowisko barmanki - 728
356 971
BIOPTRON - Zepter - konsultant
medyczny. osoby z środowisk medycznych, renciści, emeryci. Zapewniamy
szkolenie i pomoc - 513 647 737
BISTRO, kebab - poszukiwani pracownicy do nowo otwartego bistro,
doświadczenie mile widziane. - 513
865 553
BIUROWA- agencja turystyczno-ubezpieczeniowa przyjmie do pracy w Jele-

niej Górze. Zgłoszenia + CV wysyłać
planserwis@op.pl - 501 240 725
CHĘTNYCH do współpracy - w branży
ubezpieczeń, mile widziane uprawnienia, również możliwość zdobycia
uprawnień - 663 955 044
CUKIERNIK - pilnie zatrudnię - 668
016 404
CYKLINOWANIE - parkietu w bawialni
ok. 60 m2. Oferty do 17.06.2009r. - 605
268 468
DAJ szansę - swojej karierze. Zatrudnimy od zaraz 15 osób, 1600 netto.
Bezpłatne szkolenia. Możliwość rozwoju zawodowego - 501 665 790
DAM pracę w ﬁnansach - do młodych
zaczynających pracę Już 10 lipca ZUS
wylosuje ciebie do OFE. Ty decyduj.
Przy okazji możesz podjąć pracę na
wysokiej prowizji - 517 338 931
DLA doradców ﬁnansowych - Proﬁt
Doradcy ﬁnansowi zatrudni na działalności gospodarczej doradców. Najwyższe prowizje na rynku. Szybkie awanse.
Wyślij CV: slawek56@vp.pl
DLA konkretnych - dietetycy, ﬁzykoterapeuci i zdecydowani na współpracę w
gabinecie dietoterapii - 669 367 184

Praca w nowo powstającym lokalu - (PUB
- RESTAURACJA) w
centrum Jeleniej Góry
dla barmana, kelnera/ki,
kucharza - 608 339 032

OSTATNI RAZ - STARA
MATURA
Organizujemy kurs maturalny (tylko dwa przedmioty). Zapraszamy na
spotkanie 27.06.2009
(sobota) o godz. 16 do
Policealnego Studium
Kosmetycznego ul: Mickiewicza 15 w Jeleniej
Górze - 071 725 69 51,
604 958 604

DLA rencistów, emerytów - Renciści i
emeryci od 45 r.ż., bezpłatne szkolenia - licencja ochroniarza; księgowość;
obsługa kasy ﬁskalnej. Punkt rekrutacyjny: ZUS, parter 9.00-13.00
DO lokalu - w nowo powstałym lokalu
(PUB-Restauracja), centrum Jeleniej
Góry - barman, kelner, kucharz. - 608
339 032
DO pomocy z Sobieszowa - do pomocy
do starszej pani - 075 755 34 84
DO współpracy zapraszam - Przedstawiciel prężnie rozwijającej się Polskiej
Firmy poszukuje do współpracy – biznesu osób komunikatywnych i odpowiedzialnych. Napisz jola-m9@wp.pl
DO zespołu - potrzebna wokalistka z
Jeleniej Góry lub bliskich okolic - 609
851 863
DORADCA/MENADŻER Aviva doradca/menadżer ds. sprzedaży.
Oferujemy: pracę w dynamicznym,
rozwijającym się zespole. Nasze oczekiwania: wykształcenie minimum średnie. Osoby zainteresowane prosimy
oCV:joanna.borowska@aviva.pl
FEDERICO Mahora - Świat perfum i
produktów FM stoi przed Tobą otworem. Zapraszamy do współpracy
GG5420297 - 601 346 378
FM oferta - Poszukuje osób , z którymi
stworzymy bardzo duży zespół, który
umożliwi nieograniczone możliwości
zarabiania w branży perfumeryjnej. 663 777 093
FRYZJERKĘ - w Karpaczu - 507
136 438
FRYZJERÓW - odpowiedzialnych i
chętnych do pracy, mile widziany staż.
Możliwości szkoleń bezpłatnych, stała
pensja w oparciu o umowę o pracę i
prowizja - 501 487 477
GRAFIK - fotografik - poszukuję
fotograﬁka do współpracy. Swoje cv i
koniecznie portfolio na fotoitagency@
gmail.com
GRAFIK komputerowy, DTP. Mile
widziana obsługa Adobe Illustrator
i język angielski. CV wraz z listem
motywacyjnym proszę o przesłanie
na: s.lamch@vergesport.pl - 075 64
50 830
GWARANT Poznań - poszukuje
pracownika do ochrony obiektu handlowego na terenie m.Kamienna Góra
- 665 567 562
HANDLOWIEC - kierowca - poszukuję
do dystrybucji przedstawiciela na teren
dśl. Zgłoszenia +cv planserwis@op.pl
- 501 240 725
IMPREZA masowa - zatrudnię do
zabezpieczenia imprezy rozrywkowej.
Wymagane uprawnienia - 781 644
660
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

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!

KARPACZ - szukamy energicznej i
kreatywnej osoby z doświadczeniem
w branży do poprowadzenia klubu
muzycznego w Karpaczu. Oferujemy
dobrą lokalizację, wyposażenie oraz
pomoc przy promocji lokalu - 609
736 549
KELNERKA - restauracja w centrum
Jeleniej Góry zatrudni doświadczoną
kelnerkę ze znajomością języka niemieckiego - restauracja@czteryporyroku.biz.pl (CV) - 502 661 713
KELNERKA- Restauracja zatrudni kelnerkę. Praca od wtorku do piątku od 14,
sobota i niedziela od 11. Restauracja
Steak Hause na terenie stajni GOSTAR
Jelenia Góra ul.Goduszyńska 61 - 601
775 121
KELNERKI - praca dla absolwentek studentek, miła aparycja, zarobki - 075
76 18 527
KIEROWCA - do rozwożenia pizzy
w Pizzerii w Jeleniej Górze - 693
275 321
KIEROWCA autobusu - ﬁrma EljanTrans szuka kierowców z prawem
jazdy D - 602 660 819, 075 752 30 84
KIEROWCA do reklam - Firma w JG
zatrudni mężczyzn w wieku 21-50lat do
obsługi reklam terenowych. Wynagrodzenie:od2450zł+premia, wymagania:
własne auto, tel. kom.,dyspozycyjność.
Dzwonić PN.-PT. - 11-17 - 75 643
24 21
KIEROWCA kat. B - do Pizzerii w
Jeleniej Górze - 693 275 321
KIEROWCA pralnia 1/2 etatu - najchętniej dyspozycyjnego rencistę-kierowcę
z okolic Karpacza do pracy w pralni przy
rozwożeniu prania 1/2 etatu-bus - 601
558 501
KONSERWATOR Szklarska Poręba
- z własnym samochodem do obsługi
Wspólnot Mieszkaniowych. Kontakt:
Ebx - nieruchomości, J.Góra e-mail:
ebx@poczta.onet.pl - 609 174 477
KONSULTANT medyczny - zapewniamy szkolenie, pomoc - 313 647
737
KONTROLER jakości - Ładziński
zakłady metalowe zatrudnią kontrolera
jakości na wydz. konstrukcji spawanych
- kierownik zmiany email:ksiegowosc@
ladzinski.pl - 075 64 20 560
KRAWCOWA - do pracowni krawieckiej w Jeleniej Górze - 507 377 077
KSIĘGOWA w JG - 1) podmiot 150zł/
netto miesięcznie 2) Wspólnota Mieszkaniowa do 12 lokali (za obsługę 1
Wspólnoty Mieszkaniowej 40 zł./netto
mies.) - 1x tydzień wizyta w Biurze,
własny samochód EBX - nieruchomości - 609 174 477
KSIĘGOWĄ - firma prowadzącą
pełną księgowość zatrudni księgową.
CV i list motywacyjny proszę przesłać
na adres mailowy: luciano81@interia.
pl - 504 802 866
KUCHARZ - najchętniej młodego
(może być bez doświadczenia), do

małej restauracji w Karpaczu - 888
713 036
KUCHARZ - ze znajomością kuchni
polskiej i włoskiej - 665 163 087
KUCHARZA - do restauracji w Karpaczu. CV proszę przysyłać na adres:
praca.kucharz@wp.pl - 601 963 109
KUCHARZA lub kucharkę na okres
wakacji a może na dłużej z zakwaterowaniem - 609 170 115
KURSY - Atrakcyjna oferta zawodów i
kursów. Centrum Kształcenia Plejada
- 75 648 83 85
KWIACIARKA - Zatrudnię osobę z
doświadczeniem do pracy w kwiaciarni
w Karpaczu - 075 761 81 81
LAKIERNIK - do stolarni kontakt w
godz. 8.00 do 15.00 - 075 75 532 51
MECHANIK samochodowy - dzwonić
po godz.17.00 - 603 586 868
MECHANIK samochodowy - firma
RO-KO Car Service Spółka z o.o. z
siedzibą w Jeleniej Górze zatrudni
mechanika samochodowego z
doświadczeniem przy naprawach aut
ciężarowych - 514 800 720
MECHANIKA - firma RO-KO Car
Service Sp zo.o. z siedzibą w Jeleniej
Górze zatrudni mechanika samochodowego z doświadczeniem napraw
aut dostawczych i osobowych - 514
800 720
MECHANIKA samochodowego - z
doświadczeniem, bez nałogów - 608
210 531
MŁODYCH od zaraz - Praca na stałe,
dla mężczyzn, bezpłatne szkolenia - 75
76 47 019
MONTERA - Ładziński zakłady metalowe zatrudnią montera zabudów do
straży pożarnej. Wymagania: czytanie rysunku technicznego, zdolności
manualne. email: ksiegowosc@ladzinski.pl - 075 64 20 560
MONTERÓW telekomunikacji - i
osoby do przyuczenia. Oczekujemy:
gotowości założenia własnej działalności samochodu Oferujemy: wysokie
zarobki, stabilność zatrudnienia - 608
477 469
MONTERÓW telekomunikacji - Monterów telekomunikacji i osoby do
przyuczenia. Oczekujemy: gotowości
do założenia własnej działalności,
posiadania samochodu. Oferujemy:
wysokie zarobki rekrutacja@netko.
pl - 608 477 469
MONTERÓW telekomunikacji Oczekujemy: gotowości do założenia
własnej działalności, samochodu
Oferujemy stabilność i wysokie zarobki
- 601 214 503
MUZYK - ﬂecista - Zespół RabadiDoo
pilnie poszukuje osoby grającej na
ﬂecie poprzecznym. Folk irish, celtic,
fusion - 662 175 567
MY się kryzysu nie boimy - od zaraz
młodych mężczyzn zatrudnimy i bez-

płatnie przeszkolimy. Praca na stałe - 75
76 47 019
NAUCZYCIEL informatyki - Nauczyciel
informatyki - 075 75 53 060
NIEMCY - opiekunki - osób starszych
z doświadczeniem, pielęgniarki, j.niemiecki. Zgłoszenia CV ze zdjęciem
E-mail: h.stasiak@onet.eu (biuro
pośrednictwa)
OD zaraz - daj szansę swojej karierze.
Od 1990 stworzyliśmy 1000 miejsc
pracy, teraz tworzymy kolejne dla
Ciebie. Praca stwarzająca perspektywy
rozwoju w prężnie działającej nowoczesnej organizacji - 501 665 790
OD zaraz - młodych i kreatywnych
zatrudnimy - 1700 netto -75 76 47
019
OGRODNICTWO - miła atmosfera,
dobre warunki pracy i płacy - 605
410 790
OLDTIMERY - szukam osób zainteresowanych współtworzeniem portalu o
oldtimerach - 509 618 662
OPERATOR linii lakier. uv - wymagania: doświadczenie na podobnym
stanowisku w branży drzewnej kontakt:
ZORKA, Dworcowa 19 Jelenia Góra 075 64 66 300
OPIEKA - potrzebna osoba do opieki
nad starszą panią - 608 614 970
OPIEKA - praca przy opiece nad
osobami starszymi - Niemcy - 790
405 342
OPIEKA nad dzieckiem - do dziewczynki (18m) dzwonić po 16 - 513
050 285
OPIEKA-NIEMCY mężczyzna potrzebny mężczyzna do opieki w
Niemczech od 2 lipca. Wymagany
język i prawo jazdy. Wynagrodzenie
1300 euro - 077 435 40 75
OPIEKUNKA - do 2,5 letniego chłopca
- 660 051 818
OPIEKUNKA do dzieci - rok i trzy latka
- 601 945 460
OPIEKUNKA do dziecka - małżeństwo
szuka opiekunki do 2 letniej dziewczynki w okolicach centrum Jeleniej
Góry - 692 550 329
OSOBA do ulotek - restauracja w
centrum Karpacza poszukuje osoby
do roznoszenia ulotek na okres wakacji.
Mile widziane osoby z doświadczeniem
- 605 144 021
PALMA - przyjmę do pracy w cukierni
( pomocnik, uczeń po szkole gastronomicznej bez doświadczenia) - 606
793 019
PIZZERANT - zatrudnię osobę do
wypieku pizzy w Karpaczu. Dobre
warunki pracy i płacy - 502 118 476
PŁYTKARZ - okładanie płytek, szpachlowanie, prace wykończeniowe,
dobra płaca, najlepiej z Jeleniej Góry,
Pasiecznika, Wojciechowa - 513
588 237
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OG£OSZENIA
POTRZEBNY kierowca D - dnia 22.06
- potrzebny drugi kierowca na kurs
Jelenia Góra - Mazury i z powrotem, 22
wyjazd i 23 przyjazd - 500 101 645
POTRZEBNY kierowca D - na kategorię D (autokar), warunkiem są wszystkie
ważne dokumenty na przewóz osób.
10 zł. - 12zł/h. Przesieka - 500 101
645
PRACA - plakatowanie miasta - pana
z Jeleniej Góry z kat.B do plakatowania
miasta i okolic - 601 946 424
PRACA 1400 zł. - 3000 zł. - Pracownik do obsługi email. Oczekujemy
poważnych zapytań od osób, które
chcą zarobić poważne pieniądze
magda_wozniak@vp.pl
PRACA Austria (kobiety) - legalna
praca dla atrakcyjnych kobiet od 18-35,
dobre zarobki, zakwaterowanie, także
SMS oddzwonię - 663 810 355
PRACA dla emeryta - jeżeli jesteś
emerytem lub rencistą w wieku 3550 lat, chcesz zdobyć nowy zawód,
pracować w ﬁnansach wyślij cv i lm na
adres jacek.potrzeszcz@axa-polska.
com.pl - 507 051 965
PRACA dla graﬁka - rysującego na
tablecie lub tworzącego Pixel-Art. - 515
128 225
PRACA dla historyka - ciekawa, oryginalna praca dla historyka, archeologa
- 075 76 21 333 po 16:00
PRACA dla młodych - kreatywnych
zatrudnimy, oferujemy bezpłatne szkolenia -1600 netto - 792 186 671
PRACA dla studentki - zatrudnimy
osoby studiujące dziennie lub zaocznie
w sklepie perfumeryjnym w Carrefour w
Jeleniej Górze. Oferty: CV ze zdjęciem
+ List motywacyjny prosimy przesyłać
na adres: praca-kosmetyki@o2.pl - 660
35 95 00
PRACA dla telemarketera - od zaraz
zatrudnię dyspozycyjną osobę, praca
2-3 godziny dziennie, wynagrodzenie
stałe plus prowizja, umowa zlecenie 508 265 360
PRACA dodatkowa - przeprowadzanie
ankiet wśród klientów OFE. Tylko osoby
pełnoletnie. CV na adres: rekrutacja@
dgd.pl - 076 84 21 017
PRACA dodatkowa - Rezydencja
Apollo szuka osoby zainteresowanej pracą dodatkową w charakterze
pokojowej. Praca 2-3 dni w tygodniu.
Chętnych prosimy o kontakt tel. lub
mailowy na adres joannakornosz@eapollo.eu - 664 499 810
PRACA Karpacz 2000 zł. - Praca w
pensjonacie. Stanowisko: kelnerka pokojowa. Wypłata 2000 zł. + premia
na koniec sezonu. Bez zakwaterowania z wyżywieniem - 662 004 000
PRACA licencjacka - pomoc - szukam
osoby, która pomoże mi w napisaniu
pracy licencjackiej (kierunek Turystyka
i Rekreacja). damiano99@interia.pl 783 697 436
PRACA na stałe - ATNT w związku z
rozwojem ﬁrmy zatrudnimy 15 osób.
Zarobki od 1120 zł netto! - 792 186
671
PRACA na stałe - do restauracji i
baru barman/kelner od zaraz - 75 75
51 453
PRACA na stałe - ﬁrma handlowo usługowa zatrudni od zaraz mężczyzn
do 30 roku życia. Oferujemy bezpłatne
szkolenia, możliwość rozwoju zawodowego - 75 76 47 019
PRACA na stałe - młodych mężczyzn
zatrudnimy od zaraz. Oferujemy bezpłatne szkolenia - 509 522 633
PRACA na wakacje - poszukuję konsultantów aktywnych zAvonu i Oriﬂame
do wielopoziomowego Markekingu
MLM kontakt 8170064 zapraszam
serdecznie
PRACA Niemcy - dla mężczyzny od
zaraz wymagane: znajomość języka
niemieckiego (bardzo dobra) prawo
jazdy wynagrodzenie 1500 E - 500
581 845
PRACA od zaraz - młodych od zaraz,
zatrudnimy i bezpłatnie przeszkolimy 792 186 671
PRACA od zaraz - zatrudnimy młodych
i bezpłatnie przeszkolimy. Możliwość
rozwoju zawodowego - 75 76 47 019
PRACA przy opiece - potrzebna pani
do opieki od zaraz do opieki nad starszą Panią w Niemczech. Wymagane
prawo jazdy. Szczegółowe informacje
pod nr tel 077 43 54 075 lub 511 844
939.Tomasz Bira
PRACA w domu - poszukuję pilnie pracownika do obsługi email, aby sprostać
dynamicznemu rozwojowi mat5515@
wp.pl - 691 952 248

PRACA w ﬁnansach - AXA Polska
poszukuję przedstawicieli. Wysokie
wynagrodzenie podstawowe oraz
prowizje. Jeżeli chcesz nauczyć się
nowego zawodu wyślij cv i lm na jacek.
potrzeszcz@axa-polska.com.pl - 507
051 965
PRACA w Holandii - praca dla młodzieży w wieku 18-29 lat w rolnictwie
w Holandii. Wymagana znajomość
języka niemieckiego lub anielskiego.
Informacje: Jelenia Góra ul. Groszowa
7 - 075 75 23 230
PRACA w magazynie - zatrudnię
mężczyznę powyżej 30 lat do pracy
w magazynie i rozwożenia towaru,
wymagane prawo jazdy kat. B. praca
na pół etatu 10:00-14:00, z możliwością
dodatkowych godzin. 600zł/ m-c tomek.
agropack@gmail.com
PRACA w Niemczech - szukam 2
mężczyzn do pracy z prawem jazdy
kat. B. Monter płyt karton gips - 665
994 829
PRACA w nieruchomościach - Jeleniogórskie Centrum Nieruchomości
zatrudni operatywna osobę w charakterze agenta nieruchomości - 693
539 964
PRACA w ochronie - Agencja ochrony
KONSALNET zatrudni kierownika
zmiany na obiekcie handlowym w
Jeleniej Górze zapewniamy atrakcyjne
zarobki oraz szkolenia - 607 454 112
PRACA w ochronie - dla posiadających
drugą grupę niepełnosprawności /
umiarkowana/. Wymagana niekaralność. Kontakt w godz. 8:00 - 15:00.
- 075 75 34 222
PRACA z angielskim - Firma Opal
Med. zatrudni osobę z bardzo dobrą
znajomością języka angielskiego.
Praca biurowa, umowa o pracę - 075
64 53 928
PRACE wykończeniowe - poszukujemy Technologa robót wykończeniowych. Oferty prosimy składać na adres:
izotech.jgora@wp.pl
PRACOWNIK email - oczekujemy
poważnych zapytań od osób, które
chcą zarobić poważne pieniądze
najo50@wp.pl
PRACOWNIK obsługi e-mail - osoby w
pełnym lub niepełnym wymiarze czasu
do pracy w domu W celu uzyskania
pełnych szczegółów skontaktuj się z
orangegoo@interia.pl - 725 480 295
PRACOWNIKA - Ładziński zakłady
metalowe zatrudnią pracownika do
komory śrutowniczej emial:ksiegowosc@ladzinski.pl - 075 64 20 560
PRODUKTY FM - dobry produkt, niezła
marża - 663 368 051
PRZYJMĘ 15 osób - praca w młodym
zespole, dobre zarobki i możliwość
szybkiego awansu - 792 186 671
RECEPCJONISTKA - Hotel „Sasanka”w Szklarskiej Porębie - 075 75
28 000
RECEPCJONISTKA - Hotel
3-gwiazdkowy w Karpaczu zatrudni
pracownika - 605 154 020
RECEPCJONISTKA /a - możliwość
zakwaterowania dla solidnych -również
studentów - 075 76 185 27
RESTAURACJA Pizza Hut - zatrudni
osoby do pracy w kuchni oraz przy
obsłudze klienta, zapraszamy do
restauracji w celu wypełnienia aplikacji
- 075 764 66 22
ROZNOSZENIE ulotek - zlecę roznoszenie ulotek! - 513 151 261
SPRZĄTANIE - firma sprzątająca
zatrudni - 661 991 555
STAŻYSTA do Citi Banku - zatrudnię
studentkę/a 4/5 roku do pracy w citi
banku w jeleniej górze na stanowisko
stażysta/referent. - 693 891 096
STOISKO handlowe - z książkami
w centrum Karpacza 8 zł/h. CV na
adres: lopatka.marcin@gmail.com 512 392 438
STOISKO handlowe - z książkami
w centrum Szklarskiej Poręby 8 zł/h.
CV na adres: lopatka.marcin@gmail.
com - 512 392 438
SZUKAM kierowcy D - dnia 03.07
- potrzebny drugi kierowca na kurs Jelenia Góra-Mazury i z powrotem, 03.07
wyjazd i przyjazd - 500 101 645
TELEMARKETER(-KA) - do sprzedaży przez telefon. Wysokie prowizje.
CV na mail praca@jpkomputery.com.
pl - 075 64 202 10
TO się opłaca - sprzedaż kosmetyków
- 603 749 945
TYLKO poważne oferty - Jeśli jesteś
poważnym i wytrwałym człowiekiem,
wiesz, czego chcesz od życia to jest
właśnie praca dla Ciebie. Zarobki około

2500 miesięcznie netto. Informacje na
mcjackob@gmail.com
TYNKARZ - z samochodem - 726
286 393
TYNKARZE maszynowi - tynkarze
maszynowi - 662 890 167
UMOWA zlecenie ﬁnanse - sprzedaż
programów rentierskich. Możliwość
współpracy dla wpisanych do KRK oraz
z licencjami KNF z zakazem konkrecji.
Kontakt: robert.skomorowski@capitol.
com.pl - 509 528 556
W biurze z angielskim - Firma Opal
Med zatrudni do pracy w biurze ze
znajomością j.angielskiego. Chętnie
studentów, może być tylko na okres
wakacji. Kontakt: rekrutacja@opalmed.
eu z dopiskiem „biuro angielski” - 075
64 69 576
WOLNE miejsca - zatrudnię osoby z
J. Góry, pow. 25 lat, komunikatywne,
posiadające wykształcenie min. średnie, samochód, umiejętność obsługi
komputera. CV ze zdjęciem i LM na
e-mail biuro@stepien.org.pl
WSPÓŁPRACA - z Korporacją Finansowo Prawną dla 5 osób, z głoszenia
na jpredki@wp.pl - 697 899 863
WSPÓŁPRACA w Fm Group - Poszukuje konsultantów z Avonu i Oriﬂame
proszę o kontakt GG 8170064 Zapraszam
WYBIERZ OFE - masz czas do 10
lipca zanim zrobi to za Ciebie ZUS.
Możliwość pracy, dobre warunki płacy,
mila atmosfera - 660 829 881
WYROBY metalowe - poszukujemy
do pracy spawaczy oraz pracowników
fizycznych, Wojcieszyce k/Jeleniej
Góry - 697 089 730
ZAPŁACIMY za polecenie - znajdź
klienta na kredyt hipoteczny, na zakup
nieruchomości, konsolidację, pożyczkę
hipoteczną. Umowa współpracy. Prowizja za wolumen. Kontakt: doradca.
skomorowski@gmail.com - 509 528
556
ZLECĘ - szukam kogoś do zaorania
działki ogrodniczej 300 m2 na Zabobrzu - 669 618 245
ZZN WAM Sp. z o.o zatrudni inspektora
nadzoru d/s budowlanych. Wymagania: uprawnienia budowlane - 075
64 14 035

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
BIURO, sekretariat itp. - kobieta 26
lat, wykształcenie wyższe informatyczne. 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
PODEJMĘ pracę – sprzątanie biur,
sklepu itp. Umyję okna, podejmę
także pracę, którą można wykonywać w domu – 609 494 710
PODEJMĘ pracę na wakacje, posiadam wykształcenie pedagogiczne,
prawo jazdy, znajomość angielskiego – 661 025 916
SZUKAM pracy na zlecenie - kierowca prawo jazdy kat. B, T, lub w
ochronie, jestem sumienny i godny
zaufania – 782 682 132
KIEROWCA – B, C + badanie lekarskie i psychotechniczne, przewóz
rzeczy - podejmę pracę od zaraz na
realnych zarobkach, doświadczenie
1 rok w Niemczech – 509 645 141
POSZUKUJĘ pracy jako pomoc
księgowa - 8 lat doświadczenia w
księgowości – 605 499 767
PODEJMĘ współpracę ze skaldami
opalu lub inne. Wykonam wiązki
na rozpałkę świerkowe połupane
605 857 016
SZUKAM dodatkowej pracy - pomoc
domowa, sprzątanie, gotowanie –
solidność, doświadczenie, dyskrecja – 724 085 009
16 latek - na wakacje, od zaraz - proszę dzwonić po godzinie 10.00 - 725
500 106
16 latka - na miesiąc lipiec - 725 158
564
17 lat - dyspozycyjna i pracowita, szukam pracy na lipiec - 508 770 615
17 lat - podejmę każda pracę. Opieka
nad dzieckiem, sprzątanie, koszenie
trawników itp. - 721 3259 86
17 lat - szukam pracy na okres wakacji
- 725 988 055

17 lat, odpowiedzialna - szukam pracy
na lipiec, jestem odpowiedzialna,
w 3LO mam średnią 4,31. Mogę
zajmować się dziećmi pracować jako
kelnerka, pomoc w biurze. średnia
znajomość Języka angielskiego. - 886
565 344, 794 680 431
17 latek - praca na wakacje - szukam
pracy na wakacje w okolicach Jeleniej
Góry, Karpacza i Kowar. Najchętniej na
budowie - 663 107 739
17 latka - podejmę pracę na okres
wakacji - 781 134 785
17 latka podejmie pracę (opieka, sprzątanie itp.) - 664 669 238
18 lat - na okres wakacyjny. Charakter
pracy nie ma znaczenia. Szybko się
uczę - 669 515 048
18 lat - pilnie szukam pracy na budowie
lub gdzie indziej. Robiłem przez pół roku
w hydraulice - 721 478 697
18 lat - skończyłam szkołę zawodową
jako kucharka, ale mogę podjąć każdą
pracę do 14 sierpnia! GG 3845692 722 357 884
18 latek - od zaraz, znajomość j. niemieckiego dobra, książeczka sanepidu
- 501 627 252
18 latek - szukam pracy na okres
wakacji w okolicy Jeleniej Góry jestem
uczniem technikum informatycznego.
Średnia znajomość jeżyka angielskiego
i niemieckiego. Proszę o kontakt - 725
212 628
18 latek - w okresie wakacyjnym. barnaba@onet.eu - 512 167 773
19 lat - chętnie podejmę jakąkolwiek
pracę na wakacje byle nie jakieś roznoszenie ulotek albo reklamowanie
perfum, najchętniej na budowie itp.
pisać na adres: dareq90@gmail.com
- 782 967 834
19 lat na wakacje - uczeń technikum
gastronomicznego podejmie każdą
pracę na wakacje - 781 539 011
19 latek hotelarz Karpacz - Uczeń
Technikum Hotelarskiego w Karpaczu
szuka pracy na okres wakacji, jestem
elastyczny podejmę się każdego zajęcia - 660 772 473
19 latka - doświadczenie jako sprzedawczyni, kelnerka - barmanka, dyspozycyjna sumienna od zaraz - 691
018 941
19 latka - na wakacje, mam doświadczenie jako kelnerka oraz pracowałam
w ośrodku wczasowym (sprzątałam).
Czekam na oferty - 513 051 041
19 latka - pilnie na terenie Jeleniej Góry
myszkamonikam@op.pl mogę wysłać
CV - 781 386 586
19 latka - wakacje - podejmę pracę
w okresie wakacji jako kelnerka itp.
uczciwa, sumienna GG 357900 - 515
843 442
19 letnia - praktyka - podejmę pracę 605 223 247
19 letnia przyszła studentka - szuka
pracy na czerwiec i lipiec - 511 026
156
2 chłopaków - z Olszyny Lubańskiej
szuka pracy najlepiej pomocnicy na
budowie, mamy własny transport - 889
565 479
2 kobiety - gastronomia - na wakacje - posiadamy aktualne książeczki
sanepidu kodi.a@wp.pl
20 latka - każdą pracę - mam 20
lat, jestem tegoroczną maturzystką.
Podejmę pracę w sklepie, restauracji,
lub barze. Posiadam doświadczenie
- 691 019 758
21 lat, po szkole Technik Hotelarstwa,
znam język niemiecki. Jestem miłą
i komunikatywna osobą. Interesuje
mnie praca w hotelu, solarium, sklepie,
restauracji w J.Górze - 663 463 668
24 lata - studiuję na 5 roku studiów
magisterskich. Moje silne strony to:,
pracowitość, lojalność, kreatywność,
łatwość współpracy, rzetelność - 605
886 516
24 latka - ambitna, sumienna, uczciwa,
podejmie pracę od zaraz - 790 758
864
26 lat, kat. B - Kobieta, własne auto,
znajomość obsługi komputera,
doświadczenie w obsłudze klienta,
niepaląca - 793 585 886
3 doświadczonych - 3 zgranych od
zawsze pracujących razem podejmie
pracę wykończeniowe - najlepiej malowanie + gładzie - 723 778 997
3 osoby - podejmiemy pracę w 3 lub
osobno - 691 572 590
AMBITNA - 32 lata, doświadczenie
jako sprzedawczyni, kelnerka-barmanka. Dyspozycyjna, sumienna - od
zaraz! - 721 326 152

AMBITNA - poszukuję pracy w domu.
Ostatnio pracowałam jako referentka 783 485 947
AMBITNY - 30 latek od zaraz - gładzie, malowanie, tynki gipsowe - 725
610 318
AMBITNY - budowlanka - pilnie szukam pracy na budowie, dużo potraﬁę
również dachy, prawo jazdy B oraz
samochód - 513 600 550
BIURO, administracja - wykształcenie
wyższe ekonomiczne, j.angielski,
obsługa komputera, wcześniejsze
doświadczenie - 517 020 253
BRUKARZ + kierowca - duże doświadczenie, umiejętność; kładzenie puzzli,
bruku, krawężników, obrzeży, niwelacja
terenu - 500 315 022
BUDOWLANIEC - szukam pracy w
budowlance - 075 64 250 45
CZESKI i angielski - mam doświadczenie w pracy z ludźmi, praca biurowa i
obowiązki recepcjonistki nie są mi obce.
Posiadam prawo jazdy B, znam język
angielski a także czeski. Chętnie także
jako przedstawiciel - 793 240 586
DO biura - wyższe techniczne - 34 lata,
wieloletnie doświadczenie zawodowe,
prawo jazdy kat. B - 885 414 667
DODATKOWA - sprzątanie, prasowanie, mycie okien - 787 208 899
DODATKOWĄ (opieka, sprzątanie
itp.) - 664 669 238
DORYWCZEJ - kobieta 26 lat, okolice
Jeleniej Góry, np. w handlu - 781
881 909
DORYWCZO - praca na weekendy szukam dorywczej pracy na weekendy
w Karpaczu lub Jeleniej Górze, pomoc
w kuchni, kelnerka praca biurowa itp. 600 532 121
DOŚWIADCZONY programista - PHP/
Symfony z doświadczeniem w pracy
nad dużymi projektami. Znajomość
Symfony, jQuery, b.dobra znajomość
progr. obiektowego, UML, Wzorce
projektowe, Subversion. Kontakt:
whoami@aol.pl
DROBNE remonty i itp. - szukam
pracy na terenie Jeleniej Góry - drobne
remonty, regipsy, gładzie, panele,
wstawianie okien drzwi - tanio i solidnie
a także tynki i inne, własne auto - 514
772 340
DWÓCH czternastolatków pilnie poszukuje pracy w postaci roznoszenia ulotek
- 728 814 315
ELEKTRONIKA i telekomunikacja
- prawo jazdy kat. B, samochód.
retiorsz@gmail.com - 791 541 085
ELEKTRYK - automatyk - do 20 KV
jak również automatyka maszyn pro-
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dukcyjnych. kazek1951@o2.pl - 793
345 603
ELEKTRYK, elektromonter - mam 38
lat, uprawnienia do pracy na wysokości
i SEP do 1 KW. Doświadczenie 20 lat
w zawodzie - 517 171 414
GASTRONOMIA - jako pomoc
kuchenna. Doświadczenie, sumienność, pracowitość - 886 340 428
GOTOWY do współpracy - jestem
gotowy do otwarcia własnej działalności gospodarczej kontakt telefoniczny
lub mailowy seweryn30@wp.pl - 725
203 753
HYDRAULIK - wszystkie systemy
uprawnienia not udt - 509 901 497
HYDRAULIKA - jako instalator c.o.
wod - kan.gaz. Posiadam wieloletnie
doświadczenie w zawodzie - 075 75
545 75
INFORMACJA turystyczna - Podejmę
pracę w Informacji Turystycznej lub
podobnej instytucji od 1 sierpnia.
Posiadam wykształcenie Wyższe
Turystyczne. Interesuję się Turystyką,
to moja pasja - 781 135 375
INFORMATYK -administrator - Z wyższym wykształceniem i doświadczeniem praktyczne. Serwery 2003/2008
Win 9x/xp/Vista. BackupExec, macierze iSCSI, sieci LAN Wi-Fi. Doradztwo, administrowanie, projektowanie,
instalacje dominik1978@o2.pl - 606
778 233
INSTRUKTOR kat. B - kurs i 60 h praktyki w eLka BUJAK, 25 lat, opanowany,
odpowiedzialny. - 793 296 648
INSTRUKTOR nauki jazdy - kat.
„B” z doświadczeniem, szuka pracy.
Możliwość pracy w różnych godzinach
- 694 842 365
INŻ. elektyki - Nawiążę współpracę z
ﬁrmami. Oferuję pomiary eklektyczne,
gazowe, oświetleniowe, odbiory, certyﬁkat energetyczny (mam uprawnienia
budowlane elekt. bez ograniczeń-projektowanie i kierow. - E i D, gazowe E i
D) - 696 469 325
INŻYNIER, cnc, konstruktor - znajomość Office, Windows, EdgeCam,
SolidWorks, kat. B, znajomość obróbki
skrawaniem, programowanie CNC,
inżynier utrzymania ruchu produkcji
itp. - 663 164 547
JAKO barmanka - 669 366 083
JAKO kierowca - mam doświadczenie
w transporcie międzynarodowym i
krajowym, prawo jazdy kat B, C - 600
214 804
JAKO parkingowy itp. - własny samochód Van i dyspozycja - 504 168 706

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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Jako pomocnicy na budowie - Poszukujemy pracy (2 studentów) na okres
od lipca do końca września - 609
134 807
Jako pracownik sklepu - lub pomoc
kuchenna. Wykształcenie zawodowe
- 693 984 919
Jako przedstawiciel handlowy - prawo
jazdy kat. B, po odpowiedniej szkole,
dyspozycyjny - 603 124 831
Jako sprzedawca - (może być inna
prócz marketing!), młoda 23 lata
doświadczenie w branży odzieżowej, można pisać na meila cica88@
wp.pl(odpisuje na maile) - 603 985
563
Jako sprzedawca lub kelnerka - tylko
Jelenia Góra. Kontakt e-maila: agatqua11@wp.pl - 665 913 713
Jako stróż, itp. - własny samochód,
Van 7 os., dyspozycja - 504 168 706

Jestem 35 latką szukam pracy na
terenie Jeleniej Góry - sprzątanie,
opieka lub praca w sklepie - 669 012
652
Jestem absolwentką technikum jestem dyspozycyjna i szybko się uczę.
Podejmę prawie każdą pracę - 791
371 914
Jestem młodą, ambitną i dyspozycyjną osobą. Bardzo szybko się
uczę i angażuję w to, co robię. Mogę
pracować jako kelnerka, sprzedawca,
opiekunka do dzieci (mam w tym
doświadczenie) - 796 409 239
Jestem po szkole zawodowej ‘’Sprzedawca” szukam stałej pracy,
może też być jako opiekunka do
dziecka, mam doświadczenie - 515
547 868
Kaletnik - z doświadczeniem - 785
659 552

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

REKLAMA

Karpacz - młody - najlepiej w Karpaczu - 507 315 179
Każda branża - młoda, ambitna,
dziewczyna z doświadczeniem, dyspozycyjność, różne kursy, podejmę
pracę od zaraz w każdej branży. Jelenia
Góra - 518 066 697
Kelner na wakacje - i po za okresem
wakacyjnym na weekendy. Posiadam
doświadczenie w zawodzie - 725
480 295
Kelnerka 21 lat - doświadczenie,
obsługa imprez okolicznościowych,
j.angielski, podejmę prace w hotelu lub
restauracji - 796 740 252
Kierowca - dorywczo - posiadam
kat. A, B, C, E, T + ADR + cysterny,
j.niemiecki szukam dodatkowej pracy
- 692 712 710
Kierowca - perfekcyjnie znam topografię Jeleniej Góry, podejmę prace z
tym związaną. Posiadam prawo jazdy
kat. B - 792 072 223
Kierowca - posiadam prawo jazdy
kat.A,B,C oraz kwalifikacje na przewóz
rzeczy - 607 778 123
Kierowca - prawo jazdy A,B,C,E,
kurs na przewóz rzeczy - 691 237
075
Kierowca A, B, C, E - kurs na przewóz rzeczy, karta kierowcy, uprawnienia
na wózki widłowe - 507 287 927
Kierowca B międzynarodowy - w
transporcie międzynarodowym na
busa z kat. B. jestem młody, dyspozycyjny i chętny do pracy. Posiadam
doświadczenie - 725 525 640
Kierowca B, C, C + E - szukam
pracy pól roku stażu na trasach zachodnich - 605 450 812
Kierowca B, C+E - w transporcie
międzynarodowym, bez praktyki,
posiadam kartę kierowcy, kurs na
przewóz rzeczy - 785 719 028
Kierowca C - przewóz rzeczy,
aktualne badania, widlaki z udt - 721
706 644
Kierowca C + E - w transporcie, 15
lat doświadczenia, niepijący i niepalący
- 691 466 704
Kierowca C betoniarka - Doświadczenie na ciężarówce, karta kierowcy,
świadectwo rzeczy, badania, wszystkie
dokumenty. Bez nałogów uczciwy i
ambitny 27 lat. za przyzwoite pieniądze
- 691 655 721
Kierowca C, D, E - ważne wszystkie
dokumenty, półroczne doświadczenie
w transporcie międzynarodowym.
W trakcie kursu ADR podstawowy +
cysterny - 667 765 383
Kierowca kat. A, B, C, D, E - jako
kierowca w każdej formie zatrudnienia.
Posiadam aktualne badania lekarskie i
psychotechniczne oraz uprawnienia na
przewóz osób i rzeczy - 661 059 921
Kierowca kat. B - 724 111 851
Kierowca kat. B - jako kierowca,
magazynier - 505 288 212
Kierowca kat. B - młody, dyspozycyjny, podejmę pracę jako kierowca
- 507 077 972
Kierowca kat. B - najchętniej na trasach krajowych. Wiek 20 lat wykształcenie średnie - 505 304 857
Kierowca kat. B - szuka pracy z
uprawnieniami na wózki widłowe staż
na wózkach 10 lat - 601 877 592
Kierowca kat. B + badania psychologii - młody, sumienny podejmie pracę
w roli kierowcy lub innego stanowiska,
aktualne badania psychologiczne - 663
403 095
Kierowca kat. B, C, wózki widłowe stalą lub okresowa, nie koniecznie jako
kierowca - 693 210 366
Kierowca wózka - młody, solidny, z
uprawnieniami na wózki widłowe - 698
242 575
Kierowca z busem 1,5t - szukam
pracy w charakterze kierowca, kurier
itd. Posiadam auto dostawcze Renault
Master „blaszak” oraz doświadczenie w
branży. Wyższe wykształcenie, znajomość języków obcych - 886 114 255

Kierowca, magazynier - młody 26
lat, prawo jazdy kat B od 7 lat kierowca
bierny, uprawnienia na wózki widłowe 8
lat, kierowca bierny - 792 473 415
Kobieta 26 lat, wykształcenie wyższe
informatyczne. Doświadczenie: 2 lata
w biurze obsługi klienta, rok w biurze
rachunkowym - Kontakt: praca2008@
autograf.pl
Kobieta 28 lat - zajmowałam się
dziećmi, pracowałam jako kelnerka,
barmanka, sprzedawca, zajmowałam
się także sprzątaniem mieszkań prywatnych - 660 133 167
Kobieta 38 lat, szuka pracy jako
pomoc kuchenna lub do sprzątania.
Jestem dyspozycyjna - 075 75 24 601
Kobieta po 40-tce, komunikatywna,
dyspozycyjna, sumienna, pracowita,
prawo jazdy, książeczka sanepidu,
obsługa kasy - 793 719 745
Komunikatywny, kat. B - szybko
się uczę, doświadczenie w różnych
branżach - 793 368 294
Konserwator - bez nałogów,
punktualny, uczciwy, 48 lat, szukam
prac konserwatorskich. Jestem mobilny
i mam wszystkie własne narzędzia 692 712 710
Księgowy poszukuję pracy w księgowości KPiR jak również księgowość
pełna. Doświadczenie w prowadzeniu
księgowości, udział we wdrażaniu programów księgowych - kazek1951o2.
pl - 788 993 173
Kucharka z 19 letnim stażem w
pracy, solidna energiczna - 605 223
247
Kucharz - Kucharz z doświadczeniem, prawo jazdy, szuka konkretnej
pracy - 602 881 016
Kucharz lub pomoc - posiadam
doświadczenie. - 669 417 059
Kucharz szuka - szukam pracy - 793
935 722
Lipiec - wrzesień - młoda, sumienna
studentka, szybko się uczę. Interesuje
mnie praca głównie w charakterze
wychowawcy, sprzedawcy lub pomocy
biurowej, ale wysłucham każdej rozsądnej propozycji - 665780154
Magazynier - podejmę pracę jako
magazynier - 500 534 015
Magazynier, kierowca - na stałe, 24
lata - 505 288 212
Magazynier, kierowca - poszukuję
pracy jako kierowca magazynier kat.
B. - 505 288 212
Magazynier/kierowca inne angielski, niemiecki komunikatywnie,
technik informatyk, prawo jazdy kat.
B, czynnie od 9 lat. Uprawnienia na
wózki widłowe + doświadczenie. - 660
531 244
Mechanik, wulkanizator- 792 852
093
Męskie strzyżenie w domu - Męskie
strzyżenie w domu - 513 571 532
Mężczyzna 23 lata - podejmę pracę
na budowie lub jako mechanik samochodowy (osobówki). Doświadczony
w obu branżach, miły komunikatywny,
wytrwały i silny, dodatkowy kontakt:
seweryn23101986@wp.pl - 667 608
170
Mężczyzna 23 lata, - szukam pracy
stałej prawo jazdy kat B, obsługa
komputera (Office itp.), komunikatywny
- 793 240 588
Mężczyzna 29 lat wykształcenie
średnie. Jestem ambitny, odpowiedzialny i szybko się uczę, posiadam
uprawnienia na wózki widłowe, praw.
kat. B oraz podstawowa wiedzę
budowlana - 726 375 870
Mgr wf - szukam pracy - 692 106
271
Młoda energiczna uczciwa - sumiennie wykonuję powierzone mi obowiązki.
Mile widziana umowa zlecenie, o dzieło
lub praca tylko na okres wakacji. email:
irmini@op.pl - 783 031 245
Młoda mama - skończyłam technikum ekonomiczne 2 lata temu, a w tym
roku studium org. reklamy - podejmę

jakąkolwiek pracę. Jestem sumienna
i pracowita. Proszę o kontakt: jsoloducha-1987@o2.pl - 510 625 001
Młoda osoba - odpowiedzialna,
uczciwa, bez nałogów szukam pracy
na okres wakacji posiadam prawo
jazdy kat. B ruczi1990@wp.pl
Młoda, dynamiczna - mam 22 lata,
jestem studentką zaoczną pedagogiki,
szukam pracy może opieka nad dzieckiem albo sprzątanie - 693 502 132
Młoda, kreatywna - szuka pracy w
biurze lub na recepcji( doświadczenie
- odbyty roczny staż w komisariacie
policji - referencje), znajomość języka
niemieckiego i angielskiego - 695
521 439
Młoda, średnie wykształcenie szybko się uczy, pracowałam w restauracji jako kasjer i w kuchni oraz w biurze
jako referent - 603 425 026
Młody - najlepiej dodatkową. Od
zaraz - 696 336 230
Młody i silny 18-latek - podejmę prace
jako pomocnik np. na budowę. Młody
i silny, chcący pracować. Prawo jazdy
kat. B - 661 692 020
Młody kat. B - na okres wakacji,
skończone 18 lat - 601 275 887
Młody kat. B + badania psychotechniczne - chcę podjąć pracą stałą lub
okresową - 663 403 095
Młody kat. C - ambitny i dyspozycyjny, posiadający prawo jazdy kat
A,B,C. podejmę pracę w regionie
jeleniogórskim - 603 812 828
Młody na okres wakacji, mogę
zacząć od zaraz - wiek 17 lat - 507
921 943
Młody z doświadczeniem w budowlance szuka pracy od zaraz - 722
044 683
Młody, doświadczenie jako kelner,
pomoc kuchenna- poszukuje pracy na
okres wakacji i nie tylko - 691 254 561
Młody, dyspozycyjny - w zawodzie
mechanika samochodowego lub
innym - posiadam prawo jazdy kat. B
(własny samochód) i D (bez przewozu
osób) - 783 148 445
Młody, dyspozycyjny, ambitny po
ogólniaku podejmę każdą pracę - 781
086 575
Młody, silny, po wojsku - podejmie
pracę okresową lub stałą - 515 819
144
Na budowie - przy wykończeniach
takich jak; gładzie, malowanie, tynkowanie, płytki i inne - 794 434 092
Na budowie, w supermarkecie, w biurze, ochrona, posiadam prawo jazdy i
książeczkę sanepidu, skończone 18 lat
praca o każdej porze - 502 592 289
Na czas urlopów - 1-15 lipiec. Każda
branża: gastronomia, handel, opieka,
sprzątanie, różne uprawnienia/studentka, 20 lat. - 609 323 595
Na czerwiec i lipiec - pilne - 511 026
156
Na okres wakacji - jestem młodą odpowiedzialną osobą. Posiadam prawo
jazdy kat. B - 782 114 832
Na okres wakacji - mam 18 lat. Pracowałam już jako kelnerka. Mam
doświadczenie w opiece nad dziećmi
(powyżej 3 lat) . Pracowita, kontaktowa
- 511 232 300
Na okres wakacji - podejmę pracę
dodatkową - 695 139 130
Na okres wakacji - studentka 22 lata
- 781 957 436
Na okres wakacyjny - przy stoisku
handlowym - 609 551 617
Na pełny etat. Ukończyłam studia
pedagogiczne, mam doświadczenie
w pracy biurowej i pracy z dziećmi oraz
młodzieżą - 512 313 992
Na terenie Karpacza - młoda, dyspozycyjna, doświadczenie w pracy za
barem, książeczka zdrowia, prawo
jazdy, znajomość j.angielskiego, bez
nałogów - 888 195 127

Na wakacje - 12 lipca skończę 18 lat.
Pracowałam już w sklepie odzieżowym
- 787 872 897
Na wakacje - 15 letni, uczciwy i pracowity szuka pracy na wakacje, posiadam
kartę motorowerową - 783 032 705
Na wakacje - 17 letni chłopak i 15 letnia
dziewczyna poszukują pracy - 608
613 065
Na wakacje - 17 letni uczeń z okolic
Jeleniej Góry GG 922868 - 782 440
597
Na wakacje - 3 dziewczyny poszukują
pracy na wakacje (2 maturzystki i
uczennica) kontakt: zuza_24@tlen.pl
Na wakacje - 785 243 671
Na wakacje - dziewczyna 17 lat poszukuję pracy na wakacje w Jeleniej Górze
kontakt:gosiuunia15@buziaczek.
pl - 726 353 398
Na wakacje - głównie w lipcu. Roznoszenie ulotek itp.GG1195519
Na wakacje - jestem osobą pełnoletnią
(19l.) Posiadam prawo jazdy kat. B.
Mogę wykonywać każdą pracę. Na
terenie Jeleniej Góry, Cieplic, Sobieszowa, Piechowic, Szklarskiej Poręby
i okolic - 792 178 320
Na wakacje - jestem uczennicą 2 klasy
Technikum Hotelarskiego. Znajomość
języka angielskiego - średnio zaawansowany. oraz niemiecki - podstawowa.
Znajomość kasy fiskalnej + książeczka
sanepidu - 506 379 192
Na wakacje - jestem w trakcie robienia
szkoły gastronomicznej. Interesuje
mnie praca z zakwaterowaniem, mogę
pracować jako opiekunka do dziecka,
pomoc kuchenna, bądź też inne prace
- 693 824 058
Na wakacje - każdą dobrze płatną
prace na wakacje - młody, miły, uczciwy,
komunikatywny - 669 367 203
Na wakacje - mam 17 lat - GG
9325746
Na wakacje - mam 20 lat i jestem z
okolic Jeleniej Góry, szukam pracy na
wakacje od lipca do września, posiadam prawo jazdy kat.B jestem uczciwy
i pracowity - 792 246 818
Na wakacje - mam 21 lat i jestem z
okolic Jeleniej Góry, szukam pracy na
wakacje (byle nie jakieś roznoszenie
ulotek albo reklamowanie perfum),
jestem osobą odpowiedzialną i dyspozycyjną - 783 692 178
Na wakacje - młoda studentka podejmie pracę na okres wakacji. e-mail:
agawa12_88@o2.pl gg: 104 744 17
- 607 246 226
Na wakacje - młody 16-letni chłopak
- 791 267 076
Na wakacje - na pierwszy miesiąc
wakacji, lat 17 - 501 164 233
Na wakacje - na terenie Jeleniej Góry w
sezonie wakacyjnym, prawo jazdy kat
B, młody, ambitny - 724 074 797
Na wakacje - podejmę każdą - 721
325 986
Na wakacje - podejmę się koszenia
trawników, plewienia po prostu zrobienia czegoś w ogrodzie w okolicach
Karpacza, Kowar - 606 520 729
Na wakacje - pomocnik na budowę silny GG7061392
Na wakacje - siedemnastolatka w
Jeleniej Górze lub Szklarskiej Porębie
- 693 344 821
Na wakacje - studentka fizjoterapii,
podejmę się pracy za granicą (Niemcy,
Holandia), doświadczenie: opieka
starszych, gastronomia, ogrodnictwo,
zbiory owoców - 605 551 231
Na wakacje - studentka szuka pracy
na wakacje za granicą-gastronomia,
opieka osób starszych, zbiory, pielęgnacja kwiatów, doświadczenie w
Niemczech i Holandii - 605 551 231
Na wakacje - uczennica 3 klasy technikum o profilu Technik Organizacji Usług
Gastronomicznych poszukuje pracy
na wakacje nie musi być w branży
gastronomicznej - 693 605 432
Na wakacje - ukończyłam pedagogikę,
więc potrafię zajmować się dziećmi.
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Zainteresowana jestem również innymi
ofertami pracy. Mój meil karolinka_c@
wp.pl - 693 779 535
Na wakacje 16 lat - kontakt emailanson2@vp.pl - 669 754 615
Na wakacje 16 lat - podejmę każdą
pracę dodatkową w czasie wakacji
e-mail: palik555@o2.pl - 792 764 099
Na wakacje pilnie - 726 083 642
Na weekendy - ze względu na wyjazd
10-19 lipca. Od 20.07 mogę podjąć
stałą lub na 3/4 etatu. Interesują mnie
dziedziny: turystyka, kelnerka, barmanka - 722 072 566
Najlepsza - z 14-letnim stażem w
sklepie przemysłowym. Komunikatywna, ambitna. Profesjonalistka w tym,
co robi /lat jedyne 33/ SZUKA PRACY
stałej na umowę - 500 285 741
Nauczyciel wf - podejmę każdą
pracę związaną z zawodem - 793
004 649
Nieletni na wakacje - szesnastoletni
chłopak podejmie pracę dorywczą na
wakacje - 510 243 264
Niemiecki - prawo jazdy - szukam
pracy na okres wakacji, znajomość
języka niemieckiego + prawo jazdy kat.
B - samochód magda_jg@op.pl
Normalnej pracy nie akwizycji i telemarketingu, mam 28 lat doświadczenie
w handlu oraz jako kelner, barman,
solidny i uczciwy, dyspozycyjny. - 791
367 327
Ochrona - podejmę pracę od zaraz
- 722 867 868
Ochroniarz - 26 latek, bez nałogów, predyspozycje do pracy w ochronie, (ukończona szkoła ochroniarska),
prawo jazdy kat B podejmie prace
w ochronie lub jako kierowca - 504
436 072
Od 1-16 lipca - szukam pracy/zlecenia
na pierwszą połowę lipca. Studentka,
20 lat - 609 323 595
Od zaraz - 26l młody, ambitny, pracowity, uczciwy ze znajomością język
angielskiego i obsługą komputera - nie
akwizycje - 794 034 895
Od zaraz - młoda, ambitna, dziewczyna z doświadczeniem, różne kursy,
podejmę pracę od zaraz w każdej
branży. Jelenia Góra - 518 066 697
Ogólnobudowlana hydraulika,
produkcja, młody, dyspozycyjny - 512
635 806
Operator koparko-ład Cat - mam
40 lat, szukam pracy jako operator
koparko- ładowarki, posiadam kilkunastoletnie doświadczenie z uprawnieniami, bez nałogów, uczciwy i pracowity
- 504 739 566
Operator koparko-ładowarki - od
zaraz - 509 146 285
Opiekunka - do dziecka. Młoda,
wesoła dziewczyna- z doświadczeniem
- 782 496 605
Opiekunka - od 1-go września,
cierpliwa, odpowiedzialna, opiekuńcza,
bez nałogów - mieszkam na Zabobrzu
2 - 781 644 677
Para młodych ludzi - przy zbiorach za
granicą - pilne - 793 969 606
Pełnoletnia dziewczyna - komunikatywna, sumienna, dyspozycyjna,
książeczka sanepidu - 603 310 202
Piekarz - mam 24 lata i szukam
pracy jako piekarz - posiadam kilku
letnie doświadczenie w zawodzie,
jestem odpowiedzialny i bardzo mi
zależy na pracy - podejmę legalną
pracę - 792 876 442
Pomoc kuchenna/kelnerka - uczennica 3 klasy Technikum Hotelarskiego
podejmie pracę w charakterze pomocy
kuchennej lub kelnerki na okres wakacji. Posiadam książeczkę zdrowia oraz
zapał do pracy! - 723 471 261
REKLAMA
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Cennik reklam w Regionalnym Tygodniku Jelonka
Strona reklamowa 60 modułów (6x10) 255 x 345 mm;

Chcesz zamieœciæ reklamê
w tygodniku Jelonka?

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

JACEK
Tel. 508 082 888
e-mail: marketing@jelonka.com

LENA
Tel. 663 663 648
e-mail: lena@jelonka.com
Pomocnik budowlany - podejmę
pracę w charakterze pomocnika
budowlanego, 23 lata solidny punktualny z samochodem - 888 362 346
Pomocnik na budowę - bardzo
szybko się uczę i robiłem przez 3 miesiące na budowie - 782 112 895
Posiadam prawo jazdy kat B, kobieta
- 783 911 094
Posprzątam mieszkanie - posprzątam mieszkanie. Czysto, szybko i
solidnie! za niewielkie pieniądze - 605
159 158
Praca w J. Góra/Cieplice - 25-latka
szuka pracy na terenie Jeleniej Góry/
Cieplice (angielski, niemiecki) wykształcenie wyższe - 721 235 769
Pracowałem w firmie budowlanej
- mam średnie wykształcenie i prawo
jazdy kat. B - 502 312 087
Pracownik - malowanie, szpachlowanie gładzią, oprawa okien, kładzenie
paneli, instalacja elektryczna, kafelki na
podłogę, po prostu wykończenia ‘’W
dobrej cenie’’ - 798 935 898
Pracownik biurowy - wykształcenie
średnie, obsługa komputera i urządzeń
biurowych, prawo jazdy kat. B, wcześniejsze doświadczenie - 503 110 004
Pracownik budowlany - w zakresie
budowy stan surowy, może być pomocnik - 669 198 138
Pracy na wakacje - od zaraz, różne
branże - 669 417 059
Prawo jazdy kat. B - 26 lat, prawo
jazdy, uczciwy, komunikatywny i otwarty
na nowe doświadczenia poszukuje
ciekawej stałej pracy za sensowne
pieniądze - 792 696 386
Prawo jazdy kat. B i C - uprawnienia
na wózek widłowy - 691 389 289
Przy pomocy kuchennej lub jakąś
siłową. Niezbyt duże wymagania - 721
581 671
Recepcjonista - z 19 letnim
doświadczeniem pracy w renomowanym hotelu - 693 295 851
Recepcjonistka - jestem studentką zaoczną i podejmę pracę jako
recepcjonistka, niekoniecznie na recepcji w hotelu. Najlepiej w Jeleniej Górze
lub też w okolicy - 605 158 082
Rencista - chętnie dopilnuje domu,
ogrodu, psa - 501 088 931
Rencistka szuka pracy - jestem
rencistka i szukam dorywczej pracy

jako pomoc kuchenna, sprzątanie na
terenie Jeleniej Góry - 507 522 860
Renowacja - dyspozycyjny z
doświadczeniem podejmie pracę przy
renowacji mebli - 660 051 818
Sezonowa - na wakacje - 601
167 182
Spawacz - szukam pracy - 504
088 909
Sprzątanie lub pilnowanie dziecka
- 501 083 152
Sprzedawca - doświadczenie,
prawo jazdy B, obsługa komputera,
kas, miła i pracowita - 506 893 377
Stałą pracę - z wyjątkiem budowy 609 964 445
Stałą pracę stacjonarną - w Jeleniej
Górze, wykształcenie wyższe, znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych, szybko się uczę. agawa44@
op.pl - 663 500 837
Stałej pracy - Karpacz/ Jelenia Góra,
wykształcenie średnie - Lucyna245@
wp.pl
Stolarz! - z doświadczeniem podejmie pilnie pracę. Kontakt po godz. 16-tej
- 725 081 604
Studenta zaoczna - od zaraz,
wykształcenie wyższe I stopnia - pedagogiczne. Doświadczenie w handlu,
komunikatywność, kreatywność - 724
111 906
Studentka - 20 lat - podejmę pracę
na stałe w okresie wakacji i od piątku
do niedzieli od października. Mogę
pracować jako kelnerka,w sklepie lub
innej branży. Komunikatywna, miła,
wesoła - 601 911 584
Studentka - 20 latka, komunikatywna, wesoła, miła. Prawo jazdy kat.
B - 667 743 497
Studentka - 20 letnia studentka pilnie podejmie jakąkolwiek pracę. Jestem
osobą aktywną, szybko nawiązującą
kontakty. Chwilowo nie posiadam
książeczki zdrowia. E-mail: mg16@
buziaczek.pl - 725 456 310
Studentka - na wakacje w okolicach Szklarskiej, Jeleniej Góry - 660
918 559
Studentka - na wakacje, jestem
otwarta na różne oferty pracy, także
wymagające przeszkolenia, studiuję
fizjoterapię - 605 551 231
Studentka- poszukuję jakiejkolwiek
pracy na wakacje w okresie od lipca do
połowy września. Posiadam aktualną

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

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

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

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

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

%
10
15
20
25

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

redakcja: (075) 75 444 00

Lena tel. 663 663 648
książeczkę sanepidu oraz prawo jazdy
kat. B - 663 382 436
Studentka - w miesiącach lipiec,
sierpień, 22 lata, prawo jazdy kat. B 665 522 134
Studentka podejmę się pracy w
gastronomii-kelnerka, handlu, doświadczenie, j. niemiecki komunikatywnie,
prawo jazdy B, lub za granicą (Niemcy,
Holandia) - otwartość na różne propozycje - 605 551 231
Studentka studiów zaocznych - po
licencjacie podejmie od września pracę
w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub szkole podstawowej - 508
728 011
Studentka zaocznych pilnie szuka
pracy na okres wakacji - 785 537 150
Szukam stałej pracy - z dobrym
wynagrodzeniem - 501 157 519
Technik hotelarz - długoletnie
doświadczenie pracy w hotelarstwie 693 295 851
Uczennica technikum hotelarskie - 2
klasa liceum na wakacje np. w hotelu
lub pensjonacie, ewentualnie sklepie,
j.niemiecki monia92@op.pl
Uczennica technikum hotelarskiego
- na okres wakacji - 669 820 587
Upiekę ciasta na różne okoliczności,
zawsze pyszne i świeże! - 605 159
158
W biurze rachunkowym - w niepełnym
wymiarze - 603 800 276
W gastronomii - szukam pracy, wiek
21 lat, wykształcenie średnie( Technik
żywienia i gospodarstwa domowego),
pracowita, uczciwa, komunikatywna 500 639 184
W godzinach popołudniowych, sprzątanie domów, biur itp. - 501 409 259

W Jeleniej Górze lub Piechowicach,
mam wykształcenie średnie gastronomiczne i studium administracyjnobiurowe. Podejmę prace w gastronomii
lub biurową - 723 699 359
W okresie od lipca do końca września.
Oczekuję na każdą propozycję - 602
139 697
W pralni - jestem kobietą w średnim
wieku podejmę pracę w pralni bądź
w podobnym charakterze, jestem
odpowiedzialna, uczciwa posiadam
zdolność szybkiego uczenia się - 889
350 815
W stolarce - absolwent Technikum
Technologii Drewna podejmie pracę
sezonową lub stałą - 668 440 032
Wakacje 16 lat - cztery uzdolnione
nastolatki pilnie potrzebują pracy - 723
221 244
We wrześniu kończę 17 lat - Uczę się
w hotelarzu. Jestem po Praktykach:
Kuchnia restauracja pokoje. Szukam
Pracy na okres Wakacyjny od 22
czerwca do 15 lipca. Proszę o kontakt
- 725 520 218
Własny samochód - Van 7os, dyspozycja - 504 168 706
Wózek widłowy - prawo jazdy kat.
B - 508 733 547
Współpraca - szukam firmy do
stałej współpracy - posiadam atrakcyjne
auto dostawcze, proste burty 10 m2
miejsce na dużą reklamę firmy, własna
działalność - faktury - 511 519 527
Współpraca - z osobami jeżdżącymi po towar do Łodzi, Tuszyna - duży
bus + 2 osoby - 505 189 340
Wulkanizator - z doświadczeniem podejmie pracę od zaraz - 722
867 868

Z doświadczeniem jako pomoc
kuchenna pomoc cukiernika - kierowca z kat. B oraz pomoc na budowie
podejmę pracę - 695 261 244
Za granicą – obojętnie przy czym, mam
samochód - 500 315 022
Za granicę od zaraz - Niemcy, Holandia, doświadczenie, j.niemiecki, opieka
starszych, sprzątanie, gastronomia,
pielęgnacja kwiatów - 605 551 231
Zajmę się domem - poprowadzę dom
lub zajmę się osobą starszą, posprzątam, zrobię zakupy, ugotuję za nieduże
pieniądze - 605 159 158
Zarządcanieruchomości - Zarządca
Nieruchomości z licencją zawodową
przyjmie zlecenie zarządzania Wspólnotą Mieszkaniową na terenie Jeleniej
Góry lub okolic. Kontakt: ebx@poczta.
onet.pl - 609 174 477

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
Mieszkanie 64m2 w nowym bloku
z cegły, na parterze z ogródkiem,
do zamieszkania, blisko centrum
Jeleniej Góry, bez pośredników, 218
tys. - 502 415 200
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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OKNA

Z DREWNA

promocja wiosenna

ENERGOOSZCZĘDNE

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

m2 - cena 150.000, umeblowane z
wyposażeniem - 723 143 567
Działki budowlane na nowo
powstałym Osiedlu Domów Jednorodzinnych w Zgorzelcu - 505
149 977
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 Śl. 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
Działka budowlana 1500 m2 w
Podgórzynie – 502 724 010
Dom, duża działka w centrum Cieplic – 075075 59 376
Dom w Cieplicach – centrum, ładna
działka z domem gospodarczym –
075 75 59 376
Mieszkanie w trakcie remontu od
30 m2 do 180 m2 – 900 zł. m2 – Jelenia Góra – Cieplice - 506 487 498
Dom w budowie w Jeżowie Sudeckim – 691 791 994
Tanio działka budowlana w Jeżowie
Sudeckim o powierzchni 885 m2
– media, cena do negocjacji – 691
791 994
Działka budowlana o powierzchni
1281 m2 w Jeżowie Sudeckim –
woda, energia elektryczna, dojazd
dogodny – 691 791 994
Dom na wsi – okolice Gryfowa
Śl. Powierzchnia 150 m2 – działka
1300 m2 – zadbany, ciepły, cena
atrakcyjna – 691 791 994
W domu 2 rodzinnym 160 m2 lokal
+ działka pod zabudowę niedaleko
Hotelu Staniszów i przystanku MZK
– okazja, niedrogo – 7 km od Jeleniej
Góry – 075 64 28 540
Mieszkanie w Piechowicach 63
m2 – parter, bezczynszowe – 075
76 17 433
Sprzedam lub wydzierżawię budynek gospodarczy na każdą działalność – budynek wolnostojący,
ogrodzony w Piechowicach – 696
594 665
Mieszkanie własnościowe 46 m2
w Cieplicach – bez pośredników –
075 64 18 666
2 działki budowlane z warunkami
zabudowy – gmina Mysłakowice o
0,1778ha i 0,1995 ha- blisko pałaców, piękny widok na góry, działki
położone obok siebie – 504 924 825
lub 075 713 05 03
Pół domu w JG z działką, osobne
wejście, balkon, taras, zieleń, cisza
– 600 721 484 209027. 2 pokoje ładne mieszkanie po remoncie do
zamieszkania od zaraz Roksanes
Żukowski 7867 - 508 240 831
208542. 2 pokoje centrum Bolkowa dwupokojowe, 45 m2 położone na parterze budynku w Bolkowie, wszystkie

instalacje nowe, ogrzewanie gazowe,
cena 105 tys. zł. - 662 040 448
208537. 2 pokojowe okazja - 49,5 m2,
duży balkon, zabudowa kuchenna,
do odświeżenia, cena 160 tys. - 662
040 448
208531. 2 pokojowe za 147 tys. - 42
m2, środkowe, bardzo ciepłe, nowe
okna, w pokoju na podłogach deski
barlineckie, w łazienkach kafle, zabudowa kuchenna, do małego remontu
- 662 040 448
208532. 3 pokoje okazja - 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
209054. 3 pokoje Szklarska Poręba doskonałe jako baza wypadowa - 500
122 446
208540. 3 pokojowe na Moniuszki - 50
m2, położone na czwartym piętrze, do
małego remontu, odświeżenia. Nowe
drewniane okna, łazienka w kaflach.
Cena 165 tys. zł - 662 040 448
208538. 3 pokojowe na Norwida - 57
m2, położone na trzecim piętrze na
Norwida, duży balkon, mieszkanie do
remontu, cena 185 tys. - 662 040 448
208521. 49 000 zł działka - 3300
m2, przy drodze asfaltowej, media w
pobliżu, gmina Stara Kamienica. Lic.
nr. 9549 NŻ - 667 219 752
208528. 56,5 m2 okazja - 2 pokoje +
aneks kuchenny, powierzchni 56,5,
cała, kuchnia umeblowana, ze sprzętem, nowe okna, szafa komandor,
2 sztuki, panele w pokojach, kafle w
kuchni, cena 250 tys. - 662 040 448
208526. 84 000 zł mieszkanie - 52 m2,
2 pokoje, pierwsze piętro, z garażem
i ogródkiem w Łomnicy. Lic. nr. 9549
NŻ - 667 219 752
208522. Atrakcyjna działka - budowlana, w Jeżowie Sudeckim, pięknie
położona, 3300 m2, z możliwością
wydzielenia mniejszej. lic. nr. 9549 NŻ
- 667 219 752
208564. Bliźniak 320 000 zł. - połowa
domu o pow. użytkowej 81 m2(podział
w pionie) bliźniak położony w Jeżowie
Sudeckim. Nieruchomości Pindyk
licencja 96 203/S/DP/09 - 075 75 235
05; 601 209 198
209059. Bliźniak w Cieplicach - do
remontu w dobrej cenie NM5877 - 500
122 446
208533. Centrum JG za 103 tys. - 2
pokojowe, 40 m2, centrum Jeleniej
Góry - 662 040 448
207800. Dom 360000 zł. - Jelenia
Góra okolice, stan surowy zamknięty
Nieruchomości Pindyk, licencja 96
190/S/DWS/09 - 075 75 23 505; 607
270 989
208597. Dom Jelenia Góra - stylowy
dom w Jagniątkowie o powierzchni
300 m2 do remontu działka 1149 m2.
Cena 250 000 zł (do negocjacji) Pelkom
licencja 6692 - 693 539 963
208536. 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
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208602. Dom okolice Jeleniej Góry dom do remontu kapitalnego 12 km
od Jeleniej Góry powierzchni 120 m2
działka 1600 m2. Cena 75000zł Pelkom Licencja nr 6692 - 693 539 963
208575. Dom po remoncie - wolno
stojący o pow. całkowitej 360 m2,
położony w malowniczej okolicy Bolkowa. Działka 3700 m2 Nieruchomości
Pindyk licencja 96 062/S/DW/09 - 075
75 235 05; 607 270 989
208609. Dom rezydencja - stylowy
dom po remoncie kapitalnym położony
w podgórskiej miejscowości blisko
Szklarskiej Poręby. Powierzchnia 319
m2 działka 2705 m2 . Cena 1200000
zł. Pelkom Licencja nr 6692 - 693
539 963
208574. Dom Sobieszów - wolno
stojący o pow. całkowitej 180 m2,
położony w Jeleniej Górze. Działka
440 m2 Nieruchomości Pindyk licencja
96 029/S/DW/09 - 075 75 235 05; 607
270 989
208565. Dom wolno stojący - powierzchnia użytkowa 150 m2, położony w
okolicy Starej Kamienicy. Działka 3400
m2 Nieruchomości Pindyk licencja 96
146/S/DW/09 - 075 75 235 05; 601
209 198
209514. Dwupokojowe - ładne mieszkanie po remoncie, z ogródkiem działkowym, Zabobrze III, nPartner, Lic.
Zaw. 4917 - 790 359 599
208962. Dwupokojowe - mieszkanie
po remoncie kapitalnym, ogródek działkowy w cenie, Zabobrze III, nPartner,
Lic. Zaw. 4917 - 790 359 599
209588. Dwupokojowe - mieszkanie z
balkonem na drugim piętrze, w kamienicy po kapitalnym remoncie, 54 m2,
cena 200 tys. zł. Nieruchomości Partner
lic. zaw. 4917 - 604 869 172
210317. Dwupoziomowe - w stanie
deweloperskim, 3200 zł./m2, ścisłe
centrum, nPartner, Lic. Zaw. 4917 - 790
359 599
208972. Działka inwestycyjna - mieszkalno-usługowa położona w Maciekowej przy drodze wylotowej na Wrocław,
nPartner Lic. Zaw. 4917 - 790 359
599
210342. Dziwiszów - działka - Piękne
widoki na panoramę Karkonoszy.
Działka 1500 m2 cena 162 tys. zł
Nieruchomości Partner Lic. zaw. 4917
- 604 508 308
209635. Karpacz lokal - centrum doskonały na każdą działalność. Rozsądna
cena. PARTNER Lic.zaw.nr 4917 - 502
068 168
209082. Kiepury - duża kawalerka 125
000, 39 m2 NM5877 - 500 122 446
208571. Komfortowa nieruchomość obejmująca dwa wolno stojące budynki
położone w okolicy Jeleniej Góry.
działka 10100 mkw Nieruchomości
Pindyk licencja 96 091/S/DW/09 - 075
75 235 05; 601 209 198
209093. Kowary 64 m2 - trzy pokoje,
mieszkanie w dobrym stanie, 155 tys.
- 503 111 466
210339. Luksusowe 100 m2 - mieszkanie trzypokojowe, nowe, na zamkniętym
osiedlu. Cena 360 tys. Nieruchomości
Partner Lic. zaw. 3917 - 604 508 308

210325. Ładne mieszkanie J.Góra po remoncie, atrakcyjna cena - 508
240 830
209539. M-3 na Mickiewicza - Luksusowe mieszkanie, 55 m2, wyposażone
z garażem i pomieszczeniem gospodarczym, cena 280 tys. zł. Nieruchomości Partner Lic. 4917 - 604 508 308
208491. Małe mieszkanie - na Orlim 2
pokojowe w cenie zabudowa kuchni i
przedpokoju tylko 120 000 NM 5877 500 122 446
208921. Mieszkanie 2 pokojowe - w
Cieplicach! - 500 122 470
209679. Mieszkanie w Szklarskiej
- czwarte piętro, 2 pokoje 38 m2. Przepiękne widoki - 500 122 447
207776. Mieszkanie z antresolą mieszkanie po kapitalnym remoncie
na II piętrze w trzy rodzinnej kamienicy,
przy ul. Malczewskiego. 3 pokoje +
antresola Jeldom , nr.lic. 3059 - 602
727 242
209073. Mieszkanie z duszą - dla konesera, powierzchnia 101 m2 doskonale
nadające się także na kancelarię. N.Żebrowscy lic.9549 - 505 074 854
208534. Nowe 80 m2 - okazja - piękne
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
209354. Nowe mieszkania - Deweloperskie Obrońców Pokoju mieszkania
dwu i trzypokojowe - dwukondygnacyjne - 508 240 831
209503. Park Sudecki - nowe, ładne
mieszkanie dwupokojowe, atrakcyjna
cena, nPartner, Lic. Zaw. 4917 - 790
359 599
209058. Połowa domu - w podziale
pionowym, 110 m2 powierzchnia 291
m2 działki, w Gminie Podgórzyn. Lic.
nr. 9549 NŻ - 667 219 752
207797. Sosnówka działka - budowlana pow. 1856 m2 malowniczy widok
na góry i las. Nieruchomości Pindyk,
nr licencji 96 035/S/GB/07 - 075 75 23
505; 601 209 198
209666. Sprzedam lub zamienię mieszkanie 2 pokoje w Cieplicach 46
m2 sprzedam lub zamienię z dopłatą
na kawalerkę - 500 122 447
209591. Szklarska Poręba - Dom jednorodzinny z pokojami pod wynajem.
nPartner lic. zaw. 4917 - 604 869 172
207804. Świerzawa okolice - połowa
bliźniaka o pow. całkowitej 187 m2
185500 zł. Nieruchomości Pindyk
licencja nr 96 012/S/DP/09 - 075 75 23
505; 601 209 198
208535. Zabobrze III - okazja - mieszkanie 50 m2, 2 pokojowe, po remoncie
na Kiepury, cena 180 tys. POLECAM
- 662 040 448
100 m2 w centrum - 3 pokojowe, piękne
mieszkanie, po remoncie, balkon, taras,
zagospodarowane podwórze - ogród,
miejsce parkingowe. JELDOM lic.zaw.
3059 - 600 434 800
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

105 m2 usługi - handel - 22 km od
Jeleniej Góry, 105 m2 powierzchni
handlowej. Doskonała lokalizacja.
Rozsądna cena. Partner Lic.zaw.4917
- 502 068 168
2 pokoje, 125 tys. - Centrum, po generalnym remoncie, 48 m2. Licencja nr
5524 - 503 111 466
2 pokoje, 119 tys. - mieszkanie na
parterze bloku na Zabobrzu I, 28 m2,
dogodna lokalizacja. Atrakcyjna cena!
CeLDOM, lic. zaw. 7792, Daniel Lenik
- 661 114 212
2 pokojowe mieszkanie - na Zabobrzu
III, po remoncie o wysokim standardzie,
bardzo słoneczne i przytulne, II piętro,
51 m2. Dobra cena - 603 332 850
2 pokojowe Szklarska - mieszkanie w
bloku, 2 pokojowe 39 m2, Szklarska
Poręba, mieszkanie do remontu - 509
949 961
3 pokojowe Kiepury - mieszkanie na
wysokim parterze. Jeldom Nieruchomości lic.zaw.3059 - 600 434 800
3 pokojowe w Karpaczu - Cena do
rozmów - 514 600 108
4 km. od Jeleniej Góry - mieszkanie 2
pokojowe, 49 m2, II piętro, rozkładowe,
duży balkon, spokojna zielona okolica.
cena: 147 tys. CeLDOM, lic. zaw. 7792,
Cezary Chalecki - 601 758 845
4 pokoje, 240 tys. - rozkładowe, przestronne mieszkanie, 78 m2, III piętro,
balkon od południa, garaż. CeLDOM,
lic. zaw. 7792, Katarzyna Leszczak 601 622 219
45 m2, 89 tys. - 2-pokojowe mieszkanie
w Jeżowie Sudeckim, ogródek, strych,
czynsz 20 zł. CeLDOM, lic. zaw. 7792
Daniel Lenik - 661 114 212
48 m2 centrum - 4 piętro w bloku, do
zamieszkania od zaraz, dobra cena.
Licencja nr 5524 - 503 111 466
Apartament - w centrum Szklarskiej
Poręby, wynajmowany turystom, 36
m2, 2 pokoje, po remoncie, z wyposażeniem i pakietem rezerwacji, 230 tys.
zł. CeLDOM, lic. zaw. 7792, Katarzyna
Leszczak - 601 622 219
Atrakcyjne mieszkanie - 2 pokojowe blisko centrum Tanio - 508 240
828
Atrakcyjny dom - w Wojcieszowie,
poniemiecki, po remoncie kapitalnym,
podpiwniczony, 270/2999 m2, 6 pokoi,
strych do adaptacji, zagospodarowany
ogród. 515 tys. zł. CeLDOM, lic. zaw.
7792, Katarzyna Leszczak - 601 622
219
Bardzo ładne mieszkanie - 3 pokojowe, 66,93 m2 na I-piętrze, rozkładowe,
niska zabudowa, Zabobrze III, blok z
cegły, b. dobry standard, umiarkowana
cena - 669 620 071
Bardzo tanio 2 pokoje - mieszkanie
na I-piętrze w kamienicy o pow. 51,66
m2, okolice Małej Poczty, wysoki standard, rozkładowe, słoneczne, atrakcyjna
cena - 669 620 071
Bartka Zwycięzcy - atrakcyjne
mieszkanie 2 pokojowe, 56 m2, I piętro,
po remoncie kapitalnym, komfortowo
urządzone. 215 tys. CeLDOM, lic. zaw.
7792, Cezary Chalecki - 601 758 845
Bezpośrednio, mieszkanie 2
pokoje - 60 m2, 1 piętro, słoneczne po
remoncie, centrum, kamienica 199 tys.
do negocjacji - 694 408 782
Centrum JG - mieszkanie do
zamieszkania od zaraz, 50 m2, stan
bardzo dobry, cena 170 tys. Licencja
nr 5524 - 503 111 466
Centrum Szklarskiej - mieszkanie
3 pokojowe, 51 m2, III piętro, balkon
od południa, rozkładowe, ogrzewanie
miejskie. 234 tys. CeLDOM, lic. zaw.
7792, Daniel Lenik. - 661 114 212
Cieplice - gustownie wykończone
mieszkanie w nowym budynku, 56
m2, 2 pokoje, I piętro, rozkładowe, z
balkonem. Polecam! 189 tys. CeLDOM,
lic. zaw. 7792, Cezary Chalecki - 601
758 845
Cieplice 2 pokojowe - ładne mieszkanie - 500 122 447
Dla wymagających - mieszkanie 3
pokojowe, 83 m2, I piętro kamienicy w
Cieplicach, rozkładowe, po kapitalnym
remoncie. Pilna sprzedaż. CeLDOM, lic.
zaw. 7792, Daniel Lenik - 661 114 212
Dom - w zabudowie szeregowej(skrajny) ładna działka, sąsiedzi tylko z
jednej strony - 500 122 447
Dom na wsi z zabudowaniami powierzchni 3000 m2, 165 tys. - 785
535 613
Dom okazja 198 tys. zł. - bezpośrednio,
stan surowy zamknięty, częściowo
deweloperski, 14 km od Jeleniej Góry
- 696 421 853

Dom rezydencja - stylowy dom po
remoncie kapitalnym położony w podgórskiej miejscowości blisko Szklarskiej
Poręby. Pow. 319 m2 działka 2705 m2
. Cena 1200000 zł. Pelkom Licencja nr
6692 - 693 539 963
Dom w Cieplicach - ładny - 500 122
447
Dom w Górzyńcu - Wolno stojący,
320/600 m2, 5 pokoi, dwa balkony,
dwa garaże, piękna okolica, 600 tys.
zł.CeLDOM, lic. zaw. 7792, Katarzyna
Leszczak - 601 622 219
Dom w Janowicach Wielkich - 153 m2,
działka 1475 m2, cena 135.tys. - 695
384 914
Dom w Mysłakowicach - nowy dom z
działką 5000 m2 (jako działki budowlane). Jeldom Nieruchomosci lic.
zaw.3059 - 600 434 800
Dom w Piechowicach - Wolno stojący
dom w bardzo dobrym stanie, podpiwniczony, 167/463m2, 6 pokoi, taras, strych
do adaptacji. 550 tys.zł., do negocjacji.
CeLDOM, lic. zaw. 7792, Katarzyna
Leszczak - 601 622 219
Dom w Sobieszowie - o powierzchni
użytkowej 130 m2, powierzchnia działki
510 m2, cena 500 tys. do negocjacji 695 384 914
Dom w zabudowie bliźniaczej - w
Cieplicach 5 pokojowy, działka 500 m2,
cena do negocjacji. Bez pośredników 660 780 327
Dom za 99 tys. zł. - Poniemiecki do
remontu, w Bukowcu, 115/587 m2, 5
pokoi. CeLDOM, lic. zaw. 7792, Daniel
Lenik - 661 114 212
Domek w Rudawach - mały, nowy
domek 50 m2 na działce 5100 m2,
malowniczo położony na granicy Parku
Krajobrazowego w Rudawach Janowickich. Jeldom Lic.3059 - 668 667 637
Duże mieszkanie 78 m2 - 3 pokojowe
oraz mieszkanie 52 m2, 2 pokojowe
na Zabobrzu. Bez pośredników - 785
535 613
Duże mieszkanie 78 m2 - kawalerka
36 m2 na Zabobrzu. Ładne i zadbane.
Bez pośredników - 785 535 613
Dwa pokoje na Zabobrzu I - ładne
mieszkanie na 3 piętrze w bloku
4-piętrowym, środkowe, jednostronne,
słoneczne, blok ocieplony, klatka schodowa zadbana, rozsądna cena - lic.
zaw. 2400 - 669 620 071
Działka budowlana - w Jeżowie
Sudeckim, 1635 m2, przy drodze
asfaltowej, z mediami, cena za całość
tylko 120 000 zł. Lic. nr. 9549 NŻ - 667
219 752
Działka budowlana w Mysłakowicach - cena 79.000 zł. - 514 600 108
Działka inwestycyjna w Dolinie
Czerwieni - w Przesiece. 14900 m2
Cena 1000 000 zł. do negocjacji - 514
600 108
Działka usługowa – 3100 m2 usługowo-przemysłowa w Jeleniej Górze.
Jeldom Lic. 3058 - 668 667 637
Działka w Karpnikach - o powierzchni
2800 m2. - 512 034 457
Działka w Komarnie - tanio - 508
240 821
Działki budowlane - w Mysłakowicach, uzbrojone, powierzchnia od 1200
do 1600 m2. Cena 90 zł/m2. Pelkom
Licencja nr 6692 - 693 539 963
Działki budowlane 20 ar - pod zabudowę bliźniaczą, spokojna cicha okolica
z widokiem na Karkonosze, wodociąg
- 695 624 968
Dziwiszów, 92 m2 - ładne mieszkanie 4 pokojowe, w dobrej lokalizacji,
parter, rozkładowe, balkon, taras. 290
tys. CeLDOM, lic. zaw. 7792, Cezary
Chalecki - 601 758 845
Elsnera - mieszkanie 3 pokojowe,
50 m2, wysoki parter, z balkonem,
rozkładowe. Atrakcyjna cena: 159.000
zł. CeLDOM, lic. zaw. 7792, Cezary
Chalecki - 601 758 845
Garaż na Zabobrzu - murowany, z
kanałem - 693 056 760
Janowice, działka - budowlana
powierzchni 3340 m2, 86.500 zł. Nieruchomości Pindyk, nr licencji 96 192/S/
GB/09/2 - 075 75 23 505; 791 318
613
Karpacz centrum - mieszkanie
3 pokojowe, na parterze budynku
wielorodzinnego w ścisłym centrum
Karpacza. Doskonała inwestycja! 245
tys.- do negocjacji. CeLDOM, lic. zaw.
7792, Daniel Lenik - 661 114 212
Karpacz lokal usługowo handlowy
- CENTRUM doskonały na każdą działalność. Rozsądna cena. PARTNER
Lic.zaw.nr 4917 - 502 068 168

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Karpacz mieszkanie 78 m2 - przestronne 3 pokoje z duża kuchnia i
łazienka w świetnej lokalizacji. Bez
pośredników - 505 177 959
Kawalerka - 30 m2 ładna, stan do
zamieszkania - 500 122 447
Kawalerka - 39 m2 na Kiepury 510 272 858
Kawalerka na 1-go Maja - 37
m2, cena 130 tys. do negocjacji - 695
384 914
Kawalerka w centrum - 33 m2
do remontu w centrum Jeleniej Góry.
Jeldom Lic.3058 - 668 667 637
Kawalerka, 26 m2 - Zabobrze,
Karłowicza, cena 97000 zł. - 662
009 700
Kiepury, 2 pokoje -Atrakcyjne mieszkanie po remoncie kapitalnym, 54 m2, I
piętro, balkon, duża łazienka z oknem.
198 tys. zł. CeLDOM, lic. zaw. 7792,
Katarzyna Leszczak - 601 622 219
Komfortowe - mieszkanie 2 pokojowe, 54 m2, I piętro, rozkładowe, po
remoncie, blok 4 piętrowy na Zabobrzu
III, duża łazienka z oknem. Polecam
CeLDOM, lic. zaw. 7792, Katarzyna
Leszczak - 601 622 219
Lokal biurowo- usługowy - 64 m2,
parter, lokal komfortowy, cena 360 tys.
- 695 384 914
Lokal użytkowy - w Jeleniej Górze.
Super cena - 514 600 108
Ładna kawalerka, 36 m2 - po remoncie, niski czynsz, Zabobrze III, idealna
do wynajmu lub zamieszkania - 695
989 948
Ładne 3-pokojowe - mieszkanie
na 4-piętrze w bloku o pow. 50,8 m2
na Zabobrzu I, duży balkon widok na
Karkonosze, koszty utrzymania niskie
- 669 620 071
Ładne 54 m2 - w samym centrum 600 030 275
Ładne mieszkanie - dwupokojowe 71
m2, na parterze w kamienicy z cegły po
kapitalnym remoncie, ścisłe centrum,
atrakcyjna cena - 669 620 071
M-3 sprzedam bez pośredników - po
remoncie - 609 655 488
Maciejowa - połowa stylowego
domu w podziale pionowym, 180/886
m2, garaż wolno stojący, ładny ogród,
spokojna, zielona okolica. 690 tys. zł.
CeLDOM, lic. zaw. 7792, Katarzyna
Leszczak - 601 622 219
Małcużyńskiego - mieszkanie 2
pokojowe, 53 m2, parter, rozkładowe,
dwa balkony, niski czynsz. Doskonała
lokalizacja i atrakcyjna cena. Polecam!
CeLDOM, lic. zaw. 7792, Daniel Lenik
- 661 114 212
Mieszkanie - piętro domu - mieszkanie - piętro domu w bardzo atrakcyjnej
lokalizacji - Cieplic, mieszkanie wymaga
remontu ale jest czyste i zadbane do
mieszkania przynależy duży ładny
ogród - 500 122 447
Mieszkanie - w Jeżowie Sudeckim
45 m2 z ogrodem. Cena 85.000 zł.
Nieruchomości Żebrowscy Lic nr 9549.
- 509 156 552
Mieszkanie 110 m2 - pięciopokojowe, po kapitalnym remoncie z ogrodem 700 m2 w domu dwurodzinnym
TYLKO 280.000 zł. N.Żebrowscy lic.
9549 - 505 074 854
Mieszkanie 2 pokoje, 34 m2 - III p.
kompletnie umeblowane, w Jeleniej
Górze, Zabobrze I. Cena 119000 - 504
891 144
Mieszkanie 2 pokoje, 47 m2, II p.
częściowo umeblowane, w Jeleniej
Górze przy al. Wojska Polskiego Cena
129500 - 504 891 144
Mieszkanie 2 pokoje, 67 m2 - w
centrum Jeleniej Góry. Cena 158000
zł. - 504 891 144
Mieszkanie 2 pokojowe - bardzo
ładne, przytulne o powierzchni 48,1
m2 na Zabobrzu III, balkon, mieszkanie
po remoncie o wysokim standardzie,
bardzo słoneczne - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - na 1 piętrze w bloku 4-piętrowym, Zabobrze I
o powierzchni 39 m2, rozkładowe,
środkowe, ciepłe, z balkonem, cena do
negocjacji. - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - na Zabobrzu I o powierzchni 47,4 m2 na drugim
piętrze w bloku 4-piętrowym, środkowe,
cena do negocjacji - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - przytulne
o powierzchni 53,88 m2 na 1-piętrze
w bloku 4-piętrowym, duża piękna
łazienka z oknem, dobry standard,
cena rozsądna - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - Zabobrze
- 693 261 761

Mieszkanie 3 pokojowe - bardzo
ładne, po remoncie o powierzchni 62
m2 na I piętrze, Zabobrze III, wysoki
standard - 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - na parterze budynku wielorodzinnego z cegły,
blisko centrum, o pow. 64 m2, rozkładowe, balkon duży, cena do negocjacji.
- 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - okolice
Małej Poczty - 663 304 252
Mieszkanie 3 pokojowe - w bardzo
dobrym stanie, 2 piętro, okolice Malej
Poczty - 511 674 670
Mieszkanie 50 m2 - bardzo ładne,
duże, 2 pokojowe na I piętrze ok. Małej
Poczty, słoneczne, ciepłe, do zamieszkania od zaraz, cena rozsądna - 669
620 071
Mieszkanie 50 m2, Zabobrze III - 3
pokoje, po generalnym remoncie z
kuchnia w zabudowie i sprzętem AGD
- 793 201 150
Mieszkanie 53 m2 - I piętro, bardzo
ładne, okolica Malej Poczty, okazyjna
cena - 506 122 227
Mieszkanie 64 m2 - w nowym bloku
z cegły, spółdzielcze, z ogródkiem
ok.100 m2, blisko centrum J. Góry. Bez
pośredników, 218 tys. - 502 415 200
Mieszkanie 66 m2 - Zabobrze II,
trzy pokoje, 190 tys. Licencja nr 5524
- 503 111 466
Mieszkanie blisko centrum 4-pokojowe, po remoncie - 662 009
400
Mieszkanie I piętro - ładne mieszkanie 2 pokojowe - 500 122 447
Mieszkanie I piętro, 51 m2 - na
pierwszym piętrze słoneczne, duży
balkon, okolica spokojna dużo zieleni
NM 5877 - 500 122 447
Mieszkanie na 1-go Maja - cena
105 tys. powierzchnia 40 m2 - 695
384 914
Mieszkanie na Kadetów - dwa
oddzielne pokoje, duży balkon, I-e
piętro, 55 m2 - nieruchomości - 662
009 400
Mieszkanie na Orlim - 2 pokojowe z
dużym balkonem 1 piętro po remoncie
NM5877 - 500 122 446
Mieszkanie na Zabobrzu - 51 m2,
cena 162 tys. - 695 384 914
Mieszkanie na Zabobrzu II - bardzo
tanie 3 pokojowe o powierzchni 72,5
m2 na 4-piętrze, ciepłe, czynsz niewysoki, standard dobry - 669 620 071
Mieszkanie ok. Morcinka - atrakcyjne 2 pokojowe o powierzchni 48.7
m2 na 1-piętrze, duży balkon, wysoki
standard, willowa dzielnica, rozsądna
cena - 669 620 071
Mieszkanie w Barcinku - 2 pokojowe
47 m2, cena 97 tys. - 695 384 914
Mieszkanie w Cieplicach - 100 m2,
dwa garaże, ogród - 695 384 914
Mieszkanie w Cieplicach - II piętro,
w kamienicy z ogrodem, blisko parku,
190 tys. zł., do negocjacji. Euro- Dom.
- 695 384 914
Mieszkanie z ogrodem - w kamienicy o powierzchni 64 m2, cena 200
tys. - 695 384 914
Mieszkanie, 100 m2 - z garażem,
okolice LO - 662 009 700
Mysłakowice - kawalerka, 36 m2,
pokój z wyjściem na balkon, kuchnia,
łazienka z WC, przedpokój. 105tys.
CeLDOM, lic. zaw. 7792, Daniel Lenik
- 661 114 212
Mysłakowice, kawalerka 36 m2
- 1 piętro, sprzedam, 99 tys. zł - 607
422 284
Noskowskiego - mieszkanie 2
pokojowe, 52 m2, I piętro, ładne, słoneczne, rozkładowe, z balkonem. 165
tys. CeLDOM, lic. zaw. 7792, Katarzyna
Leszczak - 601 622 219
Nowe dwupokojowe - nowe mieszkania blisko centrum 53,5 m2, 56,9 m2 w
dobrej cenie - standard deweloperski
Roksanes Żukowski 7867 - 508 240
831
Nowe mieszkania bezczynszowe - w
Jeleniej Górze. Cena od 106.000 zł.,

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

bez pośredników i prowizji. Do zamieszkania od zaraz - 605 885 085
Nowy dom w Mysłakowicach - super
cena - 514 600 108
Ok. Małej Poczty - 3 pokojowe, 52 m2,
2 piętro, ogródek 160 tys. zł, 2pokojowe,
60 m2, balkon, I piętro, 210 tys.i 3 pokojowe, parter 64 m2, ogródek 230 tys. zł.
Jeldom lic. zaw. 3059 - 600 434 800
Okazja nowe mieszkania - bezczynszowe w Jeleniej Górze. Cena od
106.000. Bez pośredników i prowizji. Do
zamieszkania od zaraz - 605 885 085
Okolice „Żeroma” - mieszkanie 2
pokojowe, 53 m2, I piętro, ogrzewanie
gazowe, 160 tys. zł. CeLDOM, lic.
zaw. 7792, Katarzyna Leszczak - 601
622 219
Os.Czarne, 64 m2 - bezczynszowe,
osobne wejście, wszystko nowe,
ogrzewanie gazowe, ogródek, cena
225.000 Nieruchomości Kopczyńscy
- 692 722 686
Osiedle Czarne - Połowa domu w
zabudowie bliźniaczej, 140/688 m2,
5 pokoi, piwnica, strych, 445 tys. zł.
CeLDOM, lic. zaw. 7792, Katarzyna
Leszczak - 601 622 219
Osiedle Robotnicze - mieszkanie
3 pokojowe, 67 m2, I piętro, 190 tys.
CeLDOM, lic. zaw. 7792, Daniel Lenik
- 661 114 212
Park Sudecki mieszkanie - 2 pokojowe na 1 piętrze w cenie umeblowanie
kuchni - 500 122 446
Piechowice - 3 pokojowe mieszkanie na wysokim parterze budynku
wielorodzinnego w centrum Piechowic,
rozkładowe. 192 tys. CeLDOM, lic. zaw.
7792, Cezary Chalecki - 601 758 845
Podgórzyn, 230 tys. zł. - Parter
domu po remoncie kapitalnym, wnętrza
pozostawione w stanie deweloperskim do własnej aranżacji nabywcy,
125/1634 m2, 3 pokoje, weranda,
piwnica. CeLDOM, lic. zaw. 7792, Katarzyna Leszczak - 601 622 219
Połowa domu - w podziale pionowym, 110 m2 powierzchni, 300 m2
działki, w Podgórzynie. Lic. nr. 9549
NŻ - 667 219 752
Połowa domu, Cieplice - 98 m2,
wysoki parter (podział w poziomie),
Nieruchomości Pindyk, licencja nr 96
185/S/DP/09 - 075 75 23 505; 791
318 613
Pół domu w Gryfowie - Ładna działka
i okolica okazja - 600 030 275
Sosnówka - mieszkanie 2 pokojowe, 45 m2 parter, po remoncie
kapitalnym, spokojna okolica. 125tys.
CeLDOM, lic. zaw. 7792, Daniel Lenik
- 661 114 212
Sygietyńskiego, 2 pokojowe - 49,5
m2, słoneczne, rozkładowe, częściowo
umeblowane - 791 731 388
Szklarska Poręba - domy mieszkalno- pensjonatowe w różnych lokalizacjach i cenach. CeLDOM, lic. zaw.
7792, Katarzyna Leszczak - 601
622 219
Szklarska Poręba - komfortowe
mieszkanie 2 pokojowe, ścisłe centrum,
36 m2, I piętro, z wyposażeniem i
pakietem rezerwacji do końca sezonu
letniego. 230 tys. CeLDOM, lic. zaw.
7792, Katarzyna Lszczak - 601 622
219
Szklarska Poręba, 47 m2 - dwa
pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka,
wc, pomieszczenia przynależne, ogrzewanie własne gazowe, po kapitalnym
remoncie - 517 353 026
Tanie 2 pokojowe - mieszkanie na
I-piętrze w kamienicy o pow. 59,76
m2, w śródmieściu, po remoncie,
rozkładowe, środkowe, niski czynsz,
atrakcyjna cena.lic.zaw.2400 - 669
620 071
Tanie mieszkanie 2 pokojowe 37
m2 - Zabobrze I, 3 piętro, widna kuchnia, rozkładowe cena 120 tys. - 660
041 935
Tanio dwa pokoje - mieszkanie po
remoncie, III piętro bloku IV piętrowego,
o pow. 36,9 m2, Zabobrze I, doskonała
lokalizacja, do wprowadzenia od zaraz.
- 669 620 071
Tanio dwa pokoje - na Zabobrzu I,
o powierzchni 36,7 m2, trzecie piętro,
słoneczne, środkowe, dobry standard,
cena do negocjacji - 669 620 071
Trzypokojowe z kominkiem ładne mieszkanie o powierzchni 100
m2, na zamkniętym osiedlu, cena 360
tys. zł. Nieruchomości Partner Licencja
4917 - 604 508 308
Tylko 255.000 zł. - dom w zabudowie
bliźniaczej z bardzo ładną lokalizacją 505 058 665

Willowe z ogrodem - mieszkanie z
ładnym ogrodem - 509 949 951
Wyczółkowskiego - mieszkanie
3 pokojowe, 63 m2, parter w doskonałej
lokalizacji, nadaje się na lokal usługowy.
180 tys. CeLDOM, lic. zaw. 7792,
Daniel Lenik - 661 114 212
XX lecia - 2 pokojowe 42 m2, rozkładowe - 500 122 446
Zabobrze 37 m2, 2 pokojowe - po
remoncie 127 tys. - 691 730 617
Zabobrze I, II - mieszkania Jeldom
Nieruchomości lic.zaw 3059 - 600
434 800
Zabobrze II - mieszkanie 3 pokojowe, 66 m2, I piętro, rozkładowe, z
balkonem. 197 tys.- do negocjacji.
CeLDOM, lic. zaw. 7792, Cezary
Chalecki - 601 758 845
Zabobrze III - komfortowe mieszkanie 3 pokojowe, 67 m2, I piętro, blok
z cegły, balkon od południa. 221 tys.
CeLDOM, lic. zaw. 7792, Daniel Lenik
- 661 114 212

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
Bukowiec, działka - Nieruchomości
Pindyk, nr licencji 96 - 075 75 23 505;
601 209 198
Dla zdecydowanego - klienta poszukujemy mieszkania do remontu w
Jeleniej Górze lub okolicy N.Żebrowscy
lic.9549 - 505 074 854
Dom do 400 tys. - dla klienta poszukujemy domu w Starej Kamienicy lub
okolicach Jeleniej Góry. Nieruchomości
Pindyk, nr licencji 96 - 075 75 23 505;
607 270 989
Dom na wsi - z zabudowaniami
gospodarczymi i około 1 ha gruntu 500 122 447
Działki - w części miasta Czarne 601 540 292
Mieszkanie - na oś. Orle - 668
677 841
Mieszkanie - o powierzchni około 50
m2 na pierwszym lub drugim piętrze
Zabobrze lub centrum - 669 620 071
Mieszkanie - pilnie - w Jeleniej Górze
lub okolicy, może być do remontu.
Proszę o kontakt tylko osoby prywatne
- 508 240 830
Mieszkanie 2, 3 pokojowe - w Karpaczu - 601 548 068
Mieszkanie 3 - 4 pokoje - zdecydowanie, na Zabobrzu. - 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - w Mysłakowicach, Kostrzycy, Kowarach lub
tej okolicy. Do 120 tys. zł. Pilnie - 508
240 825
Mieszkanie kawalerkę 30 m2 - na
Zabobrzu 1 lub 2 - 603 486 650
Pilnie dla zdecydowanego - klienta
poszukujemy trzypokojowego mieszkania najchętniej w Piechowicach
N.Żebrowscy lic.9549 - 505 074 854
Trzypokojowe - na Zabobrzu
III, nPartner, Lic. Zaw. 4917 - 790
359 599
Zdecydowanie, bezpośrednio - za
gotówkę - mieszkanie 1, 2 pokojowe 509 949 961

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
Szukam garażu do wynajęcia w
okolicy ulicy Kochanowskiego w
Jeleniej Górze – 661 025 916
1-os. pokoju - dla spokojnej, pracującej
osoby w mieszkaniu np. studenckim lub
podobnym, najchętniej z dostępem do
Internetu. Oferty proszę kierować na
maila: levis22@go2.pl
2 pokoje - mieszkanie na Zabobrzu.
Jeldom nr.lic. 3059 - 602 727 242
2 pokoje Zabobrze - 50 m2 z umeblowaniem - 667 499 492
2 pokojowe - w Jeleniej Górze od
01.07.2009 w cenie góra 900 zł. z
czynszem. Mieszkanie nie koniecznie
musi być umeblowane lub może być
tylko częściowo umeblowane - 601
342 084
4 pokojowe mieszkanie - pracujący,
kulturalni i dbający o porządek studenci
szukają 4 pokojowego mieszkania do
wynajęcia, od zaraz na dłuższy okres
czasu - 661 020 799
Dwie studentki i student - poszukują
mieszkania 2/3 pokojowego od 1 lipca,
niedrogo, najlepiej w okolicach Cieplic,
z możliwością trzymania psa - 505
681 969
Gryfów Lubań - wynajmę pilnie
mieszkanie max dwupokojowe w
okolicach Gryfowa, Lubania - 514
600 104

Kawalerka lub pokój - max 550 zł.
pilnie - 695 854 218
Kawalerka, 2 pokojowe - małżeństwo szuka 2 pokojowego mieszkania
lub kawalerki w okolicach Piechowic
lub Jeleniej Góry. Pilnie od lipca - 721
778 127
Kawalerka, pokój - para studentów
wynajmie najchętniej od października tanio do 700 zł. ze wszystkim kawalerkę
lub pokój w okolicach centrum - 889
183 098
Lokal powyżej 60 m2 - poszukuję
lokalu o pow. od 60 - 120m2 lub mieszkania z możliwością przekwalifikowania
na działalność gospodarczą (cena do
2000 zł.) - 508 829 338
Łomnica i okolice - wynajmę mieszkanie w Łomnicy lub okolicy - 798
427 655
M2 w Wojcieszowie - młode małżeństwo z dzieckiem szuka mieszkania
do wynajęcia. Wojcieszów lub okolice.
Tanio. nie kawalerkę! - 785 599 928
Mała kawalerka - spokojna i pracująca para wynajmie małą kawalerkę w
Jeleniej Górze bądź okolicach. Oferty
prosimy kierować pod adres email:
whoami@aol.pl lub smsem - oddzwonimy - 512 644 746
Mieszkanie - kawalerka - w Jeleniej
Górze lub Karpaczu do 600 zł - 516
453 311
Mieszkanie 2 pokojowe - w okolicach ul. Sudeckiej, Kochanowskiego,
Wzgórza Partyzantów, w przystępnej
cenie od 01.08.09 - 507 077 822
Mieszkanie 2-3 pokojowe - może
być nieumeblowane, gdyż posiadamy
własne sprzęty. Najlepiej na Zabobrzu,
w cenie max 900 zł. z czynszem, do
wprowadzenia od 27,28.06.2009r. 606 923 954
Mieszkanie 2-pokojowe - umeblowane na Zabobrzu naprzeciwko
ZUS-u. - 603 520 904
Mieszkanie 3 pokojowe - pośrednikom dziękuje - 075 75 42 118
Od października - para studentów na
rok studencki w okolicach centrum
za około 500 zł. + rachunki - 889
183 098
Pokój - Piechowice, Sobieszów,
Cieplice - 782 842 396
Pokój lub mieszkanie - w okolicach
Karpacza lub sąsiadujących miejscowościach i wioskach - działalność,
kawaler - 791 888 414
Poszukuje mieszkania - Para z 1
dzieckiem, 1 lub 2 pokojowe z kuchnią
i łazienką, może być nieumeblowane.
Szukamy taniego wynajmu od 300 zł,
400 zł, w Jeleniej G. lub okolicach - 791
981 026
Poszukuje pokoju - blisko centrum
lub Zabobrze, tanio, z Internetem, umeblowane, od 1 lipca - 788 901 880
Poszukuję 2, 3 pokoje - w Jeleniej
Górze lub Jeżowie Sudeckim, nieumeblowanego 2-3 p + kuchnia + łazienka
do 600 zł. z czynszem i ogrzewaniem
w tej kwocie. pilne Samotna matka 790 540 290
Poszukuję lokalu na sklep - z
odzieżą do 50 m2. Ścisłe centrum
Jeleniej Góry - 608 613 068
Poszukuję mieszkania - 2 lub 3
pokoje do 900 PLN - 889 273 816
Poszukuję mieszkania - posiadam
1 dziecko może być 2 lub 3 pokojowe
do 500 zł. - 516 722 661
Szukam domu do wynajęcia - do
wynajęcia - 664 121 134
Szukam mieszkania - małżeństwo
z dzieckiem wynajmie mieszkanie 2-3
pokojowe na Zabobrzu III do 900 zł.
z czynszem, na dłuższy okres - 605
889 774
Tanie mieszkanie - para z dzieckiem
od zaraz - 501 157 519
Tanio garaż - na małe auto, skuter lub
motor na Zabobrzu (okolice szpitala).
Kontakt w godzinach wieczornych - 606
994 801
Tanio mieszkanie, pokój - z dostępem
do kuchni i łazienki - Cieplice, Podgórzyn - 508 910 244
Trójka studentów - szuka mieszkania 2 pokojowego, niedrogo, od
1 lipca najlepiej na Zabobrzu lub w
centrum - 606 924 559, 664 196 987,
781 815 812

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
2 pokojowe, umeblowane w Sobieszowie - 662 268 932
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Lokal o powierzchni 90 m2 w
samym centrum Złotoryi, parking,
główny deptak miasta, pod usługi
bankowa, bądź restaurację - 502
237 962
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
Wynajmę różne pomieszczenia do
remontu, pomiędzy Jelenią Górą, a
Cieplicami – 506 487 498
Tanio – pół domu na wsi, ogród, 4
pokoje – 665 733 268
Warsztat samochodowy z wyposażeniem w Piechowicach, budynek
wolnostojący, ogrodzony – 696
594 665
Mieszkanie bezczynszowe, willowe, powierzchnia 90 m2 – cena
1300 zł. plus rachunki i kaucja – 697
963 089
2 pokoje - 51 m2, Kiepury, całkowicie
umeblowane, dobry standard, od lipca
wynajmę, 800 zł. plus czynsz plus
rachunki, kaucja za 1 miesiąc - 507
547 521
2 pokoje dla 2 osób - przechodnie,
umeblowane od lipca, 260 zł./os.+
liczniki ryssam@wp.pl
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 Zabobrze - 50 m2, wynajmę z
wyposażeniem - 667 499 492
2 pokojowe - na osiedlu Czarne, w pełni
wyposażone i umeblowane + (garaż).
400 zł. miesięcznie + 600 zł. kaucja 796 521 796
2 pokojowe - umeblowane, wyposażone na Zabobrzu BN - 662 009 400
2 pokojowe bez pośredników - słoneczne mieszkanie, kuchnia w zabudowie (zmywarka, pralka, lodówka, TV),
umeblowane - 782 307 353
2 pokojowe mieszkanie - na Zabobrzu, umeblowane, wyposażone, bez
pośredników, I piętro 54 m2, przy bloku
jest plac zabaw dla dzieci, cena 1100 zł.
(w tym czynsz) i liczniki. Kaucja 2000
zł. - 608 134 616
2 pokojowe mieszkanie - umeblowane
i wyposażone w nowym budownictwie
od lipca na ulicy Złotniczej. Cena 1200
(do negocjacji w tym czynsz) plus
rachunki - 605 209 145
2 pokojowe mieszkanie - Zabobrze III,
kompletnie umeblowane, 54 m2, 1100
zł. plus media - 514 600 108
2 pokojowe na Drzymaly - 850 zł. za
miesiąc + rachunki (wliczony czynsz)
miesięczna kaucja - 514 772 465
3 pokoje - umeblowane od zaraz - 514
600 104
3 pokoje blisko centrum - umeblowane
od zaraz. 900 zł. + liczniki - 514 600
104
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 Karpacz – nieumeblowane,
1400 zł - 514 600 108
3 pokojowe mieszkanie - wyposażone
(meble, kompletna kuchnia, pralka,
odkurzacz), ul. Norwida - blisko centrum i jednocześnie cisza i spokój,
blisko parku. Cena 900 PLN + opłaty
licznikowe - 509 544 994
3 pokojowe Zabobrze - duże na Zabobrzu - 505 491 719
Apartament Mała Poczta - Luksusowy, 65 m2, 2 pokojowy, nowy
budynek, teren ogrodzony z bramą
na pilota, umeblowany i wyposażony.
„NKOP” - 509 908 800
Bar - Restauracje w Cieplicach,
dobra lokalizacja, blisko parku. Pełne
wyposażenie gastronomiczne jak i
wnętrza. Zrobione na styl ,, Karczmy,,
- 790 264 467
Bar kebab - odstąpię działający mini
bar w centrum, z wyposażeniem,
HACCP - 502 721 151
Centrum - 2 pokojowe w kamienicy.
Nieruchomości Żebrowscy Lic nr 9549
- 509 156 552
Centrum 2 pokojowe - na 3 piętrze
65 m2. po remoncie, umeblowane,
ogrzewanie gazowe, słoneczne i ciepłe,
opłata najmu (w tym czynsz) = 1000
zł. ( przy dłuższej umowie możliwość

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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negocjacji ) + media i kaucja - 790
780 642
Cieplice 3 pokojowe - pierwsze piętro, ogrzewanie gazowe, po kapitalnym
remoncie, w pełni wyposażone, garaż,
piwnica. 1000 zł/miesiąc + opłaty - 793
58 58 22
Dla wczasowiczów - w ładnej okolicy,
blisko gór. 3 pokoje, kuchnia, łazienka.
Tanio - 603 130 438
Dom dla firm - 10 km od Jeleniej Góry
z miejscami parkingowymi. Nieruchomości Żebrowscy Lic nr 9549. - 509
156 552
Dom tylko 2.500 zł./m-c - kompletnie
umeblowany w cichej okolicy. Nieruchomości Żebrowscy.lic.9549 - 505
074 854
Domek letniskowy-pokoje - 3 pokoje
z łazienkami, tv, aneks kuchenny cicha
spokojna dzielnica Kołobrzegu 35 zł osoba - 888 921 096
Duże biuro - Cieplice - mam do
wynajęcia - 514 600 108
Duże dwupokojowe - blisko uczelni,
nie tylko dla studentów, 1200 zł. - 514
600 105
Duży pokój w Cieplicach - z dostępem do kuchni i łazienki, umeblowanybardzo tanio - 691 985 234
Dwa pokoje/jeden pokój - dostęp
do kuchni i łazienki, nadmieniam, że
w lokalu mieszka moja mama (nie
wymaga opieki) mieszkanie znajduje
się 20 m2 od Kolegium Karkonoskiego - 503 445 383
Dwupokojowe - na Zabobrzu,
1100 zł, od zaraz - 514 600 105
Działka pod inwestycję turystyczną
- przy centrum Jeleniej Góry, 40 ha.
Cena do uzgodnienia - 502 829 555
Garaż - na terenie Jeleniej Góry,
cena do uzgodnienia - 075 753
47 38
Garaż - ul. Kasprowicza, okolice
Małej Poczty, prywatna posesja, z
dala od ulicy - 757 524 393
Garaż przy Groszowej - media,
prąd - 501 167 262
Hala - w Jeleniej Górze i drugą w
Lubaniu, z placem manewrowym 514 600 108
Kawalerka - Cieplice - blok, ładna,
słoneczna, kuchnia kompletnie wyposażona, od sierpnia. magda_s75@
interia.pl - 697 866 500
Kawalerka - na Zabobrzu I - 609
344 672
Kawalerka - od lipca na jeleniogórskiej starówce, umeblowana, ale
bez wygód. Cena atrakcyjna - dzwoń
- 694 613 815
Kawalerka - od zaraz w Cieplicach, pokój łazienka, przedpokój i
kuchnia, mieszkanie w spokojnej
okolicy, po remoncie cena 600 zł. plus
200 zł. kaucja - 518 03 1791
Kawalerka - umeblowana - dla
samotnej niepalącej kobiety - 502
731 859
Kawalerka - w Jeleniej Górze.
Pokój, łazienka, kuchnia. Mieszkanie
umeblowane w spokojnej okolicy z
ogródkiem. Cena 500 zł. +media.
(Internet WiFi gratis) - 075 75 34 738
Kawalerka Kiepury - 21 metrów
z aneksem kuchennym, ładna, urządzona, kuchnia na wymiar. Koszt 800
zł.(w tym czynsz, Internet, kablówka),
kaucja 500 zł., od 1 VII - 662 230
067
Kawalerka na Różyckiego - 700
zł. z czynszem + liczniki. Nieruchomości - 508 240 823
Kawalerka na Różyckiego - od
zaraz kawalerka częściowo umeblowana, 550zł + liczniki - 503 169 243
Kawalerka na starówce - 34 m2,
umeblowana, balkon, budynek po
remoncie kapitalnym. Cena 600 +
opłaty - 691 483 429
Kawalerka Różyckiego - od
pierwszego lipca - 692 178 993
Kawalerka umeblowana - na
Zabobrzu 1, cena miesięcznego

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

najmu to 680 zł.+ media - 662 009
700
Kawalerka w cieplicach - Od
1 lipca do wynajęcia kawalerka na
Dwudziestolecia, I piętro. Balkon,
piwnica, telefon, Internet, spokój - 785
042 318
Kawalerka w Karpaczu - 30 m2,
w nowym budownictwie, 800 zł. - 514
600 105
Kawalerka za 650 + rachunki - na
1-go Maja od zaraz małą kawalerkę
25 m2 umeblowana, gazowe ogrzewanie, zadbana sprzęt Agd (pralka,
lodówka), łazienka w kafelkach 1000
zł. kaucji zwrotnej (do negocjacji w
ratach) - 504 504 992
Komfortowe w centrum - posiadam do wynajęcia umeblowane
komfortowe mieszkanie 2 pokojowe.
Doskonała lokalizacja w centrum z
balkonem, wszystkie opłaty w czynszu - 501 450 406
Komfortowe w Cieplicach wynajmę mieszkanie 76 m2 na 1 -ym
piętrze z ogrodem, umeblowane, ze
sprzętem agd, ogrzewanie c.o na gaz
+ kominek , cena wynajmu 1000 zł. ( z
czyszem)+ media - 600 313 119
Komfortowy dom - umeblowany,
w centrum, najchętniej dla firmy.
Nieruchomości Żebrowscy - lic.9549
- 505 074 854
Lokal - handlowo usługowy o
powierzchni 54 m2 w centrum Jeleniej
Góry - 501 662 442
Lokal - w centrum - 510 105 442
Lokal biurowo-usługowy powierzchnia 64 m2, wysoki parter,
idealny na biuro lub gabinet, 3000
zł. - 695 384 914
Lokal na biuro - centrum 36 m2,
1350 zł. czynsz - 514 600 105
Lokal na kancelarię - wysoki standard, obok sądu - 514 600 108
Lokal usługowo - handlowy - o
powierzchni 36 m2 w Cieplicach przy
ul. Wolności, tuż obok Banku PKO
BP i na przeciwko Biedronki - 605
033 257
Lokal w Kowarach - lokal w centrum
z wyposażeniem pod sklep z odzieżą
- 669 392 917
Lokal w Piechowicach - 155 m2,
na magazyn, biuro, produkcję - 514
600 105
Lokale - na biura, pracownie, cichą
produkcję, magazyny - 601 750 147
Lokale na biura - 45 m2 - 1100 zł
oraz inne - 514 600 108
Lokale na biura - 514 600 108
Luksusowa kawalerka - w pełni
umeblowana, brama na pilota, bardzo
ładnie urządzona, od zaraz. - 668
016 394
M3, centrum Jeleniej Góry - Pl.
Wyszyńskiego, 57 m2, wyposażone,
1 piętro, balkon, piwnica, strych, 1300
+ liczniki - 609 655 488
Magazyn - 111 m2 (była Jednostka
pod Jeleniami), na ul. Podchorążych
- 601 571 241
Mała gastronomia - Karpacz –
oddam do wynajęcia małą gastronomię (świetne miejsce na grill, bar
sałatkowy lub pierogowy). Położenie
przy głównej ulicy Karpacza, możliwe
podjęcie współpracy z hotelem - 609
736 549
Mieszkanie - 111 m2 blisko centrum Jeleniej Góry, 3 pokoje - 606
343 775
Mieszkanie - 2 pokojowe umeblowane na Zabobrzu naprzeciwko
ZUS-u - 603 520 904
Mieszkanie - 2-pokojowe w centrum. Nieruchomości Żebrowscy Lic
nr 9549. - 509 156 552
Mieszkanie - 30 m2 w Cieplicach
- 885 248 235
Mieszkanie - dwu pokojowe,
blisko centrum, umeblowane, średni
standard, możliwość Internetu, ogrzewanie - piece energooszczędne, akumulacyjne 850 mnie, kaucja, rachunki.
Dla pracujących, studiujących, firm
- 075 75 263 51, 502 161 453
Mieszkanie - dwupokojowe przy
KK dla 4-5 studentów. Warunek:
Niepalący i spokojni. Mieszkanie jest
w pełni wyposażone i umeblowane.
Termin wynajęcia wrzesień-październik - 669 367 228
Mieszkanie - najchętniej studentom
w pobliżu centrum. Dwu pokojowe 38
m2, częściowo umeblowane - 609
561 785

Mieszkanie - pokój, kuchnia, wc,
łazienka centrum Jeleniej Góry w rejonie Małej Poczty - 075 643 83 05
Mieszkanie 2 - pokojowe - przy
ul. Kadetów w Jeleniej Górze,
powierzchni 67 m2, nowe, zadbane,
cena 1000 zł. + opłaty ( czynsz + energia elektryczna) - 607 785 776
Mieszkanie 2 pokojowe - Kiepury,
ładne, 950 zł. + liczniki + kaucja - 512
567 169
Mieszkanie 2 pokojowe - mieszkanie 48 m2, 2 pokoje Zabobrze - 693
261 761
Mieszkanie 2 pokojowe - w okolicy
Akademii Ekonomicznej. w pełni
umeblowane. - 668 016 394
Mieszkanie 2 pokojowe - w pełni
umeblowane, odświeżone mieszkanie 2-pokojowe z balkonem przy
ul. Różyckiego. Cena: 950 PLN +
liczniki, w cenę wliczony jest czynsz
- 512 380 278
Mieszkanie 2 pokojowe Zabobrze
- kompletnie umeblowane - 1100 zł 514 600 108
Mieszkanie blisko 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
Mieszkanie w Cieplicach - 3 pokojowe w Cieplicach - 500 122 446
Mieszkanie w cieplicach - piętro
domu z ogrodem - 075 643 15 22
Mieszkanie w domku - samodzielne
w domku jednorodzinnym, blisko AE.
Pokój około 15m2, kuchnia, łazienka i
oddzielne wejście, dla jednej lub dwóch
osób niepalących - 500 250 807
Mieszkanie z ogrodem - w domu
jednorodzinnym, umeblowane o
powierzchni 60 m2, dwupokojowe.
N.Żebrowscy lic.9549 - 505 074 854
Mieszkanie, 50 m2 - 1000 zł.+ prąd
- 601 346 774
Mieszkanko - pokój z łazienką i
aneksem kuchennym, osobne wejście 350 zł. plus rachunki ( woda,
prąd-osobne liczniki). Okolice szpitala
w Jeleniej Górze - 606 402 798
Od 01 lipca - mieszkanie (okolice
stadionu) 2 pokojowe. na 1p, kuchnia,
łazienka, umeblowane, wolne od
01lipca - dla 1 lub 2osób doskonałe dla
firm cena 750zł plus media (energia,
gaz woda) - 725 123 513
Od 1 lipca - szukam współlokatorki do
pokoju w mieszkaniu blisko centrum.
270 zł. + liczniki - 661 154 780
Parter willi - parter domu jednorodzinnego, 80 m2, mieszkanie umeblowane - 3 pokoje, kuchnia, łazienka,
taras. Cena do uzgodnienia - 75 76
76 618
Pensjonat - posiadamy obiekt
ok. 25 miejsc noclegowych, wszystkie pokoje z łazienkami. W obiekcie
znajduje się także sala na imprezy
okolicznościowe - 507 600 791 075
7621490
Pokoje - jedno oraz dwuosobowe.
Bardzo dobre warunki i Internet - 517
518 697
Pokoje - tanio - gościnne pokoje,
wysoki standard, umeblowane - 662
882 382
Pokoje - umeblowane pokoje osobom pracującym w samodzielnym
mieszkaniu. umeblowana kuchnia
,super łazienka z pralką automatyczną,
Do dyspozycji miejsce parkingowe. Ul.
Podchorążych 21 - 603 845 853
Pokoje w Cieplicach - dwa pokoje
jednoosobowe od zaraz - dla osób
pracujących - 075 75 52 456
Pokój - dla dwóch osób studiujących
pokój umeblowany z Internetem na
Zabobrzu ul Kiepury w mieszkaniu
studenckim, cena 300 zł. od osoby plus
media - 514 797 738
Pokój - dla jednej osoby umeblowany tv, Internet - 300 zł. Jelenia Góra,
Cieplice - 660 065 872
Pokój - szukam współlokatorki od 01.
lipca do mieszkania dwupokojowego
na Zabobrzu III - 693 665 810
Pokój 1-2 osobowy - od zaraz pokój
umeblowany, Internet, kablówka, na
Zabobrzu I - 660 041 935
Pokój 2-os. - W mieszkaniu 2-pok.
przy Obr. Westerplatte koło Lidla w
JG. Opłaty: 270 zł. (w tym czynsz +
kablówka + Internet + ogrzewanie) +
gaz, prąd, woda - 669 948 087
Pokój od lipca - bardzo ładny w
nowym mieszkaniu do wynajęcia od

lipca. Opłata 325 zł./mc. - 606 251
942
Pokój z balkonem - Zabobrze przy
ul. Noskowskiego 10 duży, przestronny,
umeblowany + tv osobno łazienka,
toaleta, przestronna kuchnia. koszt: 500
PLN + rachunki, które są dzielone wraz
ze mną na pół - 510 797 010
Sklep - handlowo-usługowy, ścisłe
centrum 220 m2 parter, dwie duże
witryny, media - 600 272 831
Sklep w Karpaczu - Sklep z odzieżą w
Karpaczu w centrum. Na okres zimowy
mogę wynająć połowę powierzchni.
Do dyspozycji mogę pozostawić też
kompetentną i uczciwą ekspedientkę
- 512 152 536
Szukam współlokatorki - do kawalerki
na ul. Różyckiego. Gwarantuje miłą
atmosferę, koszt wynajmu: 300 zł. +
rachunki - 506 481 118
Szukam współlokatorki - od zaraz
pokój umeblowany, Internet, kablówka,
na Zabobrzu I dla 1-2 osób warunki
b.dobre - 660 041 935
Szukam współlokatorki - pokój w
dwupokojowym mieszkaniu na Kiepury
od lipca, umeblowany - 609 806 027
Tania stancja - Pokoje 1 i 2-osobowe
dla dziewcząt. Mała kuchnia, łazienka.
Warunki b.dobre. Gratis Internet. Cena
270/os. Na podstawie umowy część
uczelni przyznaje dofinansowania do
stancji - 880 030 131
W centrum Jeleniej Góry - całe piętro
( 2 pokoje, kuchnia, łazienka, hol) albo
mogą być wynajęte pokoje oddzielnie
- 601 636 650
Wieś - wynajmę lub zaopiekuje się
nieruchomością na wsi w zamian za
zamieszkanie i opiekę nad nią - 695
562 786
Zabobrze III - od 1 października
mieszkanie 2 pokoje + salon 22 m z
aneksem kuchennym. Mieszkanie po
generalnym remoncie (nowy sprzęt
AGD), po części umeblowane TV i
Internet. - 666 884 153
Zabobrze 3 pokojowe - wynajmę
lub sprzedam - 601 170 624

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
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
Mieszkanie inwalidzkie, przyziemne 62 m2, szerokie drzwi i duża
łazienka na Kiepury – rok budowy
1992, koszt wykupu 25 tys. na
własnościową kawalerkę do 36 m2
– 504 924 825 lub 075 713 05 03
2 pokojowe na większe - 40 m2,
Os.Robotnicze, 2 piętro (ostatnie) na
3 pokojowe min.60 m2 najchętniej na
Zabobrzu - 508 504 450
22 m2 możliwość zabudowy - strychu
na cele mieszkalne własnościowe, 6
km od centrum na komunalne Zabobrze lub centrum JG. - 691 616 158
50 m2 na większe - Kiepury, II piętro,
rozkładowe z dużym balkonem na
większe 3-4 pokojowe (własnościowe)
za dopłatą na Zabobrzu II lub III - 502
721 139
72 m2 - mieszkanie 3 pokojowe na
Zabobrzu 3 na kawalerkę najchętniej
na Zabobrzu może być komunalne 601 298 502
Działka usługowa - na mieszkanie działkę budowlano-usługową o
powierzchni 6000 m2. Teren ogrodzony, częściowo utwardzony /asfalt/i
oświetlony. Media, dojazd drogą asfaltową - 796 339 644
Działka w Górzyńcu - budowlana o
powierzchni 2564 m2. Media, dojazd
drogą asfaltową. Lasek ze skałkami.
śliczna działka - oaza ciszy i spokoju.
Zamienię na mieszkanie - 796 339
644
Jelenia na Bolesławiec - dwa pokoje,
kuchnia, łazienka, bez czynszowe w
pięknej dzielnicy Jeleniej Góry - blisko
szkoła przedszkole centrum zapraszam - 602 736 431
Kawalerka na 2 pokoje - 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

Komunalne pod Warszawa zamienię mieszkanie komunalne w
Żyradowie 40 m na komunalne Kowary
i okolice - 609 515 085
Kowary centrum - komunalne 46 m2
na (2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój), C.O gazowe, na większe. Mile
widziane piece kaflowe lub centralne
węglowe i tez Kowary - 75 76 148 59
Mieszkanie 70 m2 na mniejsze - 693
232 794
Mieszkanie własnościowe 76 m2
w cieplicach z ogrodem na dom do
remontu, działkę budowlaną lub rolną z
możliwością zabudowy - 600 313 119
Na dom - 2 mieszkania jedno na ul
Kiepury - 2 pokoje, drugie na Gałczyńskiego 3 pokoje na na dom jednorodzinny w Jeleniej Górze lub peryferiach
miasta - 661 497 056
Na mniejsze - mieszkanie 57 m2, dwa
pokoje, kuchnia, łazienka w centrum
Jeleniej Góry piece kaflowe na mniejsze najlepiej kawalerka na Zabobrzu
- 697 948 781
Na mniejsze - mieszkanie kwaterunkowe 52 m2 w Jeleniej Górze - 660
141 175
Na większe - (na 4 pokoje) lub sprzedam atrakcyjne 2 pokojowe Zabobrze
III 54 m2, do zamieszkania, niski
czynsz, doskonała lokalizacja i widok
- 600 801 863
Na większe - kawalerka komunalna 29
m2 na Placu Ratuszowym II piętro, co z
sieci, (1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój na większe - 600 434 800
Na większe - kawalerkę z aneksem
kuchennym z niskim czynszem w Cieplicach na większe dwupokojowe najchętniej w Cieplicach - 517 910 431
Na większe - małą kawalerkę 25 m2
na parterze, piec kaflowy na większe
może być do remontu - 500 490 882
Na większe - mieszkanie komunalne w
Starej Kamienicy (40 m2) na większe
w Jeleniej Górze lub okolicach - 722
072 482
Na zadłużone - mieszkanie komunalne
49 m2, dwa pokoje kuchnia, łazienka
piękny przedpokój z oknem słoneczne
na mieszkanie 3-pokojowe może być
zadłużone i do remontu - 889 529 518
Nieruchomości - mieszkanie 3
pokojowe 97 m2, kuchnia łazienka, balkon, piwnica, 2 pokojowe, na mniejsze
2 pokoje najwyżej 2 pieto, stare budownictwo - telefon wyłącznie późnym
wieczorem - 075 75 320 88
Piętro poniemieckiego domu - dwurodzinnego 83 m2 trzy pokoje ( 24,24,7
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 - kawalerkę na jeleniogórskiej starówce, z możliwością
wykupu na większe może być do
remontu małego - 694 613 815
Plac Ratuszowy - piękne mieszkanie,
księga wieczysta, bez zadłużeń 80
m2, 3 pokoje, kuchnia, balkon, strych,
pomieszczenie na rowery zamienię na
dom - 692 712 710
Socjalne mieszkanie pilnie zamienię 31,40 w Karpaczu - również w
Karpaczu na większe - 516 122 090
Zabobrze na mniejsze - Zaborze II
(63 m2 z windą ) zamienię na mniejsze z dopłatą - 609 844 079 - po 19 -ej

TOWARZYSKIE
Pan dla panów – 726 243 661
Dla puszystych pan, młody, full
service, bez sponsoringu, twój wiek do
35 lat, musisz być zadbana, dyskrecja
i higiena, twoje m lub s, dzwonić po
20:00 – 506 900 338
Poznam dyskretna zadbana z ładnym biustem Panią Bi. do miłych
spotkań. Jestem miłym średniolatkiem.
Zapewniam i oczekuje dyskrecji – 607
495 461
Kochanie przyjdź do mnie – 516
269 160
Sylwia o kobiecych kształtach – 696
203 488
Poznam kobietę wolną - w celu
towarzyskim do 40 lat o miłej aparycji
i wnętrzu, bez zobowiązań- 600 721
484
20-letnia Roksana – 725 933 644
Poznam do miłych spotkań pełnoletnią szczupłą dziewczynę do 25 lat nie
za darmo – 604 688 547
Miły pan dla młodej zgrabnej kobietki
- sponsor – 694 817 251

Śliczna, młoda, szczuplutka brunetka przyjmuje prywatnie – 725
867 706
Śliczna, młoda, szczuplutka brunetka przyjmuje prywatnie - 785
684 292
Ania nowa dziewczyna zmysłowa
25-latka z dużą czwóreczką – 500
870 034
40 letnia puszysta brunetka - biust 5
zaprasza na spotkania sponsorowane
- 781 326 934
Atrakcyjna para 26 lat - szuka
zadbanej, atrakcyjnej, dyskretnej PANI
w celu wspólnych spotkań. Panowie nie
pisać - 512 311 660
Mam 26 latek poznam panią 35+ - w
celu niezobowiązujących spotkań
Jelenia Góra i okolica proszę o kontakt
wyłącznie SMS na pewno odpiszę 794 542 428
Mam 35 lat szukam kobiety - drogiej
połowy - kobiety, która wie, co chce od
życia na dobre i złe - 724 662 927
Miły pan z kasą - pozna młodą panią z
klasą. Tylko SMS - 794 264 229
Nieśmiały 24 przystojny miły sympatyczny dla pań pisz sms - 782
051 882
Pan dla panów - Pan dla panów 726
243 661 - 726 243 661
Spotkam się z dziewczyną - w celach
towarzyskich, spełnię jej zachcianki.
Pan Tadeusz - 794 264 229
Szukam kobiety do stałego związku
- mam 28 lat - brunet, przystojny - 783
027 984
Witam Gorąco Panie - zasponsoruję
dziewczynę, Panią, kobietę – wiek,
wygląd bez znaczenia - 796 473 302
Zasponsoruję - poznam panią po
30 dobrze zbudowaną - 792 216 945
Zasponsoruję panią po 30 roku
życia - dobrze obdarzoną w zamian
za spotkania - 792 216 945

USŁUGI
BUDOWLANE
Stolarstwo - schody, zabudowy,
drzwi, różne - 500 408 841
Brukarstwo - układanie kostki
brukowej i betonowej - 075 75 14
321 i 608 658 351
Usługi hydrauliczne. Solidnie i
dokładnie. Pogotowie wod-kan i c.o.
Jelenia Góra - 794 264 278
Usługi betoniarskie. Szybko-tanio
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
Mieszkania, łazienki - 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
Malowanie, gładzie, panele,
regipsy – wykonam najtaniej w
mieście – 501 929 758
Malowanie, remonty, gładzie,
regipsy itp. – 516 666 638
Usługi ogólnobudowlane. Oferujemy usługi budowlano remontowe. Szybko tanio i solidnie – 508
451 743
Łazienki kompleksowo - remonty.
Solidnie – 506 623 977
Tynki, gładzie, regipsy, malowanie,
sufity podwieszane – 506 623 977
Tynki, gładzie, regipsy, glazura i
wiele innych wykonam - 506 623
977
Układanie glazury- łazienki, kuchnie, podłogi, schody – 790 265 164
Brukarstwo - wszystko z granitu
- Wieloletnie doświadczenie - 501
804 857
Bruki, ogrodzenia - szeroka gama
usług budowlanych wewnętrznych jak
i zewnętrznych, konkurencyjne ceny
- 695 112 905
Budowa domów - remonty mieszkań - solidnie - 782 645 654

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA
Budowa domów jednorodzinnych
- od podstaw bez lub z nadzorem
technicznym - 662 954 401
Budowa od podstaw - remonty od a
do z, ceny usług do uzgodnienia - 665
531 821
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 - remonty - dachy - remonty.
Pokrycia, konserwacja, ocieplenie,
wentylacja - 602 884 480
Dachy „Arkadiusz” - pokrycia wszelkiego rodzaju. Instalacje odgromowe.
Montaż okien dachowych itp. - 609
654 791
Dachy-Fornal - pokrycia dachów,
ciesielki, obróbki, rynny Siedlęcin ul.
Topowa 16 - 075 713 77 03 i 603
582 239
Dekarstwo – blacharstwo - Papa,
rynny, obróbki blacharskie. Montaż naprawa promocja w tym roku - 783
990 284
Dekarstwo-blacharstwo
- wykonujemy docieplenia dachowe,
wstawiamy okna, remontujemy stare
dachy, stawiamy więźby i nowe pokrycia dachowe od A do Z - 693 788 140
Elektryk - instalacje elektryczne awarie, pomiary, odbiory, solidnie - 500
602 762
Elewacje łupek - remonty od A do
Z - 506 029 033
Hydraulika technika grzewcza montaż c.o, wod-kan, gaz, załatwiamy
pozwolenia i odbiory HYDROKLIM
Rafał Klimczak Jelenia Góra - 696
484 516
Kompleksowe remonty łazienek gładzie tynki regipsy, malowanie - 506
029 033
Konstrukcje żelbetowe - (lawy,
ściany, schody, stropy). Wylewki betonowe - pressbeton, stany surowe
budynków, koparko-ładowarką,
wywrotka - 783 550 789
Koparko ładowarka - wykopy,
przyłącza, równanie terenu - sprawnie
i fachowo - 785 535 629
Koparko-ładowarka Catapiilar
- prace ziemne 80 zł. godzina - Rybnica
111 - 792 459 812
Koparko-ładowarka JCB 3CX
- koparka gąsienicowa 3t., wozidło 3t.
wywrotka, solidnie, fachowo, tanio - 793
360 425
Kostka brukowa - Kostka brukowa,
drenaże, regipsy i inne wykończenia
budowlane. Szybko, tanio i solidnie 787 210 943
Kruszywo budowlane - nie sort
0-63 mm. Każda ilość! Cena 29,50 zł/t
netto loco budowa Jelenia Góra - 693
638 727
Malowanie, powłoki malarskie Malowanie, powłoki malarskie - 793
299 616
Malowanie, remonty - gładzie,
regipsy itp. - 516 666 638
Minikoparka - małe wykopy, przyłącza wodne, kanalizacja, gaz. Sprawnie,
fachowo, odbiory - 608 134 616
Najtańsze tynki maszynowe
- cementowe i gipsowe, szybko i
fachowo, faktura VAT - 667 934 227
Oczyszczalnie szamba - przyłącza wodne i kanalizacyjne - tanio i
fachowo - 785 535 629
Ogólnobudowlane usługi remonty domów, mieszkań, docieplenia, elewacje, montaż okien - 606
508 723
Panele - tanio - solidnie i szybko teraz
taniej - 509 376 726
Płytki glazura - tanio i solidnie - 721
243 179
Prace ziemne, koparka gąsienicowa
- 2.5t., max wykopu 2.5m., wozidło 3t do
przewożenia ziemi koparko-ładowarką
3CX - 500 454 936
Prace ziemne, koparko-ładowarka
- także z młotem pneumatycznym,
wywrotka 15 T. - 607 377 280
Profesjonalna ekipa budowlana
- budujemy od postaw po pełne prace
wykończeniowe 100 % satysfakcji
klienta - 516 005 300
Profesjonalne wykończenia
- wnętrz od a do z - 692 650 820 lub
664 612 526
Remonty – gładzie - malowanie - 513
812 551

Remonty - kompleksowe wykańczanie wnętrz oraz elewacje docieplenia
608 425 553 dajemy gwarancje i
rachunek - 608 425 553
Remonty - solidnie - prace remontowo-wykończeniowe mieszkań i nie
tylko - regipsy, gładzie, tynki, malowanie, panele, montaż drzwi, sufity podwieszane. Solidnie i dokładanie! Wolne
terminy na lipiec! - 796 801 777
Remonty kompleksowe - wykańczanie wnętrz oraz elewacje ocieplenia,
dajemy gwarancje i rachunek - 608
425 553
Remonty mieszkań, gładzie, regipsy, malowanie, panele. solidnie i
nie drogo - 691 936 900
Remonty od a-z - Układanie glazury,
hydraulika od a-z, regipsy, panele,
gładzie, malowanie – tapetowanie 501 404 098
Remonty oraz wykończenia wnętrz kompleksowo, estetycznie i atrakcyjnie
cenowo - 793 585 834
Renomax - ogólnobudowlane usługi,
remonty domów, mieszkań, docieplenia, elewacje - 606 508 723
Rusztowanie do wynajęcia 50
m2 - odbiór własny 30 zł. doba - 661
118 739
Układanie glazury - Układanie
glazury - 793 299 616
Usługi budowlane - kominy, ogrodzenia z klinkieru, z kamienia, mury oporowe, stany surowe - zadzwoń tanio,
szybko i solidnie - 516 171 460
Usługi budowlane - remonty, wykończenia, fachowe doradztwo, pomoc
- 507 408 229
Usługi budowlane - stany surowe,
dachy, przeróbki starych remonty - 507
408 229
Usługi koparko-ładowarką - katapiler
- 601 789 268
Usługi ogólnobudowlane - Oferujemy
usługi budowlano remontowe. Szybko
tanio i solidnie - 508 451 743
Usługi remontowo budowlane gładzie, regipsy, kafle, panele - 507
408 229
Wykonam prace hydrauliczne Instalacje wodne na rurze zgrzewanej
typu PP instalacja, CO, przeróbki
starych instalacji - 693 098 384
Wykonamy wszelkie prace remontowe - oraz elewacyjne. Docieplenia
budynków, tynki mineralne itp. - 609
493 264
Wykonuję rustykalne dekoracje
wnętrz - odlewy sztukaterii dekoracyjnej, qzymsów itp. - 662 954 401

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Agencjafotograficzna - fotografia:
ślubna, plenerowa, okolicznościowa.
Profesjonalnie i kompleksowo - 508
260 110
Fototechnika, fotografia okolicznościowa, śluby, wesela, chrzty itp.
Makrofotografia, fotografia przemysłowa, reklamowa, kolekcjonerska,
faktury VAT – 509 185 464
Fotografia zwierząt dla celów
wystawowych, reklamowych – fotografia pupili domowych, dojazd do
domu klienta – 509 185 464
Fotografia ślubna - i okolicznościowa. Solidnie i tanio - 668 399 313

USŁUGI
KOREPETYCJE
Korepetycje z programowania
- w HTML, CSS, PHP (także programowanie obiektowe) oraz z systemu
Linux. Ceny od 25 zł/godzina. Email:
whoami@aol.pl - 512 644 746

USŁUGI
MUZYCZNE
Dj na każdą okazję - oprawa
muzyczna imprez - 604 229 350
Zespół muzyczny wesela-imprezy okolicznościowe, wieczorki
taneczne - majka3740@wp.pl 603
785 794
DJ Prezenter - poprowadzę każdą
imprezę Dance - 724 297 578
Duet ‘Magda i Bogdan’ - Oprawa
muzyczna imprez, zabaw, dancingów,
wesel itp. - 603 196 708
Muzyczne umilanie rozwodów - profesjonalna orkiestra na każdą okazję.
W skład zespołu wchodzą zawodowi
muzycy z wyższym wykształceniem
muzycznym - 603 560 398

Muzyczny duet - - wesela, bankiety
- 609 851 863
Orkiestra Najlepsi z Najlepszych
- Zawodowi muzycy - obecnie najlepsza orkiestra na rynku zapewnia
profesjonalna, oprawę Twojej zabawy
wesela - 603 560 398
Profesjonalna orkiestra na
każdą okazję - w skład zespołu wchodzą zawodowi muzycy z wyższym
wykształceniem muzycznym skład
m.in. Sax akordeon żeński, wokal - 603
560 398
Summy Swoi - Band Zawodowi
muzycy - - obecnie najlepsza orkiestra na rynku zapewni profesjonalna
oprawę Twojej zabawy wesela, bankietu. Pomyśl już teraz - 603 560 398
Usługi muzyczne - DJ na każdą okazje. Oprawa muzyczna imprez. Wesela
studniówki, imprezy dla grup.victoriaimprezy@wp.pl - 604 229 350
Zespół „Pieszczochy” - wesela,
dancingi, imprezy okolicznościowe 604 186 987
Zespół muzyczny Ultimatum wesela, imprezy firmowe, karaoke tanio i profesjonalnie! - 509 669 437
Zespół Prestiż - wesela - Naszą specjalizacja są wesela i imprezy karaoke,
które prowadzimy solidnie i z klasą
Demo na naszej stronie internetowej
E-mail kontakt@zespolprestiz,pl - 517
900 425

USŁUGI
RÓŻNE
Chwilówka do 600 zł.
Jelenia Góra i okolice 785 135 590
- 691 310 810
Karcher - profesjonalne czyszczenie, mechaniczne szczotkowanie
dywanów, rolet, tapicerki samochodowej, wystawiam rachunki - 609
600 807, 075 642 03 15
Podciśnieniowe czyszczenie
mechaniczne szczotkowanie dywanów, tapicerek samochodowych
- wysoka jakość usług, profesjonalny sprzęt, atrakcyjne ceny - 609
172 300 - 075 75 242 66
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
Zapracowanej rodzinie poprowadzę dom lub zaopiekuję się
starszą osoba – 508 147 161
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 i chcesz
zwrotu podatku nawet 5 lat wstecz,
uzyskać rodzinne, dodatek do
ubezpieczenia zdrowotnego zadzwoń - 695 133 584
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
Kierownik budowy i inspektor,
nadzory - problemy z wykonawcami? - 605 245 785
BHP dla firm i instytucji szkolenia,
ryzyko zawodowe, dokumentacja
wypadkowa, pełna obsługa - 605
245 785
Karcher - podciśnieniowe pranie dywanów, tapicerki meblowej,
faktury VAT - 075 76 72 773
Antyki – wycena, renowacja –
kupno, sprzedaż. Stylowe meble
na wymiar – kopie – solidnie – 506
487 498
Agroturystyka „Pod świerkami” - Giebultów - sala weselna,
grill dla 80 osób, 4 km od Mirska!
Doskonale jedzenie, atrakcyjne ceny!
zapraszamy! - 603 119 717
Biuro Usług Księgowych - PROWENT, książka przychodów, pełna
księgowość, kadry i płace, Płatnik,
Vat od materiałów budowlanych,
Zachełmie 3 - 509 677 922

Dekorowanie sal weselnych
- kościołów, samochodów. Profesjonalnie - 665 890 545
Doświadczony, dyplomowany
grafik - freelancer- foldery, identyfikacja, WWW, portfolio na życzenie
- 601 904 412
Elektryczne instalacje - szybko,
tanio, solidnie - 501 629 906
Elektryczne pomiary budynków
i urządzeń - pomiary oświetlenia,
pomiary i przeglądy gazowe, projekty elektryczne, nadzory i odbiory
elektryczne - 693 835 316
Elektryk, wymiana instalacji Elektryk, wymiana instalacji - 601
973 008
Koszenie trawy - Koszenie trawy
- 508 067 225
Koszenie trawy, chaszczy Wycinka krzaków itp. Ścinka drzew,
cięcie drewna na opał. Solidnie - 516
666 638
Kredyt dla każdego - 100 % przyznawalnosci, bez BIK-u, polecam
- 783 299 989
Montaż anten TV Sat! - Najtaniej na
rynku. Szybko tanio i solidnie. Serwis
pogwarancyjny - 663 577 396
Naprawa komputera - usługi informatyczne - 507 311 491
Nauka gry w tenisa - dla dzieci i
dorosłych, trener II klasy - 605 263
731
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, modernizacja komputerów, notebooków w domu lub firmie
Klienta. Usuwanie wirusów. Jelenia
Góra i okolice - 609 805 185
Polerowanie aut - Polerowanie
aut - 721 243 179
Pomogę odzyskać odszkodowanie
- nie biorę prowizji - zadzwoń - 783
299 989
Posiadam solidną piłę - oraz kosę
spalinową, którymi mogę wykosić lub
pociąć drzewo na opał - pilnie proszę
o kontakt - 792 876 442
Projektowanie - zakładanie
oraz kompleksowa opieka ogrodów
(koszenie, zakładanie trawników,
nawożenie i przycinka krzewów - 606
918 651
Przydomowe oczyszczalnie ścieków - szamba ekologiczne, sprzedaż,
montaż, serwis, okolice Kamiennej
Góry i Jeleniej Góry - 692 688 007
Skoszę działkę - skoszę działkę 600 441 917
Strony internetowe - projektowanie, przebudowa stron internetowych.
Skuteczna reklama w Internecie.
Faktury VAT - 609 805 185
Tanie koszenie ogródków działkowych - kopanie i przycinanie drzewek
- 607 401 973
Tenis, wakacyjny kurs - tenisa ziemnego dla dzieci, młodzieży i nie tylko,
tenis-jgora@wp.pl - 692 433 946
Tv nowej generacji N - u nas podpiszesz umowę, dowiesz się o nowych
promocjach, wymienisz dekoder Profesjonalna obsługa klienta Wolności
52 (Mała Poczta) Jagiellońska 19
(obok starego szpitala) - 075 64 28
588 lub 602 810 896

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Sprzątamy profesjonalnie - i
solidnie obiekty prywatne jak również
instytucjonalne - 606 918 651
Sprzątanie, mieszkań i domów
- na terenie Jeleniej Góry i okolic,
jestem dokładna, sumienna i uczciwa
- 724 183 744

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
Autolaweta - plus usługi transportowe - 601 150 585
Autolaweta 1.22 zł. - Firma Podol
-Auto oferuje transport samochodów
osobowych do 1500 kg. Cena za km

1.22 zł. Przy długich trasach możliwa
negocjacja ceny - 608 382 458
Autolaweta transport - aut w kraju
i unii europejskiej - 512 959 734
MPT Przewozy Regionalne - przewozy osobowe do Czech – całodobowo F-ra VAT mail maklarite@vp.pl
- 607 763 204
Pomoc drogowa autoholowanie usługi transportowe skup aut - 787
233 050
Przeprowadzki kompleksowe krajowe i zagraniczne. Ubezpieczenie
transportu - 516 146 075
Przeprowadzki-transport Bus Maxi. Kraj, zagranica. Mercedes
Sprinter 25m3, Iveco Daily 17 m3, ład.
1,5 tony, 4,60 dł. pow. ładunkowej.
Ekipa do załadunku. Tanio i solidnie
- 509 211 282
Przewozy Regionalne, obsługa
lotnisk - Praga, Wrocław, Berlin F-ra
VAT e-mail maklarite@vp.pl - 607
763 204
Tani transport - Kraj i zagranica plandeka 8 europalet, wyjazdy na giełdy
warzywne i do Tuszyna zapraszam
do współpracy - 505 189 340
Tani transport krajowy i zagraniczny
- ładowność 1.5t., szybko, tanio i
solidnie - 792 791 299
Transport bus Renault Master towarowy, wszędzie i zawsze. 1,50/
km - 508 067 225
Usługi samochodem ciężarowym 6-o tonowym skrzyniowym 7m - 2.5m.
- 601 789 268
Wyjazd do Pragi - po towar, na rynki
koło kominów i Sape, bus, przyczepa
- 664 597 236

USŁUGI
ZDROWIE I URODA
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)
Masaż profesjonalny - leczniczy,
relaksacyjny, częściowy całkowity
dyplomowana masażystka - 517
511 515
Profesjonalna stylizacja
paznokci - u klientki w domu – Ania
zaprasza - 663 548 891
Stylizacja paznokci 55 zł. - lokal
do uzgodnienia, posiadam certyfikat i
doświadczenie - 793 405 654
Tipsy żelowe za 40 zł, - posiadam
certyfikat, Zabobrze III - 782 791
316

ZA DARMO
ODDAM I PRZYJMĘ
Oddam wełnę mineralną w kawałkach - dobra do ociepleń poddaszy
itd.,, pilne – 793 283 071
Oddam gruz budowlany - jak najszybciej, ok. 15 dużych worków - 501
120 977
Przyjmę komputer - dziękuję - 721
058 554
Przyjmę monitor - bardzo dziękuję
- 790 819 589
Przyjmę szafki kuchenne - szafę
jednodrzwiową, komodę oraz pufy dziękuję - 666 327 223
Przyjmę telewizor - Przyjmę telewizor dziękuję - 721 058 554
Przyjmę za darmo - telewizor, fotelik samochodowy, biurko dziecięce
lub inne, lodówkę, mikrofalówkę - 726
357 307
Przyjmę telewizor, mikrowele,
lodówkę, fotelik samochodowy, biurko
pod komputer lub dziecięce – 793
283 071

ZGUBIONO
207762. Labrador - zaginął czarny
pies z białym krawatem, myślę, że
ktoś przywłaszczył go sobie, jeżeli
ktoś go widział niech zadzwoń - 100
zł czeka - 516 600 754
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208090. Zaginęła czarna kotka ostatnio widziana była 12 maja na
Zabobrzu w okolicach działek „Nad
Potokiem”. Ma białą łatkę na szyi i
na brzuszku. Za „Fisią” tęskni mały
chłopiec - 502 588 176
Owczarek niemiecki - na terenie
gminy Stara Kamienica, ma na sobie
szorki. Istnieje podejrzenie, że ktoś
go przetrzymuje, jeśli ktoś go gdzieś
widział, proszę o informację. - 606
267 511
Poszukuję kotki - zaginęła kotka
jest biała z rudo-szarymi łatami
(pręgami). Chuda i długa wabi się
Czesia jest wystraszona, ponieważ
pierwszy raz jest na dworze. Jeżeli
ktoś ją widział prosimy i kontakt - 609
763 141
Skradziono rower Author Traction Respect - w Cieplicach na ul
Krośnieńskiej z garażu kolor ramy
czarny, srebrne rogi, na ramie białe
naklejki z niebieskim napisem BalticCycle. Może ktoś widział rower - 609
851 879
Zaginął pies jamnik - 15 maja 2009
roku zaginał pies rasy jamnik maści
czarnej. Pies zaginął w okolicach ul.
Mickiewicza w Jeleniej Górze. - 606
939 437
Zagubiono portfel z dokumentami
- 08.06 (czarny w kwiatki) z dokumentami w okolicy ulicy Długiej, bardzo
zależy mi na portfelu i dokumentach
bez pieniędzy. Dane: Malwina Mizioł
- 665 522 135
Złoty kolczyk - w okolicy ulicy
Jasnej w Jeleniej Górze oddam
właścicielce po okazaniu drugiego 721 581 587
Zegarek - ważna pamiątka - Zgubiłam zegarek damski między PKO BP
przy ul. Wolności Cieplice, a przystankiem Pod Korona kier. Cent. Jelenia.
Stary, malutka tarcza, niewiele wart,
dla mnie ma znaczenie. Znalazcę
czeka nagroda - 783 870 882

ZNALEZIONO
209446. Retriever - młodego brązowego psa znaleziono na terenie
Karpnik, czeka na swojego pana
- 721 140 442
208215. Znaleziono psa - Znaleziono
psa szczeniaka - 605 839 408
Legitymacja - osoby niepełnosprawnej na nazwisko Smolińska
- 510 596 642
Nokia - w niedziele znalazłem telefon marki Nokia kolor srebrny - telefon
był bez karty sim - 501 474 997
Znaleziono Yorka - w okolicach ul.
Lubańskiej przybłąkał się york - 605
410 790

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
Pampersy męskie - rozmiar 2,
sztuk 60 - cena za całość 45 zł. 076 76 261 53
Dla kolekcjonera - silnik do Syreny
105 i inne części - dzwonić wieczorem 075 746 22 33
Stare deski sosnowe, szerokość
40cm, długość do 4,5mb, deski
mają 120 lat – 506 487 498
2 lodówki, pralka, witryna, meblościanka – wszystko po 50 zł. za
sztukę – 607 220 746
Suknia ślubna biała, dwu częściowa, rozmiar 38, pięknie zdobiona gratis rękawiczki i białe
futerko cena 500 zł. do negocjacji
- 609 252 310
Poszukuję osoby do podżyrowania pożyczki w kwocie 10
tysięcy. Warunki ustalimy telefonicznie – 886 337 536
Piękny obraz Darka Milinskiego,
stoliki z metaloplastyki, reklamowa
tuba świetlna i oświetlenie halogenowe – 692 890 195
Wózek 2- funkcyjny szaro-pomarańczowy „DorJan”, pompowane
koła, przekładana rączka, stan
bdb.- 400 zł. - 608 034 797
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Vectra S.A. wiodący
operator kablowy w Polsce,
poszukuje osób na stanowisko:

kie
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Y

NABÓR JESIEŃ
JESIEŃ 2009
2009
NABÓR
(nauka od
od września)
września)
(nauka

Przedstawiciel Handlowy
Kandydaci na ww. stanowisko
spełniać powinni następujące
wymagania:

LICEA I SZKOŁY POLICEALNE DLA
DOROSŁYCH

* doświadczenie w sprzedaży
bezpośredniej mile widziane,
* komunikatywność
i samodzielność w działaniu,

TYLKO BEZPŁATNE SZKOŁY
NIE MA ŻADNYCH UKRYTYCH
OPŁAT

* 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

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

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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JELONKA WCZORAJ

(Nie)tajne fakty z okolic zamczyska
Gospoda z wyszynkiem, schronisko, romantyczny klimat ruin i wspaniałe widoki
Rudaw Janowickich – to wszystko czekało na dawnych jeleniogórzan, którzy zapuszczali się na wycieczkę do zamku Bolczów. Bolzenschloss, po Chojniku (Kynast), był
jednym z najpopularniejszych, częściowo zagospodarowanych dawnych warowni.
Ze śladów ucywilizowania ruiny do dziś nic nie pozostało. Okoliczna miejscowość
Miedzianka niemal zniknęła z powierzchni ziemi.
– Ruiny tego dawnego okazałego zamku wznoszą się wśród
lasów świerkowych, na górze 1199 stóp wysokiej, o trzy
kwadranse drogi od Starego
Janowca, stacyi kolei szlązkiej.
Przed głównym wejściem do
zamku rozpościera się duży
zielony plac, wokoło wysokiemi
obsadzony drzewami. Południowa brama wchodowa dość
dobrze jest zachowaną. Mury
składają się w większej części
z wyrąbanych kawałków skał
granitowych.
Wnętrze ruiny przedstawia
obraz zupełnego zniszczenia,
choć i dziś widoczne, że niegdyś mieściły się tutaj znaczne
budowle. Wieża zamkowa w
swym stanie ruiny jest dziś
jeszcze mniej więcej na 60 stóp
wysoką.

Wiadomości z ubiegłych czasów skąpo mamy o tym zamku.
Jedni, do których Naso w swym
dziele „Phoenix redivivus” należy, twierdzą, że zamek ten pobudował książę szlązki Bolesław
Wysoki, drudzy, że jest dziełem
jednego z rodziny Bolców, którzy w czasie rządów księżny
Agnieszki w Dolnym Szlązku,
około roku 1374, przewoźny
wpływ na losy swego kraju
wywierali – tak Bolzenschloss

został opisany w 1822 roku na
początku artykułu „Ruiny Zamku Sołeckiego Bolzenschloss w
Dolnym Szlązku” na łamach
Tygodnika Ilustrowanego (pisownia oryginalna).

Mieszczanie
pobili zbójców

Zamek jest niemym świadkiem przebogatej historii okolic
Jeleniej Góry. Najstarsze jego
fragmenty pochodzą sprzed
1386 roku. Jak podają źródła,
forteca została ufundowana
przez Clericusa Boltza (z polska
zwanego Bolcze), rycerza i
ochmistrza książęcego.
Warowny zamek postawiono,
aby pilnować wiodących w
pobliżu traktów handlowych,
którymi do Jeleniej Góry i w
odwrotnym kierunku tamtędy

przewożono.
W 1433 roku budowla zostaje
częściowo zniszczona przez
świdniczan, podobno nasłanych
przez biskupa wrocławskiego,
którzy najechali na zamek w akcie zemsty za postawę właścicieli grodziska. Ci – zamiast strzec
kupców przejeżdżających w
pobliżu Janowic – sami na nich
bandycko napadali i rabowali.
W tle tych wydarzeń była wojna

z husytami, którym posiadacze
Bolzenschloss sprzyjali.
Bolczów rychło powstaje z
ruin i jest powiększony o kolejne
skrzydło i drugi dziedziniec.
Warownia staje się własnością Justusa Decjusa (Jobst Ludwig Dietz – tak jego nazwisko
zanotowali kronikarze), krakowianina i sekretarza króla
Zygmunta Starego. Wówczas
przybywa zamkowi kolejny
element w postaci barbakanu,
bastei i suchej fosy. Do fortecy
wjeżdża się przez bramę pod
wieżą. Do jej budowy częściowo
przystosowano ścianę skalną.

Potop ze Skandynawii
i romantyczna świetność

Kres świetności Bolzenschloss
kładzie wojna trzydziestoletnia
i najazd Szwedów na ówczesny

Dolny Śląsk. Zamek najpierw
służy jako schron dla ludności,
która chowała się przed agresorami.
Trafia tam też załoga wojsk cesarskich, która nie wytrzymuje
naporu Szwedów i w 1641 roku
traci zamek. Skandynawowie
rujnują go cztery lata później.
Historycy podają, że nastąpiło
to wskutek zdrady jednego z
obrońców. Piątego grudnia

1645 roku forteca płonie: ogień
trawi wszystkie drewniane konstrukcje Bolczowa. Od tamtego
dnia nikomu zamku nie udało
się odbudować.
Zrujnowana forteca przeżywa
renesans w XIX wieku. Wówczas
romantyczna moda na zwiedzanie takich zakątków tchnie ducha życia w nieco zapomniane
dziedzińce Bolzenchloss.
Sam zamek, dzięki przedsiębiorczym janowiczanom,
staje się jedną z największych
atrakcji turystycznych okolic
Jeleniej Góry.
Król pruski Fryderyk Wilhelm
III wraz z małżonką hrabiną
Augustą von Harrach, cesarzowa rosyjska Aleksandra, książę Wilhelm I (przyszły cesarz
Niemiec) – to tylko niektóre
z nazwisk dziewiętnastowiecznych VIP-ów, którzy podziwiają
romantyczne piękno murów
osadzonych na wzgórzu Rudaw
Janowickich. Zapewne, choć
źródła historyczne danych nie
podają, do Bolczowa przybywali
też zwykli wędrowcy.
Kolejną przełomową dla
Bolzenschloss datą jest rok
1848. Hrabia Wilhelm StolbergWernigerode, radca okręgowy
z Jeleniej Góry, mieszkaniec
Jannowitz, kupuje zamek. Odkopuje studnię, buduje gospodę.
Stawia na turystów, którzy coraz
liczniej odwiedzają ruinę.
Interes czują też wydawcy
pocztówek, którzy wypuszczają
na rynek sporo widokówek
z wizerunkiem zamczyska i
okolic. Można je kupić w zajeździe, a zmęczeni wędrówką
turyści piszą w cieniu jego
tarasu pozdrowienia, pięknym,
kaligraficznym pismem, dla
uzupełnienia uroku widoków,
które przesyłają z Bolzenschloss
swoim bliskim i znajomym.
Turystyczne atrakcje w ruinie
utrzymują się niecałe sto lat.
Po 1945 roku Polacy nie zagospodarowują zamku Bolczów.
Gospoda i zajazd popadają w
zapomnienie. Dziś po nich nie
ma śladu.
W latach 60-tych na zamku
przeprowadza się prace konserwatorskie, aby się całkowicie
nie rozsypał.
Zarośnięty roślinnością latem
Bolczów jest niemal niewidoczny i mało reklamowany. Podczas wakacji bywa siedliskiem
młodzieży, która chce na dziko

wypocząć.

Kolejowy
napęd regionu

Wracamy do roku 1867. Wówczas, od 8 maja, pierwsi turyści
przyjeżdżają do Janowic koleją
żelazną. Powstaje linia Kolei Śląskich z Wrocławia do Goerlitz,
biegnąca właśnie przez miejsco-

wość w Rudawach Janowickich
i Jelenią Górę.
Warto wspomnieć, że jednym
z inicjatorów budowy tego szynowego traktu był wspomniany
hrabia Wilhelm zu StolbergWernigerode, właściciel Bolzenschloss.
Malowniczy przebieg linii
można podziwiać do dziś. Mosty nad wijącym się w pobliżu
Bobrem, w tym jeden o dość
imponujących rozmiarach.
Tunel wykuty w skale między
Trzcińskiem i Janowicami. I
budynek dworca, w którym z
czasem powstała także restauracja.
Sympatycznym akcentem w
latach Polskiej Rzeczpospolitej
Ludowej i nieco później był fakt,
że w rzeczonym dworcowym
lokalu – chyba jedynym w Kotlinie Jeleniogórskiej – podawano
zimne piwo z beczki. Zapewne
nie to samo, co za niemieckich
czasów, ale na pewno zgodnie
z regionalną tradycją umilania
życia podróżnym, spragnionym
i wyczekującym na pociąg.
Linia kolejowa, zelektryfikowana w 1920 roku, umocniła
znaczenie Janowic, przez które
– jeszcze do lat 90-tych wieku
XX – przejeżdżało kilkadziesiąt
pociągów na dobę. Wiele woziło
właśnie turystów, wybierających się nie tylko do zamku
Bolczów, lecz także na pobliskie
wzgórza w Górach Sokolich:
Sokolik i Krzyżną Górę, skąd

można podziwiać panoramę
Kotliny Jeleniogórskiej i Niziny
Śląskiej.
Za niemieckich czasów
szczytu Sokolika (Falkenberg)
strzegły dwie granitowe rzeźby
sokołów, które w nieznanych
okolicznościach po roku 1945
ze szczytu „odleciały”.
Podobnie jak słupy i sieć
trakcyjna wywieziona do ZSRR

przez wojska sowieckie jako
łupy wojenne.

(Nie)zapomniana
wizytówka

Wędrowiec, który wysiadał z
pociągu, po przejściu kilkuset
metrów, mógł podziwiać inną
budowlę, która była wizytówką
Janowic. To pałac ówczesnych
magnatów, którego początki
sięgają XIV wieku. Wówczas
to pierwszy dwór zbudował w
Janowicach rycerz von Beier.
Dwór, podobnie jak zamek
Bolczów, był przebudowywany,
niszczony i odbudowywany.
Jego włodarzem na początku
wieku XVII zostaje hrabia Daniel von Schaffgotsch, ze znanej
magnackiej rodziny właścicieli ziemskich rezydujących w
Warmbrunnie (Cieplice).
Jednak, o ile tam Schaffgotschowie uchowali się do 1945
roku, janowickie włościa stracili dużo wcześniej, bo po roku
1669, kiedy to Jannowitz stają
się własnością rodziny hrabiego
Erdmanna von Promnitz.

(tejo).
ciąg dlaszy cyklu
w kolejnym numerze...
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