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Plac budowy nowego marketu, który miesiąc temu został
ogrodzony, z każdym dniem
zmienia swój wizerunek. W
miejscu, gdzie jeszcze do niedawna było klepisko, pojawiają
się pierwsze instalacje. A inwestor zapewnia, że pierwsi klienci zrobią zakupy w nowiutkiej
Castoramie w grudniu.
W lipcu nat omiast
zakończą się prace
projektowe dotyczące
skrzyżowania, do
którego przebudowy zobowiązała się firma
stawiająca market.
Wtedy
Castora-

Przez trudy do Castoramy

Korki na najbardziej obleganym jeleniogórskim skrzyżowaniu mają zniknąć
dzięki nowemu marketowi.
kilku pasów ruchu, w tym pas
wyłączenia, budowa wyjazdu z
Castoramy na przeciwko wylotu
z Tesco, przebudowa sygnalizac ji

Lejce w rękach mistrzów
– str. 12
Niebezpiecznie
na drogach

miesięcy, inwestorzy
są dobrej myśli
i zapowiadają,
że zdążą z przebudową
skrzyżowania przed otwarciem
sklepu.
W planach jest dobudowa

– str. 12
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Lato w mieście
– str. 14

ma będzie mogła
wystąpić o wydanie zezwolenia
na budowę. I choć załatwianie
formalności trwa około dwóch

Miłość i zazdrość
– str. 14
Informator
– str. 15
Dodatek zdrowie
– str. 18
Wybory Miss Polonia
Dolnego Śląska
– str. 20
Sportowe wieści
– str. 21-23
Jelonka wczoraj
o powodziach

Fot. Konrad Przezdzięk
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Krychą
pod Śnieżkę
Od nadchodzącej środy (1 lipca) Krycha
Bus zwiększy ilość kursów autobusów łączących Jelenią Górę z Karpaczem. Będzie
ich aż 14 dziennie!Pojazdy kursują trasą:
Jelenia Góra TESCO – Podwale – Urząd
Miasta Teatr – Mysłakowice – Kostrzyca
– Kowary – Ściegny – Karpacz PKP-Biały
Jar-Karpacz Górny. Dotychczas są tylko
cztery kursy. Od środy będzie ich aż 14
dziennie w każdym kierunku. Autobusy
będą jeździły od godz. 5.51 do 19.51
średnio co godzinę. W stronę powrotną
– od 6.49 do 20.51. Bilet na całą trasę
kosztuje 7 złotych 80 groszy.
(tejo)

NA TOPIE
Elwira Hamerska-Kijańska,
Tadeusz Wnuk i Jacek Grondowy.
Aktorzy Teatru im. Norwida po dwuletnim niebycie
wracają triumfalnie w „Liście” A. Fredry. To na pewno
nie są ich życiowe role, ale kreacjami Celiny, Orgona
i Radosta artyści udowadniają, że ich odsunięcie od
gry przez byłego dyrektora artystycznego teatru
było błędem.

(tejo)

Więcej o sztuce – str. 14

Fot. Konrad Przezdzięk

– str. 13

ś wietlnej i skoordynowanie jej ze
światłami na skrzyżowaniu
głównym oraz przebudowa sieci
gazowych, wodno-kanalizacyjnych i deszczowych. Jak mówi
Jerzy Łużniak, zastępca prezydenta Jeleniej Góry, Castorama
zobowiązała się pokryć koszty
tej przebudowy do 2,5 mln
złotych i w tych kosztach ta in-

westycja
powinna się
zmieścić.
Miejski Zarząd
Dróg i Mostów
zamierza tak zorganizować prace, aby
nie zamykać tego węzła
drogowego, więc utrudnień na pewno nie zabraknie. Na pocieszenie
projektanci zapewniają,
że po przebudowie skrzyżowanie będzie bardziej
drożne i korki znikną.
Czy tak będzie? Zobaczymy za kilka miesięcy.

Wandale
są szybsi
Zniszczono część ogrodzenia placu
budowy galerii Focus Park, która
wciąż zieje pustką na placu przy ulicy
Kilińskiego.
Co prawda zapowiedzi rozpoczęcia prac
przy budowie nowoczesnego centrum
handlowego padły we wrześniu minionego roku, do tej pory nie dzieje się tam
nic. Ekipy miały wkroczyć wiosną, w
maju. Piąty miesiąc roku minął, mamy
drugą dekadę czerwca, a plac po byłym
targowisku pozostaje ogrodzoną, zarastającą chwastami pustynią.
Miejscowym wandalom nie oparła się
część płotu od strony kina Marysieńka.
Teraz zniszczona część ogrodzenia
pokazuje cały ten krajobraz niemocy.
Czy nad tym miejscem wisi klątwa?
Władze miasta za bezruch obarczają
odpowiedzialnością szefa Wspólnego
Miasta Roberta Prystroma. Robert
Prystrom odbija piłeczkę. A galerii
jak nie było, tak nie ma. Tymczasem
w grudniu minie 10 lat od likwidacji
targowiska „Kiliński”…
(tejo)
Fot. Tejo

DZIŚ W JELONCE

Spore utrudnienia czekają
na kierowców na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej
i Jana Pawła II. Już trwają
prace projektowe związane
z przebudową tego punktu.
Zacznie się ona po wakacjach, a skończy – późną
jesienią, aby ułatwić dojazd
do powstającej właśnie Castoramy.

(Angela)

PIŁEŚ WCZORAJ? ZBADAJ TRZEŹWOŚĆ
Jeden z jeleniogórskich kierowców chciał, żeby funkcjonariusze sprawdzili mu poziom alkoholu w organizmie. Chciał jechać samochodem, a po wieczornej imprezie czuł się niepewnie. Policjanci odmówili
tłumacząc, że nie mają możliwości, aby sprawdzić, czy jest trzeźwy.
–
Od
dłuższego
czasu obserwuję
straszną
nagonkę
na kierowców,
jeżdżących
pod wpływem alkoholu. Źle
się czułem

po niedzielnej imprezie i dla świętego
spokoju poszedłem się przebadać.
Dyżurny w komisariacie poinformował mnie jednak, że alkomaty
są popsute – napisał do nas jeden z
Czytelników.

Urządzenie służące do badania
zawartości alkoholu w organizmie
zostało przewiezione z I Komisariatu Policji do legalizacji, dlatego też
kierowca, który chciał się przebadać,
mógł to zrobić w innej jednostce

– KIEROWCA MÓGŁ SIĘ ZGŁOSIĆ DO INNEGO
KOMISARIATU POLICJI, GDZIE URZĄDZENIE
SŁUŻĄCE DO BADANIA ZAWARTOŚCI
ALKOHOLU W ORGANIZMIE BYŁO DOSTĘPNE.
– MÓWI NADKOMISARZ EDYTA BAGROWSKA.
Marian Piasecki,
twórca Parku Miniatur
w Kowarach

policji – tłumaczy nadkom. Edyta
Bagrowska z KMP w Jeleniej Górze.
– Należy wziąć pod uwagę także to,
że musimy je sprawdzać, a przenośne
sprzęty są używane przez patrole
policji.
Należy jednak wiedzieć, że policja
nie ma obowiązku badania kierowców, którzy chcą sprawdzić poziom
alkoholu w organizmie. Jednak z
reguły funkcjonariusze chętnie pomagają, o ile dysponują sprzętem.

(Ania)

PLUS TYGODNIA

Dziś (poniedziałek) pan Marian otrzyma
tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kowary. Stworzył niespotykaną na międzynarodową skalę atrakcję turystyczną: Park Miniatur
Zabytków Dolnego Śląska, wyróżniający się
spośród innych tego typu Parków w Europie
niezwykłą ideą i doskonałością odtwarzanych detali wszystkich modeli budynków
i budowli. Placówkę odwiedziło ponad 190
tys. turystów. Wizyta w parku zachęca także
turystów do spaceru po samych Kowarach.
Do tego Marian Piasecki stworzył 34 miejsca
pracy dla bezrobotnych i absolwentów szkół
artystycznych. Właściciel Parku Miniatur
organizuje w kraju i za granicą wystawy z
udziałem swoich modeli, by popularyzować
region Dolnego Śląska. Tytuł Honorowego
Obywatela Kowar to kolejny zaszczyt dla
pana Mariana. Ministerstwo Kultury odznaczyło go już tytułem „Zasłużony Działacz
Kultury”. Jest również podwójnym laureatem Nagrody Starostwa Jeleniogórskiego
„Liczyrzepa”.

(tejo)

Fot. Ania

DZIŚ W JELONCE

Fot. Konrad Przezdzięk
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WYDARZENIA / REKLAMA

Urządzenie nowoczesnego sportowo–rekreacyjnego
ośrodka na północnym zboczu góry Chojnik – oto plan
Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Karkonosze” Sporty
Zimowe. Stowarzyszenie chce w ten sposób dowieść, że
przyznany mu ostatnio Dolnośląski Klucz Sukcesu to nie
przypadek.
W miniony piątek władze „Karkonoszy” pochwaliły się cennym
wyróżnieniem. W obecności samorządowców w osobach zastępców prezydenta Jerzego Łużniaka
i Zbigniewa Szereniuka oraz szefa
rady miejskiej Huberta Papaja,
przedstawiono osiągnięcia klubu,
czołowych zawodników oraz
zamiary stowarzyszenia.
Wszystkiemu przysłuchiwał
się także Arkadiusz Wichniak,
burmistrz Szklarskiej Poręby oraz
dyrektorzy szkół z Sobieszowa
Cieplic i Jeleniej Góry. Byli też
młodzi zawodnicy. Spotkanie
prowadziła prezes „Karkonoszy”
Zofia Czernow.
KS „Karkonosze” Sporty Zimowe zamierza udowodnić,

że Dolnośląski Klucz Sukcesu
nie trafił do klubowej gabloty
przez przypadek. – Zamierzamy
wspólnie z Czechami z Jablonca
postawić ośrodek sportowy z
kempingiem i parkingiem – zapowiedziała Zofia Czernow pokazując koncepcję zagospodarowania
terenu przy północnym zboczu
góry Chojnik.
Całe centrum miałoby być
także ośrodkiem rekreacji dla jeleniogórzan oraz turystów. Zofia
Czernow już jest po rozmowach
z Karkonoskim Parkiem Narodowym, który wyraził zgodę na
wytyczenie niektórych tras przez
swój teren.

(tejo)

Fot. Angelika Grzywacz

Prawie dziesięć milionów złotych przyznano Karkonoskiemu
Parkowi Narodowemu na realizację dwóch projektów, których
inauguracja odbyła się wczoraj w
Karkonoskim Centrum Edukacji
Ekologicznej KPN w Szklarskiej
Porębie. Dzięki nim mało odporne
świerki będą sukcesywnie zastępowane bukami. Polepszy się też
stan szlaków w górach. Projekt
„małej infrastruktury turystycznej” uzyskał pierwsze miejsce w
rankingu Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych.
Jego realizacja wyniesie ponad 3
miliony złotych. Drugie przedsięwzięcie dotyczy „kompleksowej
ochrony ekosystemów leśnych”.
będzie kosztowało ponad sześć
milionów złotych. Uwzględniono w nim także siedliska wielu
zwierząt na terenie KPN m. in.
cietrzewia, sóweczki, nietoperza
i innych.

Pociski pochodzące z czasów II Wojny Światowej znalazł grzybiarz podczas wycieczki do
lasu blisko ulicy Krośnieńskiej w Cieplicach. Do zdarzenia doszło 22 czerwca. Policjanci
zabezpieczyli teren i wezwali saperów z Bolesławca.

(Ania)

Pocisk leżał nieopodal głębokiego
dołu. Jak mówi Radosław Mazur
podczas wojny został on wystrzelony,
ale spadając na ziemię nie wybuchł.
Dowódca ostrzega i apeluje, by przy
każdym takim znalezisku powiadamiać oznakować miejsce, policję
i niczego nie dotykać. Wyciąganie
pocisku z ziemi na własną rękę może
się bowiem zakończyć tragicznie.
Jak podkreśla chorąży Radosław
Mazur, dowódca patrolu rozminowania 23 Śląskiej Brygady Artyleryjskiej
w Bolesławcu, saperzy nie narzekają
na brak zajęć. – Byliśmy już w Wykrotach oraz Czerwonej Wodzie, gdzie w
sumie znaleziono dziewięć podobnych
pocisków. Wcześniej nieopodal Hotelu
Las znalezione zostały jeden pocisk,
zapalniki i kilkaset sztuk amunicji
strzeleckiej.
– Od 3 do 6 czerwca pod Lubaniem
znaleźliśmy około 800 sztuk niewypałów. Siła rażenia znalezionego dziś
pocisku to około kilometra. Blisko
znajdują się zabudowania stadniny
koni, gdyby ten pocisk wybuchł,
zabudowania z pewnością zostałyby
uszkodzone.

PET-y dla wszystkich
Pojemniki na plastykowe odpady wystawione przez Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej są ogólnodostępne
– dowiedzieliśmy się w dziale estetyki miasta MPGK. Nie mają racji
więc lokatorzy, którzy zwracają
uwagę ludziom spoza osiedla czy
kamienicy wyrzucającym plastyki
do charakterystycznych pojemników. Nawet jeśli wynajmuje się od
firmy kosze na odpadki zwykłe,
trzeba udostępnić pojemniki na
PET-y wszystkim, którzy chcą
pozbyć się zbędnych opakowań
plastykowych.

(tejo)

REKLAMA

Honory dla seniora
Podczas uroczystego zebrania tytuł honorowego prezesa KS „Karkonosze” Sporty Zimowe
otrzymał założyciel stowarzyszenia i jego długoletni animator Zbigniew Lipiński.

Niewybuch zamiast grzybów

Fortuna dla przyrody

REKLAMA

Fot. Konrad Przezdzięk

Centrum pod Chojnikiem
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Gipsowe zoo
dla zmyłki
Ponad 14 tysięcy paczek papierosów znaleźli strażnicy graniczni
w Pobiednej w pojeździe przewożącym gipsowe odlewy zwierząt.
Ciężarówkę prowadził kierowca
z Lubuskiego. Auto zatrzymano
w miniony czwartek (25 czerwca) Po dokładnym sprawdzeniu
pojazdu stwierdzono, że oprócz
deklarowanej przesyłki w samochodzie wykonano specjalne skrytki.
Strażnicy graniczni wspólne z
celnikami wyjęli z pojazdu ponad
14300 paczek papierosów Jin Ling o
wartości 100 000 zł. Na papierosach
znajdowały się rosyjskie znaki akcyzy skarbowej. Od początku roku
łużyccy strażnicy graniczni ujawnili
i zabezpieczyli wyroby tytoniowe
pochodzące z przemytu o wartości
około 2,2 mln zł.
Fot. ŁOSG

(tejo)

CHWYĆ ZA APARAT I WYGRAJ NAGRODY
Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne zachęca wszystkich fotografujących do nadsyłania
zdjęć na najnowszą edycję konkursu „Jelenia
Góra i Jeleniogórzanie 2009”. Czekają cenne
nagrody. Prace można wysyłać do 25 lipca.
Rozstrzygnięcie – 1 września.
Jednym z założeń zmagań,
którym patronuje Marek Obrębalski, prezydent Jeleniej
Góry, jest utrwalenie obrazu
współczesnego miasta z myślą

Ter min nadsyłania pr ac
upływa - 24.07.2009 r.
Ocena prac do - 04.08.2009 r.
Otwarcie wystawy i wręczenie nagród 01.09.2009 r.
Odbiór prac w Galerii JTF od - 08.01. 2010 r
o przyszłych pokoleniach. – Zależy nam też na umożliwieniu
konfrontacji osiągnięć i postaw
twórców fotografujących środowiska jeleniogórskiego i ogól-

Fot. Konrad Przezdzięk
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nopolskiego – mówi
Tadeusz Biłozor, prezes
Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego i zarazem komisarz
zmagań.
Konkurs ma też na
celu popularyzację twórczości
fotograficznej wśród jeleniogórzan oraz promocję uroków
miasta i regionu za pomocą
wykonanych fotografii ze szczególnym uwzględnieniem naszej
niepowtarzalności.
Z rok u na rok zmagania
cieszą się coraz większym powodzeniem. Rośnie zainteresowanie możliwością pokazania swojej twórczości, co
jest wprost proporcjonalne do

NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ NAGRODY. ZA
PIERWSZE MIEJSCE – 600
ZŁ, 400 – ZA DRUGIE I 300 – ZA TRZECIE. 200
ZŁOTYCH – TO NAGRODA MŁODZIEŻOWA
(UCZESTNICY DO 20 LAT)

spopularyzowania fotografii
we współczesnym świecie. Dziś,
kiedy obraz fotograficzny można uzyskać nawet za pomocą
podręcznych gadżetów, warto
wykorzystać tę możliwość, aby
za pomocą fotografii – oczywi-

ście na odpowiednim poziomie
technicznym – pokazać cząstkę
swojej osobowości, a przy okazji
– miasto i okolice.

(tejo)

Wyciąg z regulaminu
Konkurs dostępny jest dla wszystkich fotografujących, technika wykonania prac dowolna.
Każdy autor może nadesłać na konkurs do dziesięciu prac, w tym jeden zestaw wielozdjęciowy
do czterech prac wyraźnie oznaczony. Zdjęcia nie mogą być podklejone ani oprawione. Format
nadsyłanych prac powinien wynosić 20 x 30 cm z odchyłkami technicznymi. Wszystkie prace
na odwrocie muszą posiadać godło oraz tytuł i kolejność pracy zgodnie z kartą zgłoszenia.
Godło powinno być przedstawione w postaci cyfrowej lub literowej maksymalnie sześcioczłonowe. Karta zgłoszenia wraz z regulaminem dostępna jest w siedzibie Jeleniogórskiego
Towarzystwa Fotograficznego.Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do
komisarza konkursu. Adres: Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne, Podwale 1 a, 58
500 Jelenia Góra, telefon: tel. 075 75 264 35; 075 75 262 50; 517 643 695.

Kłamstwo dealera

Zatrzymany w miniony czwartek (25 czerwca) mężczyzna, u
którego policjanci znaleźli ponad
200 porcji amfetaminy i 36 działek marihuany kłamał. Twierdził,
że narkotyki posiada na własny
użytek. Okazało się jednak, że
trudnił się handlem środkami
odurzającymi. Policjanci ustalili,
że co najmniej cztery razy sprzedał marihuanę mieszkańcowi
Jeleniej Góry , a swojemu koledze
udzielił tego narkotyku również
co najmniej cztery razy. Policjanci
ustalają kolejnych odbiorców
środków odurzających. 20-latkowi za grozi nawet do 10 lat
pozbawienia wolności.

Złodzieje ukryli,
policja znalazła

Blisko łowiska we Wrzeszczynie stał zakamuflowany czterokołowiec, którego kilka dni temu
skradli dwaj miejscowi przestępcy.
Przypomnijmy, że właściciel pojazdu wybrał się na bezdroża w
Siedlęcinie. Kiedy utknął w błocie
i poszedł po pomoc, quada zabrał
miejscowy wędkarz z kolegą.
Złodziei policja złapała wkrótce
po zdarzeniu. Pojazd odnalazł
się w minionym tygodniu. Mężczyznom grozi kara do pięciu lat
więzienia.

(tejo)
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W minionym t ygodniu do
jeleniogórskiego sądu wpłynęły
akta w sprawie zabójstwa Józefa
M. ze Starej Kamienicy, którego
6 marca bieżącego roku dopuścił
się Mateusz C.
– To nie był zły chłopak –
słyszymy od sąsiadów zabójcy.
Po prostu był zagubiony. Jako
dzieciak zaczął kraść, często
by mieć co zjeść. Na złą drogę
zszedł jakieś trzy lata temu, kiedy
zaczął pić. Był miły, towarzyski,
pomocny, ale kradł. Nigdy jednak
nie przypuszczałby, że Mateusz
może zabić człowieka, tym bardziej sąsiada.

Trudne dzieciństwo

Rodzice Mateusza nie pracowali, utrzymywali się z zasiłku,
pili i nie bardzo interesowali się
tym, co robią ich dzieci. 29-letni
starszy syn wyjechał do Holandii.

Przyszłość w celi
Mateusz może do końca życia nie wyjść z
więzienia. Grozi mu kara dożywocia. Sąd
na pewno nie potraktuje jako okoliczności
łagodzącej faktu, że morderca bardzo
dobrze znał swoją ofiarę. Za życia pan
Józef często pomagał chłopakowi. Dawał
mu pieniądze i jedzenie. Ten odpłacił się
pięknym za nadobne.

W domu został sam Mateusz. Nie li go na przepustki do domu.
Ostatnia z nich może się okazać
chciał się uczyć i kradł. Trzy razy
powtarzał szóstą klasę. Był też jego ostatnią wycieczką w życiu.
karany. Sąd Rejonowy w Jeleniej Mateusz przyjechał do rodzinnej
Górze początkowo przydzielił mu miejscowości na dwa dni. 6 marsądowego kuratora. To jednak ca wyszedł z domu i chodził
nie zrobiło większego wraże- po Starej Kamienia na nastolatku. W kwietniu n i c y.
2008 roku skierowano go więc
ar
Fot. M
na resocjalizację,
do ośrodka
szkolnowychowawczego w Walimiu.
Zmiana otoczenia miała
sprowadzić chłopa k a n a d o brą
drogę. Zaczął się
tam uczyć, miał nawet trójki i czwórki,
znalazł sobie dziewczynę. Dostawał nawet dyplomy i podziękowania oraz medal od Miejsce zbrodni: 6 marca 2009
prezydenta miasta za
wzięcie udziału w WielOkoło
kiej Orkiestrze Świąteczg o d z i ny 15 . 0 0
nej Pomocy. Z ośrodka
spotkał kolegę Sławka, od
nie uciekał. Miał bardzo
którego pożyczył pieniądze na
dobrą opinię. W planach na
przyszłość miał wyjazd do pracy alkohol. Kupił sobie dwa wina
za granicę do brata. Interesował i wypił je. Kiedy skończył się
się piłką nożną, motoryzacją. alkohol i pieniądze, poszedł do
Zaczął odbudowywać zaufanie domu pana Józefa, który mieszopiekunów ośrodka, którzy co kał samotnie i uchodził za osobę
trzy – cztery tygodnie wypuszcza- zamożną.

Zabił łomem

Do domu wszedł od strony
stodoły. Przeszedł przez dziurę
w ścianie, przez którą dostał
się na piętro. W mieszkaniu
było ciemno. Mateusz C. idąc
potrącił szafkę i narobił hałasu.
Kiedy nadszedł właściciel,
zabójca podniósł
łom,

któr y
w
związku z prowadzonym
w pomieszczeniu remontem,
l e ż a ł n a z i e m i , i s c h o wa ł
się za drzwiami. Kiedy
pan Józef wszedł do tego
pomieszczenia zabójca zadał
mu co najmniej cztery ciosy
w głowę. Po pier wszym
uderzeniu właściciel domu
krzyknął, żeby napastnik
go zost awił, ale nastolatek

nie odpuścił. Zadał mu kilka
k o l e j n y c h c i o s ó w, n a w e t
p o t y m j a k p o s z ko d owa ny
przestał się ruszać. Następnie
schował łom w jeden z
szafek i nie sprawdzając, czy
poszkodowany żyje, zszedł na
parter do kuchni i pokojów.
Splądrował mieszkanie:
ukradł laptopa z modemem
internetowym, telefon komórkowy, aparat fotograficzny,
lornetkę i torbę turystyczną o
łącznej wartości 1820 złotych.
Wszystko spakował do podróżnej torby i wyszedł frontowymi
drzwiami. Następnie udał się
do stodoły swoich rodziców,
gdzie schował łup i zasnął.
Kiedy się przebudził poszedł
na wioskę i zadzwonił ze
skradzionego telefonu do
wujka. Niedługo później
zatrzymała go policja.
Sprawca przyznał się
do winy.

ogł
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8
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był niemal 1,5 kilogramowy metalowy pręt.
Uderzenia nim spowodowały u
ofiary kilka ran tłuczonych w
okolicy czołowej prawej i lewej
z podbiegnięciem krwawym,
rany tłuczone w okolicy skroniowej lewej, podbiegnięcie
kr wawe na łokciu prawym,
wylewy krwi pod oponę miękką mózgu z ogniskami stłuczenia mózgu zwłaszcza w
okolicy lewej półkuli mózgu.
Stało się to przyczyną rozległych obrażeń wewnętrznych
głowy skutkujących śmiercią
poszkodowanego.

Angelika Grzywacz

Plątał się
w zeznaniach

Początkowo sprawca
nie chciał przyznać się,
że zabił swoją ofiarę metalowym łomem. Mówił,
że przestraszył się, że ten
zadzwoni na policję i uderzył
go deską. Śledztwo wykazało
jednak, że narzędziem zbrodni

Wydawca: Jelonka.com Marconi Tkacz Sp. J. Adres redakcji: 58-500 Jelenia Góra, ul. Marie Skłodowskiej Curie 13/2, tel.: (075) 7544400 email: redakcja@jelonka.com Redaguje zespół: Konrad Przezdzięk (redaktor naczelny),
Aldona Hawer (sport) , Angelika Grzywacz, Marek Komorowski (zastępca redaktora naczelnego), Anna Pisulska Współpraca: Konrad Lipiński, Janusz Lewicki , Robert Ignaciak (foto), Ryszard Literacki, Małgorzata Kowalska
(ogłoszenia) Marketing: Sylwia Myśliwiec, Jacek Prasol, Lena Aksanowa DTP: Dominik Pędziwol, Grzegorz Gruszecki, Projekt makiety: Marek Tkacz, Robert Dobosz, Internet: http://www.jelonka.com Druk: Drukarnia Pro Media,
45-125 Opole, ul. Składowa 4 Nakład: 10.000 egz.
Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Rezer wujemy sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów. TS, ts - tekst sponsorowany. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam

Fot. Mar

Miał zaledwie 18 lat, był pracowity i miły, ale od najmłodszego wieku jego sposobem
na życie były kradzieże i picie. Został mu przydzielony kurator sądowy, a następnie
skierowano go do ośrodka szkolno-wychowawczego. I kiedy wydawało się, że chłopak
wychodzi na prostą, wyszedł na przepustkę i... zabił sąsiada z rodzinnej wioski. Teraz
za kratami więzienia spędzić może całe życie.
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WYDARZENIA

Przyrodnicy i leśnicy

Taka porcja wilgoci (od początku
tego miesiąca spadło 100 mm wody
na metr kwadratowy: trzy razy
więcej niż rok temu) jest zbawienna dla ściółki leśnej, która przez
ostatnie lata „cierpiała” na znaczny
niedobór płynów. Sucho jak pieprz
bywało nawet niedługo po obfitych,
ale krótkich deszczach.

Poeci i piosenkarze

Opady bywają inspiracją dla
znudzonych twórców, którzy z
motywu deszczu potrafią wyczarować niezapomniane przeboje.
Wspomnijmy „Czerwone gitary”
(Ciągle pada! Asfalt ulic jest dziś
śliski jak brzuch ryby, Mokre niebo
się opuszcza coraz niżej, żeby przejrzeć się w marszczonej deszczem
wodzie. A ja?
A ja chodzę desperacko i na
przekór wszystkim moknę…), „Pod
budą” (Bardzo smutna piosenka
retro), czy też słynna „Deszczowa
piosenka”, hit pierwszego dźwiękowego filmu w historii kinematografii.

(tejo)

Mokry tydzień grozy
Kiedy południowa Polska
walczyła z żywiołem, w
regionie jeleniogórskim
obserwacji wzrastającego stanu rzek towarzyszył
niepokój. Do najgorszego
jednak nie doszło dzięki
przeprowadzonym w ubiegłym roku pogłębieniom
koryta Kamiennej. Gdyby
nie to mielibyśmy kolejny
potop.
Zaczęło lać niemal równo po
12 latach od czasu pamiętnej
powodzi 1000-lecia z lipca 1997
roku. W miniony wtorek w mieście
ogłoszono stan pogotowia przeciwpowodziowego. W środę w nocy był
już alarm. Woda jednak trzymała
się w korytach na wysokim i stałym poziomie. Ale od minionego
piątku przestało jej przybywać. W
punkcie pomiarowym lustro wody
wskazywało 230 centymetrów. W
latach poprzednich oznaczało to,
że najniżej położone tereny były
już podtopione.
W piątek poziom Bobru przekraczał stan alarmowy o 50 centymetrów, poziom Kamiennej o 20
centymetrów. Woda bardzo powoli
opadała, jednak każdy opad deszczu mógł zatrzymać ten spadek.
– Zeszłoroczna regulacja i pogłębienie Kamiennej i Bobru uratowało nas teraz przed podtopieniami
– mówił nam zastępca prezesa
MPGK, Jan Pałka. – Akcje przeciwpowodziowe koordynuję od wielu
lat i przy takim poziomie wody już
trzeba było ratować dobytek i ludzi.

O historii potopów w Jeleniej Górze i okolicach czytaj na stronie 39.
Tymczasem teraz woda cały czas
mieściła się w korytach rzek.
MPGK rozlokowało w kilku miejscach miasta prawie tysiąc worków
z piaskiem. W nocy ze środy na
czwartek, kiedy lunął najbardziej
rzęsisty deszcz: zawyły syreny
alarmowe: pracownicy pojechali
na ulicę Ludową, aby zabezpieczać
brzegi workami.
– Dyżurowali tam przez całą
noc do godziny 14 w czwartej i
gdy zagrożenie zaczęło powoli się
zmniejszać pojechali do domów
– wyjaśnia prezes Pałka – teraz
wszyscy są pod telefonami, w bazie mamy przygotowany piasek i
worki do napełniania.
Zgodnie z bieżącą prognozą
pogody deszcz ma padać przelotnie jeszcze dziś (poniedziałek). W

Lekarze niewinni

Kranówa w
kolorze rdzy

śmierci pacjenta
Medycy nie zawinili nie rozpoznając zapalenia płuc skutkującego śmiercią 48- latka, bo
choroba przebiegała nietypowo, a chory uskarżał się na inne dolegliwości, m.in. nogi
i kręgosłupa – tak orzekli biegli sądowi, na podstawie opinii których Sąd Rejonowy w
Jeleniej Górze uniewinnił czwórkę lekarzy z Jeleniej Góry.
Tadeusz Iberszer w 2002 roku
zgłosił się ze swoimi dolegliwościami w sumie kilkanaście razy
do czwórki lekarzy. Nie potrafił
im jednak dokładnie wyjaśnić, co
mu jest, uskarżał się na ból nogi i
kręgosłupa, mówił, że jest słaby. Nie
wspominał natomiast o kłopotach
w oddychaniu, czy kłuciu w klatce
piersiowej. Lekarze skupili się na
wskazanych dolegliwościach i nie
wykryli oni zapalenia płuc.
W styczniu 2002 roku 48-letni

Tymczasem, jak mówiła matka
pana Tadeusza, mężczyzna zwijał
się w domu z bólu, chudł i marniał
w oczach.
28 listopada pacjent kolejny raz
idzie do ośrodka zdrowia, gdzie
tym razem przyjmuje go lekarz
Iwona S. Pani doktor również
nie wykryła u pacjenta żadnych
przesłanek, które byłyby podstawą
do skierowanie go na dodatkowe
badania czy hospitalizację. Pan
Tadeusz wraca do domu i coraz

TADEUSZ IBERSZER NIE MÓGŁ
WYTRZYMAĆ Z BÓLU, ALE LEKARZ
POGOTOWIA KRYSTIAN M. SKUPIŁ SIĘ NA
WYSYPCE, KTÓRĄ WSKAZAŁ PACJENT I
NIE PRZEWIÓZŁ CHOREGO DO SZPITALA
pacjent zgłosił się do przychodni
Źródło, gdzie przyjął go Damian
S., lekarz internista, który rozpoznał przepuklinę pachwinową
prawostronną. Po leczeniu pacjent
wrócił do domu, ale w październiku
i listopadzie ponownie zaczął się
uskarżać na zły stan zdrowia, w
tym osłabienie i ból nogi.
18 i 25 listopada 2002 roku
S. ponownie przyjął pana Tadeusza, ale poza bólami kręgosłupa
i ograniczeniem ruchowym lewej
kończyny dolnej nie stwierdził
on żadnych innych dolegliwości.

bardziej podupada na zdrowiu.
2 grudnia kolejny raz zjawia
się na wizycie u doktora S., który
kieruje go na oddział neurologiczny. Po powrocie syna do domu,
wyraźnych problemach w oddychaniu i ogólnym osłabieniu,
matka 48-latka wzywa do domu
pogotowie ratunkowe. Pacjenta
przewieziono do szpitala, gdzie
zgodnie z wcześniej wydanym
skierowaniem trafił na oddział
neurologicznych. Lekarz Alicja D.
po zbadaniu pana Tadeusza nie
widziała potrzeby zatrzymania go

miniony weekend padało, ale nie
były to ulewy. Opadom towarzyszy
wysoka temperatura. Zdaniem
meteorologów o zagrożeniu w
Jeleniej Górze i okolicach będzie

w szpitalu i wypisała go do domu.
Po powrocie pacjent nie mógł
jednak wytrzymać z bólu. Kilka
godzin później pod dom pana
Tadeusza ponownie podjechała
karetka pogotowia, ale lekarz pogotowia Krystian M. skupił się na
wysypce, którą wskazał pacjent i
nie przewiózł chorego do szpitala.
48-letni Tadeusz Iberszer zmarł z
2 na 3 grudnia 2002 roku, a przyczyną zgonu była niewydolność
oddechowa w przebiegu obustronnego rozległego odoskrzelowego
zapalenia płuc.
W sprawie powołano biegłych
sądowych z Wrocławia, zdaniem
których lekarze byli winni niedopełnienia swoich obowiązków. W
toku postępowania opinię wydali
również inni biegli sądowi z Poznania, i to na niej oparł się sąd przy
orzekaniu wyroku. Stwierdzili, że
choroba przebiegała nie typowo,
niemal bezgorączkowo i bezkaszlowo, a wcześniejsze choroby, jak
rozedma płuc, na którą cierpiał
pacjent, mogła zataić symptomy.
Poza tym pacjent uskarżał się
tylko na choroby nogi i kręgosłupa,
co nie dawało lekarzom żadnych
sygnałów o pojawieniu się zapalenia płuc. Sąd Rejonowy w Jeleniej
Górze orzekł więc, że lekarze są
niewinni zarzucanych im czynów.
Wyrok nie jest prawomocny.

(Angela)

W minionym tygodniu mieszkańcy Sobieszowa i Osiedla Orle
mieli przez kilka dni w kranach
zamiast wody, brunatną ciecz,
która ich zdaniem nie nadawała
się ani do picia, ani do mycia.
Zapytaliśmy w „Wodniku” o przyczynę takiego stanu rzeczy. Jak
mówi Wojciech Jastrzębski, prezes
spółki, na ujęciach wody i na sieci,
nie było awarii. – Zgłoszono nam
tylko trzy przypadki pojawienia się
w kranach wody w kolorze brązowym na Osiedlu Orle – usłyszeliśmy. „Wodnik” wykonał badania
wody, które wykazało, że mimo
zabarwienia nie zagraża ona
zdrowiu czy życiu mieszkańców.
Skąd więc brunatny kolor? Woda
do Sobieszowa płynie z górskich
ujęć, gdzie podczas większych
opadów deszczu wypłukiwane są
strumienie. Po zaniku opadów
deszczu z kranów znów popłynęła
tradycyjna, czysta kranówka.

można zapomnieć już niebawem.
Nadchodzi bowiem kolejna fala,
tym razem – upałów.

(Mar/tejo/Angela)

Powodzie
nas lubią
1897 – obfite opady deszczu: woda
zalewa Sobieszów, Piechowice, Bóbr
wylewa we Wleniu. Są ofiary. Po tym
żywiole powstaje sztuczny zbiornik
zaporowy na Bobrze (Jezioro Pilchowickie) z tamą wybudowaną w 1912
roku. Zapada decyzja o budowie
suchych zbiorników w Sobieszowie.
1977 – klęska żywiołowa w województwie jeleniogórskim – powódź
po sierpniowych ulewach
1980 – pod wodą tereny zalewowe
Bobru i Kamiennej: powódź w lipcu
1982 – powódź w marcu w wyniku
odwilży
1997 – pamiętna lipcowa powódź
tysiąclecia: zalane Osiedle Łomnickie
i część miasta na terenach blisko
Bobru i Kamiennej, suche zbiorniki
w Sobieszowie wypełnione po brzegi
wodą.
2002 – obfite deszcze w lipcu:
podtopienia w Cieplicach
2006 – mokry sierpień: zniszczona
część dróg w Piechowicach, wyrwy
w krajowej „trójce” przed Szklarską
Porębą, zalane ujęcia wody.

Ryszard Kaczorowski
w Karkonoszach
Ostatni prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie przyjechał w miniony piątek do Szklarskiej Poręby.
W środę (1 lipca) będzie w Jeleniej Górze, gdzie odbierze
przyznany mu w ubiegłym roku tytuł Honorowego Obywatela.
Dziś (poniedziałek, 29 czerwca) dostojny gość spotka się z Arkadiuszem Wichniakiem, burmistrzem Szklarskiej Poręby i radą miasta.
W sobotę uczestniczył w otwarciu nowej siedziby Rektoratu Wyższej
Szkoły Menadżerskiej, a w niedzielę był do Görlitz.
W stolicy Karkonoszy prezydenta Kaczorowskiego zobaczymy
w środę, 1 lipca. O godzinie 16.00 w Filharmonii Dolnośląskiej
rozpocznie się uroczysta sesja rady miasta, podczas której nastąpi
nadanie Ryszardowi Kaczorowskiemu tytułu Honorowego Obywatela
Jeleniej Góry.
Tego dnia spotka się on także ze studentami WSM i obejrzy
projekcję filmu Marka Maldisa i Jana Tarczyńskiego pod tytułem
„Insygnia wolności”. Ryszard
Kaczorowski opuści nasz
region w czwartek.

(Ania)

(Angela)
„Dzwon” w Ściegnach

Do groźnej kolizji drogowej
doszło w miniony piątek przed
południem w Ściegnach pod Karpaczem. Wszystko przez nieuwagę
74-letniego kierowcy seicento,
który nie ustąpił pierwszeństwa
przejazdu volkswagenowi. Doszło
do zderzenia, a pojazdy uszkodziły
też citroena, który znajdował się na
sąsiednim pasie ruchu. Na szczęście nikt nie ucierpiał. W usuwaniu
płynów eksploatacyjnych pomagali strażacy. – Sprawca kolizji dostał
mandat i sześć punktów karnych
– mówi nadkom. Edyta Bagrowska
z KMP w Jeleniej Górze.

(tejo)

twie od
uchodźc zasie
a
E
n
I
P
R
c
ZEN
ezydenta
samym
IĘKS pełnił funkcję pr 0 roku. W tym lski. Po tym
W
199
PO czorowski
ar uz e
ł
grudnia
Ka
jciech J
mieszka
Ryszard 989 roku do 22 nerał armii Wo ojną Światową ałożył
1
W
ge
j, z
19 lipca m w kraju był ałęsa. Przed II Armii Czer wone roku,
W
te
ta
h
n
s
c
e
9
e
ia
d
1
L
y
m
W 40
o
jął
pr ez
dzę prze po wkroczeniu d jszego okręgu. . Wyrok ten
ła
w
ie
s
e
ierć
mte
zie,
okr
toku, gd omendantem ta ł skazany na śm go w Kołymie.
s
m
ły
ia
wB
no
osta
ył k
eregi. B
ą i ZSRR
NKWD, z
h. Więzio
Szare Sz waniu go przez obytu w łagrac pomiędzy Polsk
to
to
tp
po aresz na dziesięć la 941 roku, kiedy
stąpił
o
1
n
a
io
której w ie
o
d
zamien dzyskał 30 lipc i – Majski.
,
R
R
S
o
w bitw
iwZ
sk
Wolność ar ty układ Sikor zas Armię Polsk zestniczył m. in.
w
wc
Uc
został za ders tworzył wó ł w 2 Korpusie.
y
n
z
A
lc
ł
a
a
r
Gene
wski. W
Kaczoro
Ryszard Casino.
te
pod Mon

Fot. Archwium

W podjelniogórskich lasach pojawiły się dorodne koźlarze czerwone,
a po ostatnich opadach – nawet
borowiki szlachetne. Wzrostowi
grzybów sprzyja mokra i bardzo
ciepła aura. Jednak wysokie temperatury mają też niekorzystny wpływ
na owocniki, bo ułatwiają rozwój
larw, które chętnie wyjadają miąższ.
Wprawdzie znawcy przekonują, że
nadżarty przez robaczki grzyb dla
ludzi nie jest trujący, jednak amatorzy potraw z borowików danie „z
wkładką” wyrzucają do kosza.

TEJO/ANGELA

KTO LUBI DESZCZ
Grzybiarze
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Z MIASTA
I REGIONU
Koniec stresów
maturzystów

Jeszcze tylko kilka godzin
niepewności dzieli absolwentów szkół średnich od eksplozji
radości lub łez smutku. Jutro
(30 czerwca) ogłoszone zostaną
wyniki egzaminu maturalnego.
Wprawdzie wielu młodych ludzi
uporało się z nim już w maju,
procedura sprawdzania zajęła
komisjom zewnętrznym kilka
tygodni. Od rezultatu matur
zależy przyszłość byłych uczniów
i miejsce na upragnionej uczelni
wyższej.

Uparty i pijany
traktorzysta

Za rzecz normalną jazdę
ciągnikiem po wypiciu dużej
wódki uważa kierowca traktora,
który w minionym tygodniu
dwukrotnie został zatrzymany
przez policję. Raz go pouczono.
Za drugim razem trafił do izby
zatrzymań, gdzie wytrzeźwiał,
ale zdania nie zmienił.

Śmierć poszukiwanej

Zwłoki starszej kobiety znaleziono w minioną środę w kanale
zasilającym zbiornik wodny przy
kowarskiej filii Zakładów Lniarskich Orzeł S. A. Ciało zauważyli
pracownicy podczas porannego
obchodu terenów należących do
fabryki. Kolejne czynności przeprowadzili już funkcjonariusze z
Komisariatu Policji w Kowarach.
Ustalono, że jest to ciało 76-letniej
kobiety cierpiącej na Alzheimera,
która 16 maja bieżącego roku
zaginęła w Kowarach. Jej poszukiwania trwały kilka tygodni.

Autobusami wakacyjnie

Od środy (1 lipca) do 31
sierpnia uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych, którzy
nie ukończyli 22. roku życia,
za niewielką opłatą (52,00 zł),
będą mogli korzystać z nieograniczonej liczby przejazdów we
wszystkich strefach opłat i na
wszystkich liniach normalnych
obsługiwanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Jeleniej
Górze. Bilet wakacyjny będzie
można już nabywać w kioskach
oraz w kasach MZK przy ulicy
Wolności.

Halę widowiskowo-sportową, obiekty towarzyszące oraz
stylową restaurację chce w uzdrowiskowej części Jeleniej
Góry postawić grupa przedsiębiorców polskich i zagranicznych. To, co nie bardzo wychodzi samorządowcom
– podobny obiekt na Zabobrzu był jednym z punktów
programu wyborczego prezydenta Marka Obrębalskiego
– może stać się faktem za prywatne pieniądze. Ale miasto
chce też na tym interesie zarobić, więc rajska wizja stoi
pod znakiem zapytania.
Boisko do kosza, piłki ręcznej
i siatkówki, korty tenisowe i sala
dla miłośników bilardu. Te i inne
atrakcje sportowe i rekreacyjne
ma pomieścić projektowane centrum Sportina, które ma stanąć w
zaniedbanym dotychczas zakątku uzdrowiska Cieplice przy ulicy
Sobieszowskiej. Aż ciśnie się na
usta refren z piosenki braci Golców „tu na razie jest ściernisko,
ale będzie San Francisco”
Wydawałoby się, że miasto
może tylko przyklasnąć takiemu
pomysłowi. Byłaby to alternatywa dla leciwego już obiektu na
Złotniczej. A tuż obok, na Lubańskiej, nasi włodarze planują budowę ośrodka treningowego dla
piłkarzy na mistrzostwa Europy
Euro 2012. Tak mógłby powstać
kompleks sportowy, rekreacyjny
i wypoczynkowy z prawdziwego
zdarzenia. Jeszcze tylko porządny
basen, a raczej zespół basenów
i byłoby gdzie odpoczywać bez
konieczności szukania takiej
możliwości poza miastem.
Jednak na przeszkodzie planom
inwestorów stoi zapis w planie zagospodarowania przestrzennego
działki, na której ma stanąć hala
sportowa. Inwestorzy negocjują z prezydentem zmianę
planu w tym miejscu
na cele sportowe i
rekreacyjne.
To jednocześnie
znaczy,

że cena kupna byłaby kilkakrotnie mniejsza.
Na terenie, który już do inwestorów należy (obecnie funkcjonuje tu fabryka okien Astol) może
powstać centrum odnowy, hale
do squosha, bilardu, kręgielnia.
Do tego stylowa restauracja z
egzotycznym ogrodem, jakiej w
Jeleniej Górze jeszcze nie ma.
Natomiast hala sportowa i korty
tenisowe mają powstać na terenie
należącym do miasta, a dokładnie do miejskiej spółki Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej.
Obok tego terenu ma powstać
parking dla Cieplic, wpisany do
dużego projektu jakim jest Szlak
Obiektów Cysterskich. Nie będzie
też problemu z dojazdem od strony ulicy Sobieszowskiej.
Prezes MPGK, Michał Kasztelan, mówi, że już rozmawiał z
potencjalnymi kupcami. Jednak
– jeśli miasto pójdzie im na rękę
– spółka zarobi mniej.
– Na terenie, który chcę
sprzedać, mamy magazyn
sypkich materiałów. W
planie zagospodarowania przestrzen-

Jak psy

ogrodnika
nego jest zapisany jako przeznaczony pod usługi. To powoduje, że
metr kwadratowy kosztuje sporo.
W interesie mojej spółki jest, żeby
ta działka została sprzedana jako

Łódź wzorem
– To wspaniały pomysł, nasze stowarzyszenie popiera każdą inicjatywę, która
uczyni z Cieplic miejscem odpoczynku
dla wszystkich – mówi Małgorzata Turowska ze stowarzyszenia miłośników
Cieplic – byłam teraz w Łodzi, między
innymi w Manufakturze, i to co tam
robią przedsiębiorcy z pomocą miasta
zasługuje na podziw. To mógłby być wzór
dla Jeleniej Góry.
teren pod usługi. Ale miasto może
zmienić przeznaczenie terenu, wtedy sprzedamy go kilkakrotnie
taniej.
– Zachęcałem
przedstawicieli
inwestora, żeby
kupili teren już
teraz i wystąpili o
zmianę jego przeznaczenia – mówi zastępca prezydenta, Jerzy
Łużniak – Tymczasem
oni najpierw zabiegają o
zmianę przeznaczenia i
kupno za dużo mniejsze

pieniądze. Dziwi mnie, że poważni inwestorzy, którzy chcą
wydać kilkadziesiąt milionów
złotych, nie są w stanie kupić
terenu za który zapłaciliby może
200 tysięcy więcej. Jak więc wygląda montaż finansowy takiego
przedsięwzięcia, skoro nie mogą
zwiększyć kosztów o taką sumę?
Jak sprzedamy ten teren taniej to
zaraz pojawi się w urzędzie prokurator i będzie szukał powodów
dla których zrezygnowaliśmy
z części dochodu ze sprzedaży
majątku gminy.
Udało nam się dotrzeć do
przedstawiciela inwestora. Miejscowi współinwestorzy odmawiają udzielania informacji do
czasu zakończenia rozmów z
samorządem. Usłyszeliśmy, że
inwestor nie chce postawić tam
marketu, których jest u nas już
za dużo. – Dziwi mnie natomiast
niefrasobliwość urzędników, dla
których wydanie kilkuset tysięcy
więcej nic nie znaczy. Każdy inwestor chce wydawać swoje pieniądze racjonalnie. Przecież hala
sportowa, która ma stanąć w tym
miejscu, będzie służyć wszystkim
mieszkańcom, a dochodu z niej i
tak nie będzie. Zarabiać będziemy
na innych częściach kompleksu.

Astol do strefy
Jeśli doszłaby do skutku ta inwestycja,
ASTOL Fabryka Okien przeniosłaby się do
jeleniogórskiej strefy ekonomicznej, która
ma problemy z inwestorami. Powstałby
również nowoczesny obiekt i byłaby to
podwójna korzyść dla miasta, tutaj przy
Sobieszowskiej powstałoby kilkadziesiąt
nowych miejsc pracy i w nowej fabryce
Astol również powstałyby dodatkowe
miejsca pracy.

Już trzy lata temu był w Jeleniej
Górze duży inwestor, zainteresowany postawieniem podobnego
kompleksu, jednak ówczesne
władze odmówiły sprzedaży
terenu ze względu na brak planu
zagospodarowania przestrzennego i zespół sportowo-rekreacyjny
powstał w Czechach. Tamtejszy
samorząd sprzedał teren pod inwestycję za symboliczną kwotę.

Marek Komorowski

Jeśli miasto pójdzie na rękę inwestorom,
straci MPGK, ale zyskają mieszkańcy.

W interesie mojej spółki jest, żeby ta działka
została sprzedana jako teren pod usługi – mówi
Michał Kasztelan, prezes MPGK.

ULUBIONY LOKAL, HOTEL, PENSJONAT
KUPON PLEBISCYTOWY
ULUBIONY LOKAL TO………...............................
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)

Hotele Caspar i Las, pensjonat Villa Nova, restauracje
Sphinx oraz Pasja – oto pierwsze zgłoszenia do naszego
plebiscytu. Kupony na razie nadchodzą pojedynczo,
ale liczymy, że dzięki Państwu nasza zabawa rozkręci
się.
Kotlina Jeleniogórska to nie
tylko piękne krajobrazy, lecz
także mnóstwo obiektów turystycznych: barów, kafejek, restauracji. To także cały wachlarz
placówek, w których można
przenocować: hoteli, hosteli,
hotelików, pensjonatów, rezydencji. Poprzez nasz plebiscyt
pragniemy stworzyć swoistą
mapę popularności wszystkich
miejsc niezbędnych nie tylko
dla turystów, lecz także i dla
miejscowej ludności.
Zjadłeś gdzieś wystrzałowy
obiad, spędziłeś miło wieczór,
Twoi znajomi chwalą sobie

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

Redakcja

Obserwuj przyrodę
i wygraj nagrody!
Redakcja tygodnika „Jelonka.com” przypomina dzieciom
z powiatu jeleniogórskiego o wielkim wakacyjnym konkursie! Tematem wiodącym jest obserwacja przyrodnicza.
Zmaganiom patronuje Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej
Górze Cieplicach.

Widziałeś coś ciekawego w okolicy, w której mieszkasz? Jedziesz na wakacje
w ciekawe strony i zamierzasz spędzać dużo czasu na łonie natury? Poświęć
trochę czasu na obserwację: zobaczysz rzadkiego ptaka, ciekawe zjawisko, rzadko
spotykaną roślinę? Nie wahaj się! Opisz to, zrób zdjęcia, namaluj, narysuj. Masz
teraz możliwość 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!
Adres redakcji:
58–500 Jelenia Góra,
ul. Curie-Skłodowskiej 13/2 (I piętro)
tel.: (075) 75-444-00
email: redakcja@jelonka.com
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Piwna prohibicja

Podczas festynu w Cieplicach wzrok przyciągała beczułka browaru, który warzy
pszeniczne piwo podobne do tego, którego recepturę opracowali franciszkanie.
Festyny, koncerty, występy i spotkania bez piwa to nie zabawa – mówią ci, którzy zakaz
sprzedaży alkoholu na imprezach traktują jak pierwszy krok do prohibicji. Zwolennicy tego pomysłu ripostują, że dobrze bawić można się też bez alkoholu, a im większa
dostępność do procentowych trunków, tym większe pijaństwo.
Rozczarowani uczestnicy brakiem piwa na tegorocznych Dniach
Sobieszowa czy kościelnych festynach, nie kryli niezadowolenia.
Jedni zamiast się bawić przy zorganizowanych atrakcjach głośno
narzekali na brak dystrybutorów,
inni pojechali do domów. – Dlatego
frekwencja była kiepska – argu-

w Cieplicach, u Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty na Zabobrzu
oraz przy świątyni MB Królowej
Polski i Świętego Franciszka z
Asyżu przy ul. Morcinka. Familiada
z okazji Dnia Dziecka przy parafii
św. Erazma i Pankracego była – co
oczywiste – bezalkoholowa.
Co ciekawe, biskup legnicki

PRZECIEŻ ZAKONNICY TEŻ WAŻĄ PIWO I
JAKOŚ PANU BOGU TO NIE PRZESZKADZA
mentują ci, którzy uważają, że
biesiada przy małym jasnym to zupełnie co innego niż podrygiwanie
o suchym pysku.
Tymczasem na festynach kościelnych, których w tym roku
jest wyjątkowo dużo, pojawiły się
stoiska z chmielowym napitkiem,
choć nie wszędzie. Piwo popijano
przy kościele
MB Miłosierdzia

Stefan Cichy zarządził zakaz sprzedaży alkoholu na kościelnych
imprezach, ale… nic złego się nie
wydarzyło z powodu kilku beczek
wytoczonych przez niektórych
duchownych. – Nie było żadnych
ekscesów. Ludzie pili po kufelku
do kiełbaski i tyle – usłyszeliśmy od
jednego z parafian przy ul.
PCK. – Przecież zakonnicy też

Pokusą kasa z lunety
Dwieście dziesięć złot ych
ukradli trzej mężczyźni z lunety, do której włamali się przed
świątynią Wang w Karpaczu.
Do zdarzenia doszło w miniony
czwartek rano. Policja złapała
jednego z uciekających złodziei.
Miał przy sobie piłkę do cięcia
metalu, a wcześniej porzucił
łom i gumowe rękawiczki. Kwe-

stią minut było zatrzymanie
współsprawców. Jeden z nich
był pijany. Policjanci łup odzyskali. Były to pieniądze płacone
przez tur ystów za podziwianie panoramy Karkonoszy w
powiększeniu. Za kradzież z
włamaniem trzem panom grozi
kara do 10 lat więzienia.

(tejo)

Dworzec do wynajęcia
Zbliża się rocznica zakończenia prac przy remoncie kapitalnym gmachu dworca głównego
w Jeleniej Górze. Imponujący
budynek wciąż stoi w znacznej
części pusty, bez ciekawej oferty
dla podróżnych czekających na
przesiadkę.
Zajęta jest tylko hala kasowa i
poczekalnia – wszystko urządzo-

ne w dawnej poczekalni. Zmniejszenie metrażu na potrzeby
właściwe budynkowi miało dać
możliwość wynajęcia pozostałej
części stacji. To aż 1541 metrów
kwadratowych! Na chętnych czeka fragment parteru, całe piętro,
strych i piwnice.

(tejo)

ważą piwo i jakoś Panu Bogu
to nie przeszkadza – śmieje się
ks. Andrzej Mitera, misjonarz
podkreślając, że zakaz ma jedynie
charakter zalecenia.
Duchowny, który się do tego nie
dostosuje, nie jest od razu wzywany
na biskupi dywanik, ale ryzykuje
sporo. – Jeśli podczas imprezy
wydarzy się coś przykrego (ktoś
w stanie wskazującym narozrabia
lub zasłabnie), cała wina spada
na organizatora, który dopuścił
alkohol – usłyszeliśmy. –To zarządzenie profilaktyczne – tłumaczył
jednej z gazet ks. Piotr Nowosielski,
rzecznik diecezji legnickiej. – Czasami lepiej wcześniej dmuchać
na zimne.
O tym, gdzie wolno alkohol
sprzedawać, a gdzie nie, stanowi
ustawa uchwalona przez peerelowski Sejm w roku stanu wojennego:
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 26
października’82 roku, wielokrotnie nowelizowana. Wśród miejsc
zakazanych są szkoły, stołówki i
miejsca zgromadzeń. Wszystko
ujęte dość enigmatycznie przez
ówczesnych sejmowych
specjalistów, którzy
wymyślili, między
innymi, absurdalny
zakaz sprzedaży
alkoholu przed
godz. 13.

Piją coraz młodsi
Andrzej Marchowski mówi, że alkohol
sam w sobie nie jest zły, złe są natomiast
skutki jakie niesie za sobą jego nadużywanie. W całej Polsce, również w Jeleniej
Górze zauważalna w ostatnich latach jest
zmiana struktury picia alkoholu. Po napoje
wysokoprocentowe coraz częściej sięgają
dzieci w wieku 12 lat. Zdarza się też, że ich
pierwsza inicjacja z alkoholem ma miejsce
w wieku lat dziewięciu.

ników całej imprezy.
– Po alkohol sięgają coraz młodsi. Biesiadnicy po pijanemu tracą poczucie rzeczywistości oraz
norm społecznych i rozrabiają.
Przykładem może być weselna
rozróba z kwietnia, kiedy to w
jednej z jeleniogórskich restauracji
rozgrywały się „filmowe” sceny
bijatyki z rzucaniem talerzami
włącznie. Po ekscesach związanych z podchmielonymi fanami
rocka, wprowadzono zakaz picia
i wnoszenia alkoholu na rockową
ligę organizowaną przez JCK. Fakt:
zrobiło się spokojniej, ale impreza
znacznie straciła na rozmachu i frekwencji. Wniosek: organizatorów
zbiorowych imprez powstrzymuje
przed sprzedażą piwa polska kultura picia. A raczej jej brak.

Jak mówi Andrzej Marchowski,
główny specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej
Urzędu Miasta w Jeleniej Górze,
instytucje, które zajmują się wychowaniem w trzeźwości, zjawiskiem
alkoholizmu oraz przemocy w rodzinie są za ograniczaniem miejsc
sprzedaży alkoholu. – Międzynarodowe badania wskazują, że im jest
jego więcej, tym więcej się go pije
– przekonuje Andrzej Marchowski.
Angelika Grzywacz
Podkreśla, że nie chce prohibicji,
ale ograniczoną dostępność. –
Staramy się, by ludzie nie wpadali
w uzależnienie. Co ciekawe, pan
Andrzej, choć zadeklarowany
abstynent, prowadził festyn u św.
Jana, gdzie można było pieczoną
kiełbaskę popić szklaneczką jasnego perlistego piwa.
Czy można sobie wyobrazić letni festyn bez
kufelka? – Są ludzie,
którzy alkoholu nie
spożywają i często
nie chcą by ktoś
obok nich zionął
piwem i skakał z
naczyniem z trunkiem, któr y nie
rzadko rozlewa się
na osoby stojące obok
– argumentuje Andrzej
Marchowski. – Można
się bawić bez alkoholu,
a poza tym uczestnicy
Andrzej Marchowski
mogą się napić, ale w
przekonuje, że sam alkohol
innym miejscu. Tu chow sobie nie jest zły, ale
dzi przede wszystkim
fatalne mogą być skutki jego
o bezpieczeństwo
nadużywania.
wszystkich uczest-

RYTM TYGODNIA
Cezary Wiklik na
scenie

Zdrojowy Teatr Animacji
zaprasza na kolejny odcinek
cyklu „Dziennikarze na scenie”
poświęconego prezentacjom
dorobku ludzi z lokalnego
środowiska dziennikarskiego,
niekoniecznie ściśle związanego z ich zawodem. Po dwóch
pokazach kina (filmach Tomasza Orlicza i Konrada Przezdzięka), tym razem projekcji
nie będzie. Przewidziano za to
prelekcję połączoną z pokazem
ilustracji oraz książki „Jeleniogórzanie – kolorowe chwile”
Czarka Wiklika, długoletniego
dziennikarza Gazety Robotniczej i Gazety Wrocławskiej,
regionalisty i wydawcy. Początek 3 lipca (piątek) o godz.
18 w Teatrze Zdrojowym w
Cieplicach. Wstęp wolny.

(tejo)
Chciał zginąć
pod autem

Agresywny siedemnastolatek upił się i zdecydował, że
z sobą skończy. Na miejsce
popełnienia samobójstwa wybrał ruchliwą ulicę. Zamierzał
odebrać sobie życie rzucając się
pod jadące auta. Młodemu mężczyźnie towarzyszyła grupa
innych osób. Policjanci, którzy
przyjechali na miejsce, mieli
kłopot z nakłonieniem desperata do zmiany decyzji. Był pijany
i agresywny. Pomogła mocna
ręka funkcjonariuszy, którzy
obezwładnili awanturnika i
zamknęli go w policyjnej izbie
zatrzymań do wytrzeźwienia.

(tejo)
Fotografia na wakacje

W Miejskim Domu Kultury
„Muflon” można obejrzeć wystawę fotografii Aleksandry
Śnieżek o nazwie „Boże Ciało”
oraz Katarzyny Karczmarz pod
tytułem „Martwa Natura”. Zdjęcia Aleksandry, „tonowane”
na niebiesko przywołują świat
dziecięcych nostalgii dziewczynek sypiących kwiatki przed
Najświętszym Sakramentem.
Z kolei ascetyczne fotografie Katarzyny osiągają pełnię
mocy przy minimalnej treści.
Ekspozycja będzie czynna do
początku września.

(Nat)

Dolnoślązacy kreują, ESKA TV nadaje, Polska ogląda
Ruszyła ESKA TV – pierwsza ogólnopolska, muzyczna stacja telewizyjna nadająca i tworząca swój program
we Wrocławiu. Tym samym stolica Dolnego Śląska po raz kolejny udowodniła, że jest miastem „na
czasie“ESKA TV, pełna znakomitych - najnowszych teledysków - tworzona jest głównie przez
Wrocławian, a jej studia są zlokalizowane przy ul. Ostrowskiego we Wrocławiu. Jest to pierwsza w Polsce muzyczna telewizja nadająca w nowoczesnym, panoramicznym formacie 16:9.
„Do tej pory słuchaczom, którzy uwielbiali słuchać hitów na czasie w Radiu Eska brakowało
muzycznej stacji telewizyjnej, w której mogliby zobaczyć tylko swoich ulubionych wykonawców.
ESKA TV to odpowiedź na ich potrzeby“ – podkreśla Igor Nurczyński, szef projektu i dyrektor programowy stacji
oraz dodaje, że właśnie dlatego w ESKA TV nie brakuje także lubianych i sprawdzonych programów, które teraz będzie można zobaczyć w telewizyjnej wersji. Ale stacja nadaje także takie audycje, których w radiu pokazać się po prostu nie da. Tylko w ESKA TV
będzie można podpatrzeć jak powstawały najlepsze teledyski – co więcej reportaże z planu pokazywane będą nawet przed oﬁcjalnymi premierami clipu, co dla widzów ESKA TV będzie nie tylko atrakcją, ale zagwarantuje, że oglądając ESKA TV będą oni zawsze
na czasie! Plotki i informacje z życia gwiazd pojawiają się w codziennych serwisach informacyjnych „Wazzzzup“. Imprezowicze mogą
zobaczyć 10 swoich ulubionych impreskowych hitów, a fani eskowej gorącej 20-stki mogą zobaczyć zestawienie swoich ulubionych
przebojów. Są też zestawienia najbardziej popularnych kawałków w telefonach komórkowych (Dzyź Dzyź Chart), czy lista światowych przebojów (World Lista). ESKA TV nie zawiedzie także fanów gier, a i zwolennicy Porannego WFu powinni być zadowoleni.
Kuba Wojewódzki i Michał Figurski, czyli duet znany doskonale z Eski Rock także ma swój czas w ESKA TV. ESKA TV to także doskonale znani słuchaczom Radia ESKA prowadzący. Nie zabraknie Jankesa, Puotecka, czy Kingi Zdrojewskiej oraz doskonale znanych
Wrocławianom Maćka Stajniaka, który we wrocławskim Radiu ESKA prowadzi poranny program 6:9 oraz Adriana Harasima. Na
ekranie pojawi się także Mrozu - jedna z najgorętszych obecnie młodych gwiazd polskiego R’NB.
Stacja ESKA TV do jesieni dostępna jest ekskluzywnie na platformie telewizji nowej generacji n. Później ESKA TV ma pojawić się także
u innych nadawców. Jednak już teraz każdy może nową telewizję oglądać w Internecie. Wystarczy wejść na www.eska.tv.

Wytnij kupon i przyjdź 01.07.2009 o godz. 10.00 do redakcji Jelonka.com, mieszczącej się przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 13/2. Pierwsze 3 osoby otrzymają płyte z muzyką ESKA TV

Fot. Archwium
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ROZMAITOŒCI
PLOTKI I FAKTY
Dwóch za jednego

Dusza jak skarpetka
Od kilku lat zalewa nas iście
powodziowa fala blogów, fotoblogów, wideoblogów i innych
blogowatych wynalazków. Jako
piękny dodatek, wisienka na
torciku i kropeczka nad „i” dochodzi nam w tym przypadku
jeszcze bardziej przerażający
twór zwany EMO, tudzież SCENE jak można to przeczytać w
jednym z artykułów tygodnika,
którego nazwę mam nad głową
zamiast aureoli.
Co ciekawe, w tych ekshibicjonistycznych (emo-cjonalnie)
w y wodach można dostrzec
wyraźną tendencję dualistyczną: z jednej strony „nikt mnie
nie kocha ani nie rozumie”,
z drugiej zaś po raz kolejny
powraca topos konisiowatości.
Nie wiadomo co gorsze.
Jako że jednak konisiowatość
na tapecie spoczywała wiele
razy, przejdźmy do skrajnego,
cierpiętniczego pesymizmu
(t ud z ież pes y m i st ycz nego
cierpiętnictwa), w którym to
katharsis odczuwa się podczas
rytualnego cięcia się po żyłach
żyletką. Przydałoby się jeszcze
w jakimś widocznym miejscu,
coby wszyscy wiedzieli jak
osoba pocięta okrutnie cierpi
z powodu problemów przez
siebie przeżywanych. Styl EMO
(dobra, poprawie się na SCENE zanim zostanę zakrzyczany) jest niezwykle popularny.
Zwracanie na siebie uwagi
poprzez wywoływanie litości
jest zaiste godne politowania.
Podobno – jak w ynika z
wypowiedzi Agnieszki ze wspomnianego artykułu – ból fizyczny pomaga zapomnieć o bólu
psychicznym. No cóż, Werter
prawdopodobnie też by tak
uznał, w końcu znalazł lekarstwo na Weltschmerz. Z drugiej
strony przypomina mi to raczej
wsadzenie ręki do kominka
(zapalonego, oczywiście) podczas wizyty u dentysty. Czy
to pomaga? Nie wiem, proszę
spróbować.
Jednak przy tym wszystkim
należy dbać o swój, uwaga –
będzie brzydkie słowo - image.
Czego to ludzie nie zrobią, coby
być „trendy”? Otóż ułożą sobie
włosy tak, aby zasłaniały przy-

najmniej pół twarzy, przybiorą
zbolałą minę i ubiorą się na
czarno z różowymi, pomarańczowymi lub bijącymi w oczy
(coby nie użyć tego drugiego
określenia) zielonymi elementami, aby różowe skarpetki były
odzwierciedleniem arcyskomplikowanej (i cierpiącej!) duszy.
Czyż to porównanie nie jest
piękne? Dusza ma jest niczym
skarpetka różowa... A wszystko
to w myśl „własnego stylu” tutaj pojawia się prześmieszny
paradoks. Skoro st yl EMO/
SCENE jest na tyle popularny,
że znaleziono dla niego nazwę,
opis, cechy charakterystyczne i
miliony wyznawców, to gdzie
tutaj miejsce na „własność” i
oryginalność?
Skoro jesteśmy przy esencji
emocjonalnego ekshibicjonizmu, porządny EMO (SCENE,
Lipiński, ty nieuku!) powinien
mieć bloga, na którym z dnia
na dzień wyrażałby swoje niezmiernie skomplikowane uczucia twierdząc, że nikt go nie
kocha, nie lubi i nie rozumie. Z
deszczu pod rynnę by się wpadło (ależ zimno i bezosobowo!),
gdyby się porównało ten styl z
różową i nie znającą umiaru
w cukierkowości, konisiowatością. Apukalipsa się dzieje w
tym świecie!
Nie twierdzę, broń Boże, że
blogi są czymś złym – istnieje
wiele takich, na których odnaleźć można ciekawe publikacje i poglądy (polecam bloga
pana J. K-M.). Dzisiaj jednak,
gdy coraz mniej liczą się takie
wartości jak rodzina czy nawet
życie (szczególnie to w bardzo
wczesnym stadium), tracić znaczenie zaczyna również coś tak
osobistego jak (sama z siebie)
prywatność. Każdy każdemu
opowiada wszystko i to często
nie tylko o sobie, ale o każdym.
Bo ekshibicjonizm uczuciowy
jest „trendy”. Tfu!
A jeśli wymienione problemy
są rzeczywiście tak okropne
dla młodych ludzi, to polecam
psychiatrę.
Albo muchozol.

Konrad Lipiński

Już na kilku wydarzeniach
wymagających obecności samorządowców z najwyższej półki
nie widzieliśmy Marka Obrębalskiego, prezydenta Jeleniej Góry.
Zapracowany szef miasta nie siedzi
bowiem bezczynnie w gabinecie
i nie zabija z nudów komarów
i much, które docierają tam z
kanału Młynówka. Prezydent
promuje swoją małą ojczyznę w
różnych miejscowościach w kraju.
Ale od czego ma zastępców? Jerzy
Łużniak i Zbigniew Szereniuk w
tandemie biegają od wydarzenia
i dumnie reprezentują samorząd
jeleniogórski. Zaprzyjaźniony grafik powiedział nam w tajemnicy,
że wiceszefowie miasta są nawet
podobni do swojego przełożonego.
Ale to podobieństwo widać tylko
wtedy, kiedy są razem.

Migawk¹ i piórem Jelonki.com

Fot. Konrad Przezdzięk

ODA OD MŁODOŚCI

- Ludzie listy piszą, nawet małe
dzieci…

Kobieta
wicemarszałkiem?

Piotr Borys, który został w
czerwcowych wyborach europosłem, zostawił pusty fotel wicemarszałka i członka zarządu
województwa odpowiedzialnego,
między innymi, za kulturę i oświatę na Dolnym Śląsku. Wyborcy, którzy postawili krzyżyk na P. Borysie,
zachodzą w głowę, któż mógłby go
zastąpić na tym odpowiedzialnym
stanowisku. Tymczasem sam
europarlamentarzysta dał do zrozumienia, że najchętniej na swoim
fotelu widziałby… kobietę. Niestety,
choć uzyskał spore poparcie w
Jeleniej Górze, wśród kandydatek
jeleniogórzanek nie ma. Są za to
przedstawicielki Legnicy i Lubina,
skąd Borys pochodzi. Wiadomo:
bliższa ciału koszula. Zwłaszcza
damska. W uzupełnieniu warto
też dodać, że Piotr Borys – poza
nazwiskiem – nie ma nic wspólnego z prof. Tadeuszem Borysem,
jeleniogórzaninem z Uniwersytetu
Ekonomicznego. Więc i on nie
ma szans na awans do struktur
samorządowych.

- i jak to mawiał mój wielki
poprzednik…

- w dodatku w takiej wiosce!

(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.

Bogdan Koca, dyrektor naczelny i artystyczny Teatru im. Norwida w Jeleniej Górze.

anzol

Redakcja

OKIEM NACZELNEGO 

E-wampiry,
czyli nienawiść
Gdyby z nienawiści można było
wznosić mury, wokół niektórych
umysłów wyrosłaby podniebna
fortyfikacja ostatecznie zamykająca dostęp do dobra i miłości.
Nienawiść sprawia, że opętani
nią ludzie pewnych zjawisk nie
dostrzegają, za to innym poświęcają nie tylko uwagę, ale i energię.
Zamiast żyć twórczo i skupiać się
na budowaniu, sieją destrukcję
kopiąc i kalając dzieło innych, którym akurat zależy na wznoszeniu
dobra pro publico bono.
Społeczeństwo jeleniogórskie
pełne jest takich opętańców, którzy główną rolę w filmie „Omen”
mieliby zagwarantowaną, gdyby
jeszcze zmienili oblicze na szatańskie, doprawili sobie rogi, a ogon

sam by im wyrósł jako uzupełnienie
tej wampiryczno-diabelskiej całości
żerującej na judzeniu i malkontenctwie. Szczególnie inspirująco działa
na takie stwory teatr, a ostatnio
podziałał „List” Fredry wystawiony
w dworze na Czarnym.
Realizatorzy zachowali się wobec malkontentów dość perfidnie,
bo – urządzając scenę przed bramą (jedyną zresztą) zablokowali
wyjście uniemożliwiając każdemu
ostentacyjne opuszczenie dworskiego dziedzińca przed końcem
sztuki. Wyciągnęli pewnie wnioski
z poprzednich „produkcji” Wielkiego
Producenta z cementowni.
Opowiadała mi koleżanka z teatru,
jak to pewien czas temu zobaczyła na
korytarzu norwidowskiego gmachu

cenionego teatromana 10 minut po
rozpoczęciu „Klątwy” Wyspiańskiego. Kiedy usłużnie podeszła do gościa
– przekonana, że się spóźnił – aby
cicho wprowadzić go na widownię,
wyszczebiotała mu ze szczerym
uśmiechem:

Takich scenek na „Liście” być nie
mogło, chyba że wychodzący zdecydowałby się na skandal i skupienie
na sobie uwagi całej widowni. I przy
tym odarcie się z maski anonimowego bezpieczeństwa. Tę jednak
zapewnia Internet. Daje możliwość

INTERNET DAJE MOŻLIWOŚĆ BEZPIECZNEGO
WYWALENIA Z SIEBIE JADU NIENAWIŚCI BEZ
RYZYKA NARAŻENIA SIĘ NA DEKONSPIRACJĘ.

– Cieszę się, że pan przyszedł (tu
uśmiech).
Gość nie zareagował tę grzeczność
i odparł sucho z wyrazem obrzydzenia na twarzy: – Ależ proszę pani!
Ja właśnie w y c h o d z ę! – rzekł
akcentując każdą sylabę słowa.
Uśmiech na twarzy koleżanki
zamierał w miarę wypowiadanych
przez widza słów. Później widziała
jeszcze kilkunastu takich „spóźnialskich”, których już nie zagadywała,
tylko odprowadzała wzrokiem do
wyjścia.

bezpiecznego wywalenia z siebie jadu
nienawiści bez ryzyka narażenia się
na dekonspirację. Stwory, trolle, czy
też – jak kto woli – złośliwe duszki,
w te pędy poleciały do klawiatur, aby
wyklepać swe awersje i zaszłości.
Pokazać swoją rację i mądrość. I dać
upust nienawiści, zazdrości i frustracji: – A nie mówiłem/am, że będzie
beznadziejnie? Ta pogoda to jakiś
znak! Ile pan bierzesz za te lizy (to było
do mnie) – tak w dużym uproszczeniu
i bez przytaczania wulgarnych treści
wyglądały „recenzje” e-wampirów.

Produkcje Wielkiego Producenta
budziły skrajne emocje. Tych negatywnych było więcej. Również i
tam – w wygłaszaniu anonimowych
opinii – potępienia godnym było
deptanie wysiłku i talentu aktorów,
które przecież – na całym obszarze
sztuki teatralnej – stanowią kategorię odrębną. To, że z „Klątwy”
wyszła klapa nie znaczy, że ludzie
zaangażowani w realizację nadają
się tylko do niszczarki dokumentów,
gdzie wpadną razem z niewykorzystanymi plakatami, spapranymi
pomysłami i zagmatwaną wizją
reżysera.
Niestety: wiele czynników sprawia, że środowisko jeleniogórskie
(choć to chyba fenomen ogólnopolski, a może nawet światowy) nie dorosło do odważnej debaty krytycznej
na forum Internetu. Zwłaszcza jeśli
rzecz tyczy się teatru. O konfrontacji
těte á těte nie wspominam, bo – o ile
by do niej w ogóle doszło – przy kulturze słowa i obyczaju w niektórych

kręgach (teatralnych też), mogłaby
się skończyć jak „bankiet” po premierze jednej z produkcji Wielkiego
Producenta: interwencją policji i
zupełnie nieteatralnym rozdzielaniem drących sobie wzajemnie
szaty nawalonych jak messerschmity uczestników biby.
Nie trzeba dyrektora Bogdana
Kocy stawiać na pomniku, uważać go za Demiurga, czy też istotę
zesłaną przez Opatrzność w celu
ratowania Teatru Jeleniogórskiego
po tym, co nawyprawiał jego poprzednik. Nie trzeba pałać miłością
do aktorów, którzy – po okresie
karnej kampanii w gabinetach, a
nie na scenie – wrócili do czynnego
uprawiania zawodu. Można nie
znosić prostego, rubasznego Fredry
i jego częstochowskich rymów
ogranych w tysiącach „Zemst”
i „Panów Jowialskich”. Trzeba
jednak szanować człowieka.

Konrad Przezdzięk
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Kocha świat
W arkana sztuki kulinarnej
kilku egzotycznych krajów
świata wprowadza globtroter i gawędziarz Stanisław
Dąbrowski. Podczas wakacji proponuje zwiedzanie
świata od kuchni. Niektóre
rady na pewno przydadzą
się turystom w trakcie letnich wojaży.
– To jak w tym dowcipie: on
kocha ją zażarcie a ona jego zawzięcie – żartował ostatnio Stanisław
Dąbrowski w Osiedlowym Domu
Kultury przedstawiając pokaz slajdów, na których uwiecznił smaczne
momenty swoich podróży. Dodał
jednak, że nie wszystkie kulinaria
dla Europejczyka są strawne, a osobom wrażliwym poleca grzecznie
opuszczenie sali (lub zaprzestanie
lektury tekstu).

Fot. Archwium S. Dąbrowskiego

za żarcie
Bohater tekstu wsuwa świńskie oko:
chiński przysmak i popularna „zagrycha”.
mit Chińczyka wsuwającego przy
każdej okazji psinę. – Pies bywa
jedzony, ale są to specjalnie w tym
celu hodowane rasy.

- NAJDROŻSZA KAWA ŚWIATA NAZYWA
SIĘ KAWĄ Z LISIEJ DUPY - UŚMIECHA SIĘ
PAN STANISŁAW. - JEDNO OPAKOWANIE
KOSZTUJE PONAD 300 ZŁOTYCH.
Podróżnik rozpoczął od prezentacji najdroższej kawy świata.
Ciekawej o tyle, że przed wypaleniem jest ona przetrawiona przez
jeden z gatunków lisa i wydalona.
– Nazywają się ją kawą z lisiej dupy
– uśmiecha się pan Stanisław. –
Jedno opakowanie kosztuje ponad
300 złotych.
Globtroter wprowadził słuchaczy
w kulinarny świat Chin. Podróżnik,
który zwiedził większość krajów
świata, nie wyobraża sobie poprzestania jedynie na hotelowym cateringu. Zawsze odwiedza miejscowe
knajpki, niekoniecznie te z kilkoma
gwiazdkami.
S. Dąbrowski pokazał na slajdach chińskie przysmaki: nie tylko
kaczkę po pekińsku i pierożki z
rozmaitym farszem, lecz także
pieczone na grillu ośmiornice i
inne stwory morskie. Obalił też

Na pewno nie jada się tego mięsa
na co dzień, a zwykły Chińczyk
zapytany, jak często ma na obiad
psa, zareaguje jak każdy z nas –
dodał pan Stanisław, podkreślając,
że w chińskich miastach jest bardzo
mało czworonogów. Nie dlatego, że
trafiają na stół, ale za ich trzymanie
w domu trzeba płacić bardzo wysokie podatki.
Długo opowiadał też o innym
smakołyku: pieczonym świńskim
oku, którym Chińczycy dosłownie
zajadają się spożywając ów produkt
prosto z patyka, na którym się
piecze nad żarem.
Nawiązał też do zachowań przy
stole, które w naszym kręgu kulturowym są niedopuszczalne:
mlaskanie, siorbanie i głośne bekanie w Chinach uchodzi za wyraz
docenienia smaku potraw i jest
odbierane przez kucharza jako
komplement.

Stanisław Dąbrowski „zaprosił”
też do innych egzotycznych krajów. – Najbardziej obawiam się
jedzenia czegokolwiek w Indiach –
powiedział. – Dowiedziałem się od
byłego ambasadora RP Krzysztofa
Mroziewicza, że nawet w lodzie
używanym do schładzania drinków
mroził się szczur – podkreślił. Turystom, którzy chcą się posilić na mieście, doradził, aby korzystali tylko
z tych punktów gastronomicznych,
gdzie chętnie jedzą miejscowi. – Jeśli przed jakąś budką czy stoiskiem
nie ma nikogo, lepiej tam nic nie
kupować – dodał.
Swoją gawędę ubarwił licznymi
anegdotami i dykteryjkami. –
Jak wykorzystać owoc z drzewa
kiełbasianego? Potrzebna nam
jest Masajka, najlepiej stara i z jak
najmniejszą ilością zębów. Do tego
duże naczynie. Masajka gryzie
owoc, przeżuwa go, a następnie
wypluwa do naczynia. Powstaje
z tego później bardzo dobre piwo
– dodał.
Opowiedział też o zwyczajach
kulinarnych w Japonii, na Jamajce i
w kilku krajach Afryki. Żartobliwie
poradził słuchaczom, aby kilka z zasłyszanych historyjek zastosowali u
siebie w domu.

(tejo)

SAM MIÓD
Sto dwanaście prac
napłynęło na konkurs plastyczny „Pszczoła w środowisku naturalnym i życiu
człowieka”, który właśnie
został rozstrzygnięty. Szczególnie cieszył liczny udział
młodych autorów ze Szkoły Podstawowej nr 11 im.
Fryderyka Chopina i Gimnazjum nr 3 im. Janusza
Kusocińskiego. Najmłodszy
uczestnik konkursu miał 7
lat, a najstarszy – 15.
Pierwszą lokatę w kategorii szkół podstawowych
zajęła Amelia Grenda z „jedenastki”. Na dwa drugie
m i ej s c a ex e qu o d e c y z j ą
jury zasłużyli uczniowie z
„siódemki” – Joanna Bączyk
i Krzysztof Bosek. Natomiast
trzecia lokata przypadła w
udziale Idzie Żołędowskiej
z „jedenastki”. Sukcesem
dla SP 11 zakończył się także
ostateczny werdykt komisji
konkursowej, która przyznała czter y wyróżnienia
dla uczniów z tej podstawówki. Otrzymali je: Zofia
Kokotowska, Malwina Szumska, Julia Walczak i Patryk
Haniszewski.
Gratulacje należą się Marzenie Grzeszczakowskiej,
opiek unce ar t yst ycznej
uczniów z Gimnazjum nr 3.
To właśnie prace plastyczne
jej podopiecznych zdaniem
jur y zajęło trzy pier wsze
lokaty. Ostatecznie zwyciężyli ex equo - Ola Misterka
i Ernest Grzeszczakowski,
drugie miejsce zdobyła Daria Dymerska, a trzecie miejsce zajęła Katarzyna Pytel.
Zresztą do grona wyróżnionych laureatów plast ycznych zmagań należy także
dwóch uczniów Gimnazjum
nr 3 - Natalia Hrynkiewicz i
Piotr Chapinka.
Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień będzie
miało miejsce 12 września
b r. p o d c z a s j u b i l e u s z o wych X Międzynarodowych
Warsztatów Pszczelarskich
w Parku Zdrojowym w Ciep l i c a c h , o c z y m z o st a n ą
powiadomieni laureaci i ich
opiekunowie.

(tejo)

Bo autor musi
mieć jaja

Kino autorskie – czy jeszcze autorskie?” taki był główny
temat czwartkowego (25 czerwca) spotkania w Biurze
Wystaw Artystycznych prowadzonego w ramach „Recyklingu sztuki” przez Pawła Krzaczkowskiego, na którym
gościli znani w środowisku kinematograficznym: Andrzej
Kołodyński, Katarzyna Roj oraz Jan Topolski.
Podstawą do debaty była środowa
projekcja „Ofiarowania” Andrieja
Tarkowskiego, rosyjskiego reżysera,
twórcy tzw. kina autorskiego, Dzieło
z wysokiej półki, dla sceptyków
pozbawione uniwersalizmu, ale
chwalone przez krytyków za skrajny
subiektywizm. Nie brakuje opinii, że
jedyną osobą, która do głębi rozumiała „Ofiarowanie” i inne filmy, był tylko
ich twórca.
Kim więc jest „autor”? Jako pierwszy z analizą zmierzył Jan Topolski,
redaktor gazety „Glissando” – magazynu o muzyce współczesnej. Według niego autor jest osobą, która
posiada stuprocentową władzę nad
tworzeniem swego dzieła, w tym
przypadku filmu i możliwość w pełni
kontrolowania pracy nad nim. Jest
to również indywidualista człowiek
mający własny styl i charakter pisma
mocno wyróżniający się na tle innych
artystów.
Wspominał też jak wielką pomyłką
wśród odbiorców jest sytuacja, gdy
oglądają film ze względu na reżysera nie wiedząc, że tak naprawdę
największy wysiłek w pracę nad nim
włożyli na przykład kompozytorzy

czy oświetleniowcy.
Zarówno Jan Topolski jak i Katarzyna Roj przybliżyli historię powstania kina autorskiego. Pani Katarzyna,
redaktorka magazynu „Design”
jednak wybrała lata współczesne
kierując się filmami autorskimi wyprodukowanymi w ostatnich latach.
Opisała również postautoryzm.
Andrzej Kołodyński, doktor filmologii, krytyk i reżyser przemówił
krótkim komentarzem do wypowiedzi poprzedników stwierdzając że
pojęcia „autora” podlega cały czas
wielkim zmianom i tak naprawdę
nie zdaje sobie sprawy ze swojego
„stanowiska”.
Podczas dyskusji rozwijano wiele
poruszonych wątków, między innymi
kto posiada władzę przy tworzeniu
filmów? Jak stwierdził jeden ze słuchaczy – największą władzę dzierży
ten, kto ma największe jaja, czyli
osoba, którą stać na to by pozostać
przy swoim zdaniu w trakcie pracy
nad dziełem. Rozmawiano również
o „home video” i animacjach.

(Nat)

Libera w BWA
Paweł M. Krzaczkowski, pomysłodawca i prowadzący „Recykling”, zaprosił wszystkich 30
czerwca (wtorek) na godzinę 18:00 do BWA na spotkanie z Zbigniewem Liberą. Tematem
będzie „ Cytat, zapożyczenie, mit ”. O sztuce i działalności cenionego artysty opowie
Andrzej Więckowski.

SEKRETY MIGAWKI EMILA LONDZINA
Gdyby nie kontakt Kazimierza Piotrowskiego z Jolantą Rajkowską-Górką
przez portal Nasza-klasa.pl, tego zdjęcia zapewne nie moglibyście Państwo
zobaczyć. Przeleżałoby w szufladzie wraz z historią chwili, w której powstało
i nazwiskami jego bohaterów.
Zmiana formuły naszego
cotygodniowego konkursu
„Fotozagadka z Jelonki”
p r z y n i o s ł a z a sk a k uj ą c e
odkrycie. Kazik Piotrowski, który jest dobrym duchem zabawy, nadesłał do
redakcji zdjęcie wykonane
na scenie Państwowego Teatru Dolnośląskiego w Jeleniej Górze w roku 1957. Już
za gomułkowskiej odwilży
na afisz wchodzi „Nora”
Ibsena. Podczas jednej z
prób t eatralny fot ograf
uwiecznia postaci grające
w dramacie.

Państwowy Teatr Dolnośląski w obiektywie Emila Londzina wraz
z zagadkowym zdjęciem.

Fotograf ie traf ią później do gablot, gdzie będą
zachęcały widzów do wi-

z y t y w t e a t r z e . Z dj ę c i a
to wciąż jeszcze czarnobiałe i bardzo klasyczne
w formie. Kompozycyjnie
nie różnią się niczym od
XIX-wiecznych rodzinnych
portretów dagerot ypów.
Kazik sugeruje, aby zdjęcie
„rzucić” na fotozagadkę,
której patronem jest teraz
W y d a w n i c t wo A d Re m ,
lider na lokalnym rynku
edytorskim. Pytanie: kto
jest na odbitce.
Pomysł dobr y, pytanie
z a t r u d n e . I l u b ow i e m
w i d z ów p a m i ę t a t a m t e
spektakle włącznie z nazwiskami aktorów sprzed
ponad półwiecza? Ale

znajduję rozwiązanie. Zapyt amy Państwa, kto to
zdjęcie zrobił. Może przy
okazji okaże się, że wśród
Czytelników są tacy teatromani, którzy – jeśli nie
pamiętają, to przynajmniej
wiedzą, kto mógł pozować
przed kamerą teatralnego
fotografa.
Przyznam: jestem sceptykiem. Czy będą prawidłowe
odpowiedzi? Są. Może niewiele, ale zawsze. Autorem
zdjęcia jest Emil Londzin,
a nagroda powędrowała
do pani Julii Jolibskiej.
Czytelnicy podali różne
rozwiązania. Ale nie był to
Jerzy Wilklendt, nie Walde-

Fot. NAT
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Oryginał w psiej wełnie
Był jedną z oryginalniejszych
postaci Jeleniej Góry. Chadzał w
marynarce utkanej z wełny, którą
wyczesał z własnego psa. Gościom
w pierwszej kolejności przedstawiał swoje bażanty, a później
– żonę. A jego morskie opowieści
czytała cała Polska.

Powiew ducha

Jedną z pamiątek po Stanisławie
Bernatcie jest – a mało kto zdaje
sobie z tego sprawę – popiersie
księcia Bolesława Krzywoustego
we wnętrzu ratusza. W 1958 roku
Bernatt był inicjatorem zbiórki
złomu brązowego, a zainspirowały
go obchody jubileuszu 850-lecia

Dawna Kochanowskiego (w pierwszej kamienicy
u dołu mieszkał S. Bernatt)
ment, który wmurowano na
pierwszym piętrze magistratu. To

BYŁ JEDNĄ Z ORYGINALNIEJSZYCH
POSTACI JELENIEJ GÓRY. CHADZAŁ
W MARYNARCE UTKANEJ Z WEŁNY,
KTÓRĄ WYCZESAŁ Z WŁASNEGO PSA.
GOŚCIOM W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI
PRZEDSTAWIAŁ SWOJE BAŻANTY, A
PÓŹNIEJ – ŻONĘ. A JEGO MORSKIE
OPOWIEŚCI CZYTAŁA CAŁA POLSKA.
nie wszystkie zasługi dla miasta:
Bernatt był jednym z twórców
Września Jeleniogórskiego. Dał pomysł zorganizowania Karkonoskiej Wystawy Psów
Rasowych.
– Na wernisaż
wystawy

Miniatury dały sławę

Bohater wystawy urodził się w
1899 roku. Przed wojną związany z wieloma

Ivo Łaborewicz w zainscenizowanym
gabinecie Stanisława Bernatta.
mar Wydmuch – wielce cenieni
fotograficy jeleniogórscy. To
nie oni nacisnęli migawkę w
Teatrze Dolnośląskim w 1957
roku podczas sztuki „Nora”
Ibsena. Był to pracownik placówki, Emil Londzin. Znany
fotografik, pier wszy prezes
Jeleniogórskiego Towarzystwa
Fotograficznego.
Urodzony w 1911 rok u w
Katowicach Czechowicach E.
Londzin studiował w Hohere
Hochschule fuer Angewandte

tym samym roku. Należał do
pionierów fotografii kolorowej
w Polsce. Po 1945 roku jego
p i e r w s z ą p re z e n t a c j ą p r a c
była wystawa poświęcona koronacji królowej holenderskiej
Julianny. Wystawa ta odbyła się
jednocześnie w Amsterdamie i
Ulrechcie.
W 1951 roku został przyjęty
do ZPAF. Do Jeleniej Góry, a
raczej Cieplic Śląskich Zdroju
traf ił w 1952 rok u. Był instruktorem fotograficznym w

KONKURS FOTOZAGADKA Z JELONKI
Z WYDAWNICTWEM AD REM CO
WTOREK NA PORTALU JELONKA.
COM! ZABAW SIĘ W DEDEKTYWA
LOKALNEJ HISTORII I WYGRAJ NAGRODY
Fotografie w Wiedniu. Fotografował artystycznie od 1930
roku. Swoją pierwszą wystawę indywidualną „Beskidy”
zorganizował w Cieszynie w

Centralnym Ośrodku Instrukt o rów Z u c h ow yc h . P óź n i ej
z a t r ud n i ł s i ę ja ko fot o g ra f
teatralny w teatrach Jeleniej
Gór y (tu pracował do 1965

W tle Titanica

Do tego mnóstwo zdjęć z prywatnego archiwum
Stanisława Bernatta
oraz eksponaty wypożyczone z Muzeum
Marynarki Wojennej.
Modele statków (w tym
legendarnego Titanica),
przyrządy do nawigacji
i prawdziwa bandera.
Jest też rybacka sieć.
Brakuje tylko charakterystycznego zapachu
bałtyckiej plaży i szumu
fal.
Stanisław Bernatt bardzo lubił zwierzęta. Jak
wspomina C. Wiklik, trzymał
w domu srebrne bażanty. –
Przybyłym gościom najpierw
pokazywał ptaki, a dopiero
później przedstawiał żonę – czy-

Fot. Konrad Przezdzięk

Jeleniej Góry. Z
zebranego
materiału
p ow st a ł
właśnie
rzeczony postu-

przybyła rodzina Stanisława Bernatta – mówi Ivo Łaborewicz,
kierownik Archiwum Państwowego, który przy udziale Stanisława
Firszta i pod egidą Towarzystwa
Miłośników Jeleniej Góry zorganizował ekspozycję. – Kiedy ją
otwieraliśmy, silny powiew wiatru
otworzył okno, co się u nas wcześniej nie zdarzyło. Żartowaliśmy, że
tak oto duch Pana Stanisława także
nawiedził to miejsce – opowiada.

miejscami w kraju i za granicą.
Pracował w Berlinie, Gdyni i Lublinie. Do Jeleniej Góry przyjechał
w 1945 roku. Wówczas właśnie
postarał się o wydanie pierwszego
polskiego planu miasta. Zajmował
się dziennikarstwem (był, między
innymi, redaktorem Rocznika
Jeleniogórskiego) i pisał książki z
zakresu marynistyki, która była
jego pasją. Bernatt był znany w
całej Polsce dzięki serii „Miniatury
morskie”, traktującej o największych katastrofach na morzach i
oceanach. – Jego książki rozeszły
się w łącznym nakładzie ponad
dwóch milionów egzemplarzy –
pisze Cezary Wiklik w pozycji „Jeleniogórzanie, kolorowe chwile”.
– W Jeleniej Górze zamieszkał
najpierw przy ulicy Kochanowskiego 2, w domu, obok którego
później ulokowała się siedziba
komitetu Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej – przypomina
Ivo Łaborewicz. Później przeprowadził się na ul. Pogórze, gdzie
zmarł 30 lat temu: 18 marca 1979
roku. Datę tę pokazuje eksponat
wystawy, klockowy kalendarz,
który Bernatt miał na biurku. W
archiwum też stanął na biurku
podobnym przy którym bohater
wystawy tworzył. – Autentyczna
jest maszyna do pisania – mówi I.
Łaborewicz.

roku), Wałbrzycha, Wrocławia
oraz teatrach NRD w Goerlitz, Zittau, Dreznie i Berlinie.
Zmarł w roku 1980.
Ciek awa jest t eż historia
osób uwiecznionych na „zagadkowym” zdjęciu. Jego bohaterka to Katarzyna Feldman,
matka znanej aktorki, zmarłej
w styczniu 2007 roku Krystyny Feldman. Niezapomnianej
Babci Kiepskiej, znanej też ze
wspaniałej, jak się okazało,
pożegnalnej roli Nikifora.
Pani Katarzyna grała w 1957
roku w „Norze”, a do fotografii
pozowała z dziećmi. Klęczącym
„chłopcem” jest pani Jolanta
Rajkowska-Górka, córka scenografa teatralnego Tadeusza
Rajkowskiego. Pani Jolant a
mieszka dziś w Australii, w
Melbourne, gdzie – jako absolwentka PWSM we Wrocławiu
– naucza muzyki. – Znalazłam
też zdjęcie mojego ojca, też
zrobione przez Londzina (firmowa pieczątka na odwrocie).

Jest to fotografia, która wisiała
w foyer teatralnym z innymi
pracownikami teatru jeleniogórskiego – pisze do Jolanta
Rajkowska do Kazimierza Piotrowskiego.
– Gratulując pani Julii, chciał a m d o d a ć , ż e w ro l i No r y
wystąpiła młodsza wiekiem
aktorka, natomiast Katarzyna
Feldman grała Mariannę - opiekunkę dzieci. Warto też dodać,
że chłopiec, który stoi za Marianną, to Wojciech Turalski,
który jako dziecko występował
na scenie teatru jeleniogórskiego wielokrotnie. Wyemigrował
do USA. Tam też zmarł kilka lat
temu. Redakcji Jelonki dziękuję
za umieszczenie mojego zdjęcia
a panu Kazimierzowi za dobrą
robotę dla miasta. Pozdrawiam
wszystkich bardzo serdecznie
z Australii – oto słowa, które
z antypodów napisała do nas
pani Jolanta.

Konrad Przezdzięk

Stanisław Bernatt
tamy w „Kolorowych chwilach”.
Uwielbiał psy. Miał skyteriera, którego regularnie czesał, a z uzyskanej w ten sposób wełny obstalował
ulubioną marynarkę.
W dniu wernisażu wystawy
goście, czyli rodzina Stanisława
Bernatta, wzięli udział w krótkim
nabożeństwie odprawionym w
kaplicy św. Michała Archanioła
na cmentarzu komunalnym.
Złożono też
kwiaty na
nagrobku
pana Stani-

sława. Zanim odszedł, polecił, by
wyryto na nim inskrypcję: „Wieczność za nami, wieczność przed
nami, a dla mnie to była chwila
między wiecznościami”.
Na szczęście dzięki Towarzystwu
Przyjaciół Jeleniej Góry postać
Stanisława Bernatta jest wśród
nas żywa.

Konrad Przezdzięk

Tadeusz Rajkowski – scenograf
PTD w Jeleniej Górze

Fot. Archwium Emila Londzina

Kto przekroczy bramy dawnych koszar „Pod Jeleniami”, koniecznie powinien zajrzeć
do siedziby Archiwum Państwowego. W jego wnętrzach czynna jest ciekawa wystawa
poświęcona Stanisławowi Bernattowi, nieco zapomnianemu, a bardzo zasłużonemu
dla miasta człowiekowi, którego pasją – choć mieszkał w górach – było morze.
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Fot. Archwium

WYDARZENIA/ ZBLI¯ENIA

Dublerka aktorki Borzymskiej (Nora)
z dziećmi. Pani Jolanta jako „chłopiec”
ostrzyżony na pazia.
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WYDARZENIA

Wypieszczone bryczki zaprzęgnięte w wypielęgnowane wierzchowce cieszyły oko
widzów, którzy 21 czerwca licznie zgromadzili się na hipodromie w Starej Kamienicy,
aby kibicować uczestnikom V Amatorskich Zawodów w Powożeniu. Było wiele emocji,
nie zabrakło radości i łez smutku.
odreagowały płaczem. A inne zaprzęgi z gracją defilowały przed
publicznością i jurorami, którzy
według ściśle określonych kryteriów
przyznawali punkty poszczególnym
„teamom”.
Dla środowiska hodowców koni
i wielbicieli zaprzęgów to wielkie
święto, ale też sporo przygotowań.
Ci, którzy w zawodach wzięli udział,
przyjechali z całym bojowym rynsztunkiem zajmując sporej powierzchni
parking. To także okazja do spotkań
towarzyskich. – Jestem tu z zaprzyjaźnionymi sąsiadami: Holendrami
i Niemcami – mówił Jacek Jaśko z
Kopańca, który na mistrzostwa
przyjechał rekreacyjnie. W
grupie kibiców zauwa-

żyliśmy też rowerzystów z IKTR,
którzy - ze Zbigniewem Leszkiem
i Bolesławem Osipikiem - urządzili
sobie rekreacyjną wycieczkę na
dwóch kółkach.
Wokół zawodów toczyło się festynowe życie: była loteria z nagrodami
(kurs na prawo jazdy zachęcał wielu
do wzięcia udziału w losowaniu), grille oraz dmuchane zamki i trampoliny
dla najmłodszych. Organizatorzy zaproponowali także wystawę bryczek,
pokaz hipoterapii, III Wystawę Klaczy
Śląskich, a także popisy artystyczne:
po południu wystąpiły Rybniczanki,
rozbawił kabaret ADeHaDe, a wieczorem imprezę uatrakcyjni pokaz
tancerzy ognia.

(tejo)

Najlepsi z najlepszych
Wygrał gospodarz imprezy, Michał Jabłoński z luzakiem Piotrem Karmelitą i klaczą Ezyrą.
Zwycięzca jest jednocześnie prezesem Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości Izery
organizatora imprezy. Drugie miejsce zdobył Roman Drabiński z Bolkowa (luzak Krzysztof
Drabiński, koń Frazes), a trzeciej lokacie uplasowała się Hanna Świteńka ze Szczawna-Zdroju
(luzak Jarosław Święcicki, koń Energia). Wyróżniono najlepszego luzaka, którym został
Jarosław Święcicki. Doceniono też najlepiej współpracujące konie, którymi okazały się Perła
i Trójka należące do Piotra Bachóra, a także Pakt ze stajni Renaty Czesnowskiej.

Fot. Konrad Przezdzięk

Zawody w ujeżdżaniu składają się
z trzech konkurencji. W pierwszym
starciu zaprzęgi starają się pokazać
umiejętności prowadzącego i jego panowanie nad koniem i pojazdem. W
drugiej - liczy się prędkość i umiejętne
pokonywanie przeszkód. Trzecia daje
okazję do wykazania się precyzją
powożenia.
Emocji nie zabrakło już podczas
pierwszej tury, kiedy to niektóre
zaprzęgi były dyskwalifikowane z
różnych względów. Kucyk zaprzężony do bryczki dwóch zawodniczek
z Niemiec nie mógł wystartować ze względu na
nagłą kontuzję. Dziewczyny tak bardzo
chciaływziąć
udział w
zawodach,
że niemożność

Konie też miewają swoje kaprysy i humory…

Nie bij dzieci!

KRÓTKO Z REGIONU
Czyste góry

W miniony weekend w Karkonoszach ruszyła druga edycja
akcji pod patronatem Karkonoskiego Parku Narodowego
pod hasłem: „Czyste Góry – od
Oczyszczenia do Odrodzenia”.
– Jest to kolejna edycja sprzątania szlaków, organizowana
przez trzy stowarzyszenia: Klub
Turystów Górskich „Morena”,
Towarzystwo Bażynowe i Stowarzyszenie Ochrony Przyrody
Smogorniak – informuje Michał
Makowski z Karkonoskiego Parku Narodowego. Akcja przebiega
we współpracy i pod ich nadzorem z gospodarzami terenu,
czyli Karkonoskim Parkiem Narodowym oraz Związkiem Gmin
Karkonoskich. Transportem
śmieci zajmą się „Sudety 4x4”, a
dzięki uprzejmości gospodarzy
schroniska przedsięwzięcie zakończyła się w „Odrodzeniu”.

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Jeleniej Górze
zainaugurował w minionym tygodniu na terenie miasta i
powiatu drugi etap ogólnopolskiej kampanii „Dzieciństwo
bez przemocy”.
Główny cel kampanii to przeciwdziałanie stosowaniu kar fizycznych wobec dzieci w Polsce.
Uświadomienie negatywnych
konsekwencji bicia dzieci oraz
promowanie met od wychowawczych alternatywnych do
kar fizycznych – mówi Józef
Pawłowski, szef TKOPD w Jeleniej Górze.
Informacje o dzieciństwie bez
przemocy winny trafić do jak
największej grupy rodziców.
W tym m.in. celu we wszystkich przedszkolach w Polsce
zorganizowane zostaną zajęcia
edukacyjne dla rodziców oraz
udostępnione zostaną odpowiednie materiały edukacyjne,
a na stronie internetowej www.
dziecinstwobezprzemocy.pl jest
wiele informacji dotyczących
wychowywania dzieci bez bicia,

(tejo)
Kaszanka
od burmistrza

Pierwsze Mistrzostwa Kowar
w Grillowaniu odbyły się w
przedostatni weekend czerwca. Kulinarne umiejętności zaprezentował m. in. Mirosław
Górecki, burmistrz miasta.
Serwował kaszankę dla osób
występujących na scenie. Dla
kowarskiej publiczności zaśpiewał krakowski zespół Cantito.
W jego wykonaniu zebrane
osoby usłyszały stare i lubiane
przeboje. Atrakcji przysporzyli
także uczestnicy mistrzostw w
grilowaniu. Michał Starak grał
na akordeonie, umilając czas
ojcu, który częstował jurorów
szaszłykami bawarskim. Dzięki
wrażeniom kulinarno – artystycznym udało się im zdobyć
drugie miejsce. Natomiast na
podium stanęły Danuta i Anna
Smoleń, które wykonały bezkonkurencyjne mielone nadziewane
serem.

Fot. Archwium

LEJCE W RĘKACH MISTRZÓW

propozycje lokalnych działań
oraz scenariusze zajęć edukacyjnych dla rodziców promujące
wychowanie bez przemocy.

(tejo)

Podczas dyżurów członków TKOPD w każdy poniedziałek, środę i piątek w godz. od 16.00
do 18.00 (ul. Jasna 11 58-500 Jelenia Góra, tel.: 075 6422017), można dowiedzieć się
o działaniach więcej oraz otrzymać materiały informacyjne.

Wygodniej na Perłę Zachodu
Zakończyła się naprawa zniszczonej drogi rowerowej na
Perłę Zachodu. Prace wykonały Jeleniogórskie Elektrownie Wodne. Rowerzyści mogą się cieszyć bezpiecznym i
wygodnym odcinkiem trasy.
– Na całej długości i szerokości
drogi położona została nowa nawierzchnia asfaltu o grubości 3 cm i
naprawiliśmy wszystkie zniszczone
korytka na poboczach jezdni służące do odbierania wody – mówi
Małgorzata Wójcik-Stasiak, prezes
zarządu i dyrektor naczelny JEW.
– Choć na tej drodze prace ciężkim
sprzętem wykonywało również
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospo-

(Ania)

darki Komunalnej, nie będziemy
starali się o zwrot części kosztów.
To nasza firma zobowiązała się do
naprawienia nawierzchni, i my
w całości pokryliśmy koszty tych
prac. Niestety, prace nie objęły
odbudowy zdewastowanych altan i
ławek, gdzie turyści mogli odpocząć
i posilić się.

(Angela)

NIEBEZPIECZNE LATO NA DROGACH

Pechowo zaczął się
miniony tydzień dla
kierowców. Doszło do dwóch wypadków i wielu kolizji drogowych. Winna była nie tylko kiepska pogoda, ale przede
wszystkim nieuwaga zmotoryzowanych.
Do groźnego zdarzenia drogowego doszło w poniedziałek (22
czerwca) rano na drodze między
Starą Kamienicą a Nową Kamienicą.
Kierowca VW Busa Transportera
około godziny jechał od strony Nowej Kamienicy do Starej Kamienicy.
W pewnym momencie najechał na

tył ciężarowego Mana, śmieciarki,
która najpewniej cofała. Na pojeździe znajdował się pracownik,
który został potrącony. Ranny został
odwieziony do szpitala ze złamaną
nogą. Karetka zabrała tez kierowcę
VW. Jego obrażenia okazały się
niegroźne.

Kolizje w deszczu
Aż do jedenastu zdarzeń drogowych doszło w środę i czwartek w mieście i regionie. Kierowcy
obarczają winą aurę. Policja apeluje o rozwagę i wzmożoną ostrożność. Miejsca, w których doszło do
kolizji, to ulice Kiepury, Spółdzielcza, Goduszyńska. Trzy stłuczki były na ul. Wolności. Kraksy wydarzyły
się także w miejscowościach: Kromnów, Piechowice, Jeżów Sudecki i Szklarska Poręba.
W czwartek po godzinie 9.00 do kolizji doszło nieopodal stacji Mullera przy ulicy Wolności.
Wyjeżdżający ze stacji paliw citroenem C1, nie zauważył nadjeżdżającego główną ulicą kierującego
mazdą 323 i uderzył w bok auta.
Mazdę, choć jechała prawidłowo, odholowano na policyjny parking, bowiem kierujący nie miał
ważnego ubezpieczenia pojazdu.
Do drugiego zdarzenia niemal w tym samym czasie doszło na trasie między Jeżowem Sudeckim a
Siedlęcinem Dolnym, gdzie kierowca skody przez niezachowanie ostrożności i odpowiedniej odległości między pojazdami wjechał w tył suzuki. W środę kierowca rovera nie udzielił pierwszeństwa
przejazdu i uderzył w opla astrę. Przy ul. Kiepury około godziny 16.00 do stłuczki doszło w wyniku
nieprawidłowego omijania pojazdu. W Szklarskiej Porębie natomiast kierująca nie dostosowała
prędkości do warunków na drodze i na łuku wypadła z trasy. Przed tragedią uchroniła ją barierka,
na której zatrzymał się pojazd.
(Angela)

Kilka godzin później z ciężkimi
obrażeniami głowy trafiła do szpitala kobieta, ranna w wypadku w
Mysłakowicach. Kierująca jechała
z Karpacza samochodem marki

jadący za nią dostawczy volkswagen. Ostatecznie pojazd rannej
utknął w pobliskim rowie.
Kobieta nie straciła przytomności,
ale w wyniku feralnego w skutkach

JEŹDZIJCIE WOLNIEJ I OSTROŻNIEJ –
APELUJĄ DO KIEROWCÓW POLICJANCI
Fiat Seicento. Za zakrętem prowadzącym do Miłkowa rozpoczęła
manewr skręcania w lewo. Nie
udało jej się wykonać go pomyślnie,
ponieważ w jej samochód uderzył,

wydarzenia została ranna w głowę.
Poszkodowaną wyciągnęli z wraku
strażacy, a pogotowie zabrało ją do
szpitala.

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

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS Z NAMI NIE PODARUJESZ!

BEZ ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH

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

POMOC W KAŻDYM WYPADKU

(Ania)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

29 czerwca 2009 r.
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WIADOMOŒCI

Klątwa nad Łazienkowską
Firma Terra Trading z Poznania do niedawna zainteresowana budową basenu w Sobieszowie, zapowiadała zakończenie prac przygotowawczych do grudnia tego roku. Teraz
chce zrezygnować z dzierżawy i inwestycji, a zamierza wybudować apartamentowce na
nieużytkach przy ul. Nowowiejskiej.
We wtorek (23 czerwca) na
sp ot k a n i u ko m i s j i ro z woj u
rady miasta przedstawiciele
Stowarzyszenia Sympatyków
Sobieszowa zostali poinformowani przez prezesa firmy Terra
Trading z Poznania, Władysława Szebiotko, że firma wycofuje się z planów inwestycyjnych
w Sobieszowie, i swoje działania będzie teraz skupiała wokół

PREZYDENT MAREK OBRĘBALSKI
PRZEKONYWAŁ KILKA TYGODNI TEMU, ŻE
BASEN W SOBIESZOWIE BĘDZIE, TYLKO
NIE WIADOMO, KIEDY. TERAZ ZAPEWNIENIE
SZEFA MIASTA DOTYCZY ZUPEŁNIE
NIESPRECYZOWANEJ PRZYSZŁOŚCI
O tym, że firma Terra Trading z Poznania, która miała
wybudować basen w Sobieszowie przy ulicy Łazienkowskiej,
chce zrezygnować z realizacji
inwest ycji oraz z dzierżawy
samego gruntu, mieszkańcy
dowiedzieli się w minionym
tygodniu.

uzyskania możliwości budowy
apartamentowców przy ulicy
Nowowiejskiej. Pełnomocniczka firmy potwierdziła nam tę
informację.
– Zanim dostaliśmy decyzję
o warunkach zabudowy, spółka
Wodnik nie mówiła nam nic
o brak u możliwości odbio-

r u śc i e ków z p l a n owa n e go
obiektu. Teraz dowiedzieliśmy
się, że odbiór ścieków przez
firmę Wodnik w takiej ilości,
jaka byłaby koniecznie jest
niemożliwy i trzeba byłoby
rozbudować całą inst alac ję
kanalizacyjno-ściekową, co z
kolei niosłoby za sobą dodatkowe koszty – mówi Regina
Jankowska, pełnomocnik firmy
Terra Trading z Poznania.
(Konrad Przezdzięk)
W z w i ą z k u z p ow y ż s z y m
przedsiębiorstwo rezygnuje z inwestowaniu na tym terenie. W
Wiesław Tomera jest przekonany, że nad dawnym basenem wisi fatum.
najbliższym czasie
Kąpielisko zamknięto na początku XXI wieku. Szans na reaktywację –
planuje spotkanie
brak. Poprzedni inwestor także wycofał się z tego miejsca.
się z prezydent em.
– Pot w i e r d z a m , ż e
inwestor jest skłonny
wycofać się z tej inwestycji co najmniej
do 2012 rok u, i do
czasu kiedy pojawią
się lepsze war unki
kredytowania – usłyszeliśmy.
Jak mówi Wiesław
Fot. Konrad Przezdzięk

Firma Terra Trading z Poznania do niedawna zainteresowana budową basenu
w Sobieszowie, zapowiadała
zakończenie prac przygotowawczych do gr udnia t ego
roku. Teraz chce zrezygnować
z dzierżawy i inwest yc ji, a
zamierza wybudować apartamentowce na nieużytkach przy
ul. Nowowiejskiej.

Tomera, przewodniczący Komisji Rozwoju Urzędu Miasta
w Jeleniej Górze rezygnacja
z inwest ycji na t ym terenie
wszystkich dot ychczas zainteresowanych osób, może być
również związana z brakiem
dostępu do wód termalnych.
– Nad tym miejscem zawisło
jakieś fatum – usłyszeliśmy od
szefa komisji. Tam potrzebny
jest inwestor, który przystąpi
do inwestycji z dużą gotówką
i będzie miał z góry założony
plan działania.

Zamiast basenu – luksusowe mieszkania
Jak się dowiedzieliśmy ta sama firma zakupiła nieruchomość przy ulicy Nowowiejskiej po prawej stronie między Pałacem Paulinum a
komendą miejską policji, gdzie zamierza wybudować apartamentowce. I na rzecz inwestycji na Nowowiejskiej zrezygnowała z budowy
basenu w Sobieszowie.
Miałby to być eleganckie zabudowania z widokiem na staw. W realizacji tej inwestycji również pojawiły się problemy. Zgodnie z planem
zagospodarowania mógłby tam powstać na wysokość 2,5 konsygnacji. Inwestor chce jednak wybudować budynek czteropiętrowy, na co
nie chcą zgodzić się władze miasta. Temat ma zostać poddany dyskusji ponownie 7 lipca na sesji rady miasta.

OPATRUNEK NA KRYZYS

KRONIKA POLICYJNA
Pijany Niemiec
rozbił auto

Skuterem
na dwóch gazach

W miniony poniedziałek (22
czerwca) około godziny 16.00
w Wojcieszycach policjanci z
Cieplic zatrzymali do kontroli
drogowej 16-latka, który jechał skuterem pod wpływem
alkoholu. Przeprowadzone
badanie wykazało u nieletniego 0,44 promila. Nieletni
za jazdę pod wpływem alkoholu odpowie przed sądem
rodzinnym.

Fot. Anna Pisulska

Ponad dwa promile alkoholu w organizmie miał kierowca z Niemiec, który w miniony
wtorek nad ranem przy ul.
Goduszyńskiej rozbił auto na
drzewie. Trafił do policyjnego
aresztu. Teraz grozi mu kara
nawet do 2 lat pozbawienia
wolności.

Zakłady lniarskie w Mysłakowicach produkują plastry lniane, dzięki
którym będą goić się nawet bardzo rozległe rany powstałe wskutek
różnych schorzeń. To przedsięwzięcie ma pomóc fabryce przetrwać
trudne czasy.
Lniane plastry skutecznie leczą
rany pochodzenia dermatologicznego, nowotworowego i hematologicznego. Badania nad nimi są
bardzo kosztowne. UW kosztowały
już 2 mln złotych. Aby móc je
kontynuować, naukowiec założył
fundację. Cel z punktu wiedzenia
medycznego jest istotny nie tylko
w Polsce, ale i na całym świecie.
Na badania 6 mln złotych
przeznaczyło również Ministerstwo Nauki.
– Obecnie trwa cert yfikacja produkcji
opatrunków lnianych
na potrzeby badań klin i c z nyc h
p ro -

Ten to miał
wyobraźnię!

Dwunastoletni chłopiec
powiadomił policję o rozboju, którego miał paść ofiarą.
Szczegółowo opisał przestępcę, który rzekomo ukradł mu
rower. Całą historię wymyślił
przestraszony konsekwencjami utraty jednośladu. A winna wszystkiemu okazała się
sąsiadka, która pojazd schowała, o czym nastolatek nie
wiedział. Policjanci pouczyli
chłopaka o konsekwencjach
zawiadomienia o przestępstwie nie popełnionym.

Wiele możliwości
Zakłady Lniarskie „Orzeł” S. A. przechodzą obecnie ciężkie chwile, czego nikt nie ukrywa.
Dlatego też potrzebne są rozwiązania, pozwalające przetrwać kryzys i dające szansę na
rozwój w przyszłości. Stąd pomysły na produkcję plastrów i innych, atrakcyjnych dla
potencjalnych kontrahentów tkanin. Ostatnio w orłowskie produkty zaopatruje się znana
sieć sklepów IKEA. Rozwiązaniem, mającym wpłynąć korzystnie na funkcjonowanie
fabryki jest także likwidacja z dniem 30 czerwca Zbiorowego Układu Pracy. W zakładzie
odbyło się referendum, w którym wzięło udział 81% pracowników, 71% z nich zgodziło
się zrezygnować z takich przywilejów, jak np. nagrody jubileuszowe. Obecnie będą oni
wynagradzani głównie za wkład pracy, jaki włożyli w powstanie produktów.

Udrożnić kurort

wadzonych
przez profesora
Jana SzopęSkórowskiego
z Instytutu Biochemii i Biologii
Molekularnej

BADANIA KOSZTOWAŁY JUŻ 2 MLN ZŁOTYCH.
KOLEJNE 6 MLN ZŁOTYCH PRZEZNACZYŁO
RÓWNIEŻ MINISTERSTWO NAUKI.
Uniwersytetu Wrocławskiego.
Wyprodukowano tysiąc sztuk,
stanowiących partię testową.
Aktualnie powstaje kolejne pięć
tysięcy. Chcielibyśmy, żeby plastry
stały się jednym z naszych podstawowych produktów – tłumaczy
Marcin Szawłowski, zastępca prezesa Zakładów
Lniarskich „Orzeł”
S. A. w Mysłakowicach.
Dla mysłakowickiego „Orła” produkcja plastrów oznacza przede wszystkim wejście na nowy rynek. Jak
tłumaczy Jerzy Papros, główny
technolog w zakładach lniarskich,
produkcja nie wymaga szczególnych zabiegów.
Pracownicy wytwarzają plastry,
charakteryzujące się głównie
naturalnością, czyli brakiem jakichkolwiek środków chemicznych. Na nie nakłada się ekstrakt
„profesorski” . – Park maszynowy

KRÓTKO
Z REGIONU

jest uniwersalny, dzięki czemu
możemy produkować niemalże
każdą tkaninę – mówi Jerzy Papros. W fabryce powstają więc m.
in. materiały antybrudowe, antypilingowe i wiele innych. Niektóre
są szczególnie atrakcyjne dla hotelarzy i restauratorów, zwłaszcza
te które wchłaniają wylane wino
czy piwo, a przy tym nie sprawiają
problemów podczas prania.

Anna Pisulska

Królewski
powrót
Mysłakowicki „Orzeł” powróci do swojej
starej nazwy – Królewska Manufaktura
Lniarska. Ma ona przypominać o tradycjach i historii związanej z fabryką.
Należy jednak wiedzieć, że obecnie w
zakładzie nie produkuje się tylko lnu,
ale i wszystkie inne tkaniny, takie jak
np. bawełnę, wiskozę, czy materiały
mieszane np. bawełna z lnem.

Samorządowcy w Karpaczu
przymierzają się do budowy deptaka. Ma on ciągnąć się od „Bachusa”
do ulicy Piastowskiej. Co związane
jest z budową małej obwodnicy
Karpacza i drogi tzw. trzech żywiołów, pozwalającej ominąć centrum
i dojechać z dworca kolejowego do
ulicy Kamiennej i Zamkowej w
Górnym Karpaczu. – Karpacz nie
jest miastem tranzytowym, ale
docelowym, dlatego też istnieje
konieczność takiego udrożnienia
miasta, który pozwoli dostać się
turystom w każde miejsce, omijając centrum. Natomiast budowa
ogólnej obwodnicy nie miałaby
sensu – mówi Ryszard Rzepczyński, zastępca burmistrza.

(Ania)
Utonięcie
nie zabójstwo?

Przeprowadzona w miniony
wtorek sekcja zwłok wyłowionego
21 czerwca 27 – latka w Bobrze we
Wleniu wykluczyła udział osób
trzecich w zgonie ofiary. Piotr S.
poszedł więc najprawdopodobniej
popływać i nieszczęśliwie utonął.
Ciało zauważył jeden z przechodniów, na rzece Bóbr przy wałach
we Wleniu. Na miejsce wezwano
ochotniczą straż pożarną z Wlenia, policję i prokuraturę. Wielu
znajomych podejrzewało, że mogło dojść do zabójstwa, bowiem
pogoda nie sprzyjała kąpielom
w płytkiej rzece, skąd wyłowiono
zwłoki mężczyzny. Dochodzenie
w tej sprawie prowadzi policja.

(Angela)

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

Fot. Konrad Przezdzięk

Lato w mieście nieprzechlapane
M i m o fa t a l n ej p o g o d y
uczestnicy letnisk zorganizowanych przez miejskie placówki k ultur y
nie narzekali na nudę.
Najmłodszych zaprosiło
także Muzeum Karkonoskie.

Lato z lalkami w JCK

Muzeum Karkonoskie
zaprasza najmłodszych

W pracowni komputerowej MDK

Półkolonie tr wają w Młodzieżowym Domu Kultur y
„Jelonek” oraz w Jeleniogórs k i m C e n t r u m K u l t u r y. W
M D K – t r a d yc y j n i e : d z i e c i
r ysują, bawią się w różnych
konkursach i zgadywankach.
Chodzą też na wycieczki. Nie
plenerowe, bo uniemożliwia
to mokra aura, ale po mieście.
W miniony czwartek młodzi
l etnic y o d w ie d z i li Muz eum
Karkonoskie, gdzie oswajali
s i ę z p i ę k ny m m a l a r st we m
Wojciecha Weissa i jego żony
Ireny.
W JCK – też jak zwykle –
nieco ambitniej. Artystyczne
p ó ł ko l o n i e z a c z ę ł a Ko r y n a
Opala-Wnuk zajęciami z lalką
t eatralną. Dzieci wykonały
swoje lalki i uczyły się ich
animowania, aby w ten sposób

Ma ja

Ko nr ad

Ma łgo sia

Marta

Martynka

Na tal ia

Wi kto ria

Zuzia

Zuzia

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

wyrazić własne emoc je. Na
najmłodszych czekają jeszcze
z a j ę c i a z e ko l o g i i i m a l a rstwa, których tematem będą…
owoce.

Dziś (poniedziałek) zaczynają się półkolonie w Osiedlowym
Domu Kultur y oraz w MDK
„Muflon”.

(tejo)

Tadeusz Wnuk – Radost

MIŁOŚĆ I ZAZDROŚĆ

WASZE FOTKI NASZE POCIECHY

K am il

Wielkie rysowanie
w Muzeum
Karkonoskim

Tu nie ma rzygowin, bęknięć, a pierdnięcia – jeśli są – to perfumowane, jak to w barokowych czasach bywało. Jeleniogórska premiera „Listu” Aleksandra hrabiego Fredry w reżyserii Krzysztofa Pulkowskiego na Dworze Czarne
pokazuje, że misją teatru nie jest jedynie walka ideologiczna lewicowego frustrata z pomocą pióra dramaturga
skrobiącego w kawiarni, ale po prostu – rozrywka.
pertuaru na jedno polityczno, Wnuk powinien rozśmieszyć
egzystencjalno-nudne-lewico- tych, którzy bawią się na filwe kopyto, po grafomańskiej mach z Louisem de Funesem
„Sztuce dla dziecka” pisanej lub Bourvilem. Sporo w ich
na kolanie w teatralnym pubie grze zapożyczeń ze Skąpca,
piórem namaszczonego przez Gamonia, komisarza Paula
„spółdzielnię” dramaturga – Juve’a i innych kreacji, których
pokazuje, że misją teatru nie korzenie tkwią w commedia
jest tylko natrętna ideologia, dell’arte.
Warto też wyróżnić „List” za
ale także rozr ywka. Nawet
ta nie najwyższych lotów, bo skromność budżetu. Bez inweprzecież Fredro rubasznie pi- stycji w kosztowne dekoracje,
sywał dla poczciwej gawiedzi, Bóg wie ile kosztujące deus ex
którą można porównać do machina i inne fanaberie w
dzisiejszego grona miłośników postaci wentylatorów, monitorów i innego technicznego
serialu „M jak Miłość”.
Premiera „Listu” dała szansę badziewia, bez którego Michał
na powrót na scenę (a raczej Zadara nie zrobiłby swojej
dworski dziedziniec) aktorom „Ifigenii” . To jest prosty teatr
wyklętym, którzy przez ostat- uświadamiający paradoks odTU NIE MA RZYGOWIN, BĘKNIĘĆ, A PIERDNIĘCIA nie dwa lata w Teatrze Nor- kryty już przez Grotowskiego:
wida byli bezczynni: Elwirze do zaistnienia tego gatunku
– JEŚLI SĄ – TO PERFUMOWANE, JAK TO
Hamerskiej-Kijańskiej, Jackowi potrzebny jest przede wszystW BAROKOWYCH CZASACH BYWAŁO.
Grondowemu i Tadeuszowi kim aktor i widz. Reszta jest
Wnukowi. Ten trójkąt spisał się zbędna. No, może za wyjątZdzisław (Igor Kowalik)? Ba- długo czekać na efekty tej za- znakomicie. Celina – choć nie kiem ulewnego deszczu, który
widamek i fircyk zakochany na powiedzi. Niegdysiejsza ruina gra głównej roli, jest mistrzy- podczas premier y zapewnił
zabój w siostrzenicy Orgona podnoszona z perzyny przez nią oświetlonego okna i dru- naturalne efekty specjalne.
pięknej Zofii? Orgon miota się, kustosza Jacka Jakubca przeży- giego planu. Duet Grondowy
Konrad Przezdzięk
złości, szaleje po dziedzińcu. ła swoiste
Podczas premiery, wściekły, d e j a v u ,
tak walnął dworskim oknem, b o p r z e że poleciała szyba na bruk. A cież z całą
na nim później nagimi kola- p e w n o ś c i
nami przebierała sama Zofija, p o d o b n i e
piękność w postaci Agaty Mo- u b r a n i
czulskiej. Rozwiązanie intry- j a k a k t o gi jest proste i zaskakujące rzy ludzie
przebywazarazem.
Celina, kobieta ambitna, li tu przed
rzec można barokowa eman- w i e k a m i
cypantka, zamierza sprawdzić w całkiem
się jako autorka romansów r e a l n y c h
i pisze list do wyimaginowa- okolicznonego pana serca. Szczęśliwy ściach.
Po dr ufinał: Zdzisław poślubia Zosię,
Orgon godzi się z Celiną, a gie „List” –
Radost ubija z panem domu in- po dwóch
Agata Moczulska (Zoﬁja), Igor Kowalik (Zdzisław), Jacek
teres. Wszyscy w przepięknych latach reGrondowy (Orgon), Elwira Hamerska-Kijańska (Celina).
Sztuka nie jest wysokich
lotów, ale śmieszna. Fredro
pisywał lepsze. „List” to zabawna historia o chorobliwie
zazdrosnym mężu, który na
biurku urodziwej żony Celiny
(Elwira Hamerska-Kijańska)
znajduje list pełen egzaltowanych wyznań miłości do
nieznanego przyjaciela. Ów
zazdrośnik złośnik Orgon
(Jacek Grondowy) szuka więc
swojego konkurenta wśród panów, którzy akurat przebywają
w jego wiejskiej posiadłości.
Czy będzie do Radost (Tadeusz Wnuk), który właśnie
przyjechał w gościnę? A może

kostiumach zaprojektowanych
przez Elżbietę Terlikowską i
ruszający się z gracją dzięki
Julianowi Hasiejowi.
Jeleniogórski „List”, mimo
fredrowskiego schematyzmu
i pewnej – jak to określają teatralne środowiska – ramoty,
jest sztuką niezwykłą. Z kilku
powodów. Pierwszy to miejsce wystawienia: dziedziniec
renesansowego dworu Czarne. – Dwory i pałace Kotliny
Jeleniogórskiej to trzecia scena
Teatru Nor wida – zapowiedział dyrektor Bogdan Koca już
kilka dni po przejęciu rządów
nad placówką. Nie trzeba było

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

29 czerwca 2009 r.
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Gorące klimaty w Cieplicach
Nie lada gratka czeka na miłośników
kubańskiej muzyki i tańca. 4 lipca o
godzinie 17.00 w Parku Zdrojowym rozpocznie się Cieplicki Festiwal Tańca.
Kubański perkusista
Gwiazdą wieczoru będzie Jose
Torres, muzyk, pochodzący z
Kuby. Na scenie występuje od
ponad 25 lat, często pojawia
się na niej z innymi artystami.
Tworzył wspólnie z polskimi
wykonawcami. Z jego udziałem
powstało ponad pięćdziesiąt
płyt i muzyka do filmów, takich
jak „Krew i wino”, „Bandyta”,
czy „Prawo ojca”.
Niezwykle utalentowany muzyk, zakochany w instrumentach perkusyjnych, od lat zajmuje pierwsze miejsce w ankiecie
na najpopularniejszego muzyka
roku w kategorii „instrumenty
perkusyjne”, którą corocznie
organizuje najstarsze i najbardziej renomowane czasopismo
muzyczne „Jazz Forum”. Gwiazdor znany jest także z programów telewizyjnych, takich jak
„Egzotyczne lato z Tercetem”
i „Wieczór z Jagielskim”, w
których był kierownikiem muzycznym. Gościł wielokrotnie
w talk show „Wieczór z Alicją”,

Kino Marysieńka
zaprasza na seanse
filmowe:
„Obcy we mnie” w reżyserii Emily Atef. Dramat niemieckiej produkcji o młodym
małżeństwie oczekującym
narodzin dziecka. Są to dla
nich bardzo szczęśliwe chwile.
Wszystko zmienia się w momencie, gdy pociecha pojawia
się na świecie. Matka, z niewy jaśnionych przyczyn, nie
potrafi zająć się maleństwem.
Odczuwa strach i w pewnym
momencie czuje, że stanowi
zagrożenie dla niemowlęcia.

„Biografia
chrześcijanina”

Osiedlowy Dom Kultury
zaprasza na spotkanie z Bartłomiejem Tomczyńskim, pastorem Zboru Zielonoświątkowego z Janowic Wielkich.
Odbędzie się ono 8 lipca o
godzinie 17.00. Organizatorem spotkania jest Klub Religioznawczy „Kastalia”

XXXIX Rajd Na Raty

Tym razem przewodnik
PTTK Sudety Zachodnie zabierze miłośników wędrówek i poznawania naszego
regionu do Trutnova. Chętni
powinni się stawić w niedzielę, 5 lipca o godzinie 7.36 przy
Dworcu PKP w Jeleniej Górze,
skąd ponownie uruchomionym szynobusem udadzą się
do Czech.

„Nietrwałe jak liście”

Czyli kolejne spotkanie z
cyklu „ars poetica”. Tym razem głównym gościem będzie
laureatka wielu nagród w
konkursach literackich, Sławomira Korona Szadkowska.
Będzie można z nią porozmawiać w poniedziałek, 29
czerwca o godzinie 17.00 w
Kawiarni Muza Osiedlowego
Domu Kultury.

„W i e c z ó r z
Wampirem”,
„Podróże
z Żartem”,
„Mój Pier w szy Raz”,
„Rozmowy w
Toku”, „Bezludna Wyspa”, „Ring”,
Europa da się
lubić” oraz
„Kuba Wojewódzki”. Wydarzeniem
była wydana
w grudniu 2007 jego autobiografia zatytułowana „Salsa na
wolności”. Natomiast w 2008
roku dokumentalistka Maria
Zmarz – Koczanowicz na zlecenie Telewizji Polskiej wyreżyserowała film o Jose Torresie
pod tytułem „Moja Kuba, moja
Polska”. Od stycznia tego roku
Jose prowadzi dwugodzinną
audycję w Radiu Ram. Jest to
program o muzyce kubańskiej.
Artysta pełni także funkcję preFilm wyświetlany będzie do
czwartku o godzinie 16.00.
„Ja Cię kocham, a t y z
nim” w reżyserii Petra Hedgesa. Zabawna historia o miłości. Główny bohater poznaje
piękną kobitę, w której się
zakochuje. Z czasem okazuje
się, że wybranka to jednocześnie dziewczyna jego brata.
Film wyświetlany będzie do
najbliższego czwartku o godzinie 18.00
„Antychryst” - film wyreżyserowany przez Larsa von
Triera. Sławny psychiatra i
jego młoda żona postanawiają

Piknik Harley Davidson w Karpaczu
Impreza rozpocznie się w piątek, 3 lipca, kiedy to ulica
Obrońców Pokoju zamieni się w Harley Street.
Turyści i mieszkańcy będą mogli
wówczas uczestniczyć w koncertach, pokazach, prezentacjach i
konkursach. Główną nagrodą będzie Harley Davidson wypożyczony
aż na tydzień. Na scenie wystąpią

wydawnictwo: : Blue Note/ EMI
Music/Polityka
To był prawdziwy wulkan jazzu, tyle,
że eksplodujący do wewnątrz. Zmieniał
się kiedy grał. Tworzył muzykę bardzo
uduchowioną, pełną dobroci stojącą
momentami na krawędzi obsesji. Swoje
muzyczne życie zaczął w 1945 roku, ale
tak naprawdę jego znakomita kariera
zaczęła się od 1957 roku, kiedy nagrał
„Blue Train”. Uważany jest za jeden
z najważniejszych albumów w całej
historii jazzu. Doczekał się wznowienia
w ramach serii The Best of Blue Note
Records, którą zainicjował opiniotwórczy magazyn Polityka. Była to pierwsza
płyta, jaką John Coltrane nagrał na

MILES DAVIS – „The Complete
Bitrh Of The Cool”

wydawnictwo: : Blue Note/ EMI
Music/Polityka
Wielki mag trąbki jak go nazywano
należy obok Armstronga, Ellingtona,
Parkera i Coltrane’a do Wielkiej Piątki, którzy zdefiniowali amerykański
jazz. Najlepszym dowodem na to jest
album „The Complete Birth Of The
Cool” zawierający nagrania z trzech
sesji ze stycznia i kwietnia 1949 roku,
z marca 1950 roku oraz nagrania pochodzące z transmisji radiowej z koncertu, jaki się odbył w nowojorskim

zaś Belushi Blus Band, Wild Thing,
Rabastabarbar, Sugar Free, Led
Zeppelin Revival oraz Deep Purple
Revival. Koniec imprezy zaplanowano na niedzielę, 5 lipca.

„Co na scenie piszczy”
Zdrojowy Teatr Animacji zaprasza na sztukę „Ach
ta Mysia” w reżyserii i choreografii Czesława Sieńko. Spektakl wystawiany będzie 1 lipca o godzinie
11.00.

zesa Fundacji „Sztuka Zdrowie
Tolerancja”.

Magnetyzujący taniec
brzucha
Prócz Jose Torresa i ConSONantes w Parku Zdrojowym
wystąpi grupa Los Bomberos.
Zespół istniejący od 2000 roku
słynie z wykonywania latynoskich przebojów, którymi zjednał sobie polską publiczność.
W ramach festiwalu zobaczymy
zamieszkać w miejscu, gdzie
nie ma innych ludzi. Chcą w
t en sposób zmierzyć się ze
swymi lękami i zgłębić tajniki
związane z historią czarownic
w średniowieczu, która ich
fascynuje. Z czasem okaże się,
że nie był to dobr y pomysł,
bo właśnie na odludziu będą
musieli zmierzyć się ze złem,
którego istnienia w ogóle nie
podejrzewali. Tą fascynującą
historię poznamy jeżeli przyjdziemy do kina do czwartku o
godzinie 20.00.

także profesjonalny taniec brzucha, który dla jeleniogórzan
wykona tancerka Samira. Występuje ona z wieloma muzykami, a obecnie związana jest
z zespołami Danza del Fuego
i Rumbero Flamenco. 4 lipca
zobaczymy również egipskiego tancerza Kimo, młodych
artystów z Białorusi znanych
j a ko „ B i a ł e S k r z y d ł a ” o ra z
przedstawicieli Szkoły Tańca
Kurzak–Zamorski.
„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. Seanse do czwartku o
godzinie 15.30 18.00 20.30.

Kino „Lot”

będzie przez najbliższy miesiąc, do 23 lipca nieczynne z
powodu przerwy urlopowej.

W kinie Grand obejrzymy:

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 inte-

nowojorskiej wytwórni Blue Note w
roli pełnoprawnego lidera sygnując ją
własnym nazwiskiem. Historyczna sesja
nagraniowa miała miejsce 15 września
1957 roku w słynnym studiu Rudy’ego
Van Geldera w hackensack, w stanie
New Jersey. John Coltrane miał wtedy 31
lat, za sobą 10-cio letni staż. Imponujaca
była obsada zespołu: przy fortepianie zasiadł dwa lata od niego młodszy, Kenny
Drew, na kontrabasie Paul Chambers, na
perkusji Philly Joe Jones (to znakomici
muzycy z kwintetu Milesa Davisa) na
trąbce grał 19 – letni Lee Morgan, który
dopiero wychodził z cienia Clifforda
Browna (wkrótce dołączył do Jazz Messengers). Zaskoczeniem była obecność
puzonisty Curtisa Fullera, który wyrastał
na rywala J.J. Johnsona. „Blue Train” to

jedyne nagranie Coltrane’a z puzonem.
Trójgłos saksofonu, trąbki i puzonu
otwiera tytułowy temat. Już pierwsza
fraza porywa słuchacza swym pięknem
i niezwykłą siłą wyrazu. „Blue Train” to
w czystej postaci hard bop, dominujący
w tamtym okresie, mimo iż Coltrane
poszedł na tej płycie znacznie dalej. W
szybkim tempie utrzymany jest bluesowy „Locomotion”, ciekawą sekwencję
akordów demonstrują dwie inne kompozycje „Moment’s Notice” i „Lazy Bird”.
Jedyny standard na płycie autorstwa
Jerome Kerna i Johnny’ego Mercera – to
przepiękna ballada „I’m Old Fashioned”
(Jestem staromodny) urzekająca swym
lirycznym pięknem. Nagrywając ten
album John Coltrane był w znakomitej
formie. Zerwał z piciem i nałogiem nar-

klubie The Royal Roost we wrześniu
1948 roku. Miles Davis stworzył na
tę okoliczność Nonet, chcąc dorównać brzmieniem wielkim mistrzom
bebopu, Parkerowi i Gillespie’emu.
Jednak bliższe naturze Milesa były
spokojne, nastrojowe kompozycje.
W ten sposób miękkie brzmienie
orkiestry Claude’a Thornhilla, dla
której aranżował Gil Evans, Davis
przełożył na zespół kameralny. Powierzono aranżacje utworów Bill’owi
Evans’owi, Gerry’emu Mulligan’owi,
John’owi Lewis’owi. oraz w jednym
wypadku Johnowi Carisiemu. W
rezultacie powstało 12 tematów,

które znamy z wersji studyjnej.
Dodatkowym smaczkiem na płycie
jest umieszczenie standardu George’a
Gershwin’a – „Wy Do I Love You”, pochodzącego z koncertu w Royal Roost.
Od pierwszego momentu ta muzyka
wyróżnia się niezwykłą subtelnością
i wrafinowaniem. Jest swego rodzaju
połączeniem stylistyki swingowej z
wyraźnym modernizmem europejskim. Kapitalnym walorem tej płyty
są znakomite improwizacje dwóch
saksofonistów: Gerry’ego Mulligana
(„Budo”, „Godchild”) i Lee Konitza
(„Move”, „S’I Vous Plait”) oraz grającego na trąbce Milesa Davisa („Move”,

ligentniejsza, a jej szczere uczucia
doprowadzają do zaprzyjaźnienia
się wszystkich lokatorów.

Teatr im. Kamila Cypriana
Norwida proponuje sztukę
„List” Aleksandra Fredy, która
zostanie wystawiona w najbliższy wtorek o godzinie 20.00
w Dworze Czarnym przy ulicy
Strumykowej w Jeleniej Górze.
Spektakl wyreżyserował Krzysztof Pulkowski.

Jelenia Góra w lato
W najbliższą sobotę, 4 lipca, MDK Muflon zaprasza na
plenerowe warsztat y fotograficzne „Szlakiem grodów,
zamków i twierdz”. Początek
godzina 10.00 plener potrwa
do 15.00.
Plenerowe warsztat y fotograficzne odbędą się pod
okiem instruktora fotografii
MDK „Muf lon” Krzysztofa
Zwolińskiego. Uczestnicy spotykają się o godzinie 10.00 na
przystanku przy ulicy Bankowej w Jeleniej Górze, skąd
udadzą się autobusem linii nr
1 na Dwór Czarne. W przedsięwzięciu mogą wziąć udział
wszyscy fotografujący po

Nowości ze świata muzyki
JOHN COLTRANE – “Blue
Train”
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wcześniejszym poinformowaniu organizatorów pod nr tel.
(075) 75 537 70. Cykl spotkań
zakończy wystawa zorganizowana we wrześniu 2009 roku
w Galerii „Muflon”
Natomiast o godzinie 18 na
placu Ratuszowym koncert w
wykonaniu Levandek Young
Blood Blues Band, czyli bluesowe lata 60-te. Zespół zagra
piosenki własne oraz standardy, słuchaczy uraczy wyjątkowy głos wokalistki oraz
energetyczne i bezpretensjonalne granie. W razie złej aury
koncert zostanie przeniesiony
do sali widowiskowej przy ul.
Bankowej 28/30.

Imprezy w Empiku
odwołane

Andrzej Patlewicz
kotykowym. Zgłębiał religię Wschodu.
Zaczął trafiać do młodszej publiczności.
Dla Blue Note, która obchodzi w tym
roku 70 – lecie swego istnienia nagrał 4
płyty jako muzyk (sideman) wśród nich
ten najbardziej rewolucyjny podpisujący
się własnym
nazwiskiem
„Blue Train”
w któr ym
przełamał
wszelkie muzyczne ograniczenia.
„Budo”, „Godchild”). Całość utrzymuje fantastyczna sekcja składająca się
z takich muzyków jak: Kenny Clark,
Max Roach, Joe Shulman czy Nelson
Boyd. Swingowy puls jaki daje się
słyszeć w tych radiowych nagraniach
jest najwyższej próby. Ten album
wpłynął na rozwój nurtu West Coast
a potem cool jazzu i jest bez wątpienia żelazną
pozycją w
dyskografii
wielkiego
Milesa.

Zapowiadane przez Empik
spotkania z Andrzejem Marchowskim i Ewą Paprotną nie
odbędą się. Powód? Nieobecność Marcina Nowakowskiego,
organizatora spotkań, spowodowana chorobą. Spotkanie
z Andrzejem Marchowskim,
aktorem i satyrykiem znanym z kabaretu PAKA, lecz
także urzędnikiem, miało się
odbyć jutro, w poniedziałek
29 czerwca. Piosenkarka Ewa
Paprotna miała być gościem
Empiku w czwartek, 2 lipca.
Przypomnijmy, że jeleniogórski
Empik kończy działalność polegającą na organizacji spotkań
dyskusyjnych i zaprasza ich
miłośników na podobne organizowane we Wrocławiu.

Recykling
Sztuki

Cykliczne spotkanie dotyczące sztuki współczesnej.
Odbędzie się ono we wtorek,
30 czerwca o godzinie 18.00
w BWA w Jeleniej Górze. O
cytatach, zapożyczeniach i
mitach opowie Zbigniew Libera, a o twórczości artysty
mówić będzie, jak zwykle
zajmująco, Andrzej Więckowski.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

29 czerwca 2009 r.
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ROZRYWKA

„Muzyka jest podróżą za darmo...”
Czwarty z kolei, a pierwszy w pełni autorski album Marii Sadowskiej, zatytułowany „Spis treści”, to mała rewolucja
artystki, jak sama mówi. Wokalistka, kompozytor, autor tekstów, aranżer, producent, reżyser. Sama ze sobą czuje
się dobrze, może dlatego, że jest świadomą siebie i bardzo samodzielną artystką.
Czy różni się Twoja nowa
płyta od poprzednich?
Maria Sadowska: Wszystkie
moje dotychczasowe płyty były
tematyczne. Pierwsza to wiersze Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, druga to świat Krzysztofa Komedy, „Pastorałki” też
miały wspólny, ś wiąt eczny
mianownik. Długo zabierałam
się za płytę w pełni autorską.
Uzbierałam całe mnóstwo piosenek, z różnych okresów mojej
działalności, które zalegały

gdzieś po szufladach, czekając
na odpowiedni moment – tak
jakby dojrzewały wraz ze mną.
Płyta ma więc poniekąd rys biograficzny, bo wróciłam do tych
utworów po latach. Przesłuchałam stare kasety, wyciągnęłam
nawet rzeczy, które robiłam ze
swoim pierwszym, rockowym
zespołem, gdy miałam 18 lat.
W gorączce twórczej zrobiłam
więcej, niż potrzebowałam.
Powstało 20 numerów. Bardzo
różnorodnych, bo strasznie nie

lubię się zamykać. Muzyka jest
tak niesamowita, tyle się w niej
dzieje, że szkoda mi grać tylko
jazz czy tylko pop. Oczywiście
musiałam dokonać wyboru –
odpadły piosenki anglojęzyczne
i rzeczy bardziej jazzowe. To, co
zostało, jest już bardzo spójne
muzycznie i choć mieszam
funky, reggae, jazz i ballady,
wszystko ma nieco alternatywny sznyt. To też zasługa mojego
producenta Bartka Kuźniaka ze
studia „333”.

REKLAMA

Dla kogo przeznaczona
jest ta płyta? Komu się spodoba?
Maria Sadowska: Myślę, że to
najbardziej przystępny album
ze wszystkich moich dotychczasowych. Nie wymagam od
słuchacza znajomości jazzu,
ale szanuję go i nie traktuję jak
ignoranta, któremu można wcisnąć byle kit. Uważam, że należą
mu się mądre teksty i ciekawie
zrealizowana muzyka. Na tej
płycie są po prostu zaśpiewane
po polsku piosenki, które każdy
może sobie zanucić i uznać za
swoje. Z całą pewnością jest to
też płyta dla tych, którzy lubią
delektować się wysokiej jakości
dźwiękiem i za każdym przesłuchaniem odkrywać jakieś nowe
szczegóły.
To Twoja autorska płyta, ale
zarazem mate-

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 03.07.2009.
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.”

riał pełen gości. Kto Ci pomagał?
Maria Sadowska: Różne osoby pojawiały się na różnych
etapach. Przede wszystkim Dominik Trębski, twórca Muzykoterapii, niezwykle ciekawy muzyk, który jest autorem dwóch
aranżacji. Pojawił się Adam
Baron, fantastyczny trębacz i
nagrał większość instrumentów
dętych. Skomponował również
tytułowy utwór „Spis treści”.
Arek Nawrocki, pianista, z którym współpracuję od lat zajął
się wszystkimi trudniejszymi
partiami fortepianu, tymi bardziej jazzowymi. Marcin Gańko,
świetny saksofonista i flecista.
Gitary nagrał Tomek Łabanowski, 17-latek, bardzo młody, ale
bardzo zdolny muzyk.
Jak to jest z tą Twoją rewolucją? Trudno ją robić,
siedząc w piękny letni dzień
nad jeziorem...
Maria Sadowska: Moi starsi
znajomi załapali się jeszcze na
latanie z butelkami na zomowców, a ja… Nie mogę jednak
powiedzieć, że żałuję, że tego
nie przeżyłam. To byłoby głupie.
Podobnie jak głupio byłoby
mówić, że wolałabym żyć w czasach Powstania Warszawskiego.
Bardzo się cieszę z czasów,
w których żyję. Są naprawdę
ciekawe. Mamy swoją walkę,
na innym froncie. Przez ten to-

talny konsumpcjonizm żyjemy
w ciągłym stresie. Pracujemy
za dużo, walczymy o pieniądze, o status, musimy zawsze
dobrze wyglądać, mieć dobry
samochód, dobre mieszkanie…
Na szczęście wychowałam się
jeszcze na czytaniu książek,
nie oglądałam telewizji. I choć
lubię nowe media, gram w gry
komputerowe, to ten intelektualny i duchowy fundament
mam inny niż pokolenie młodsze o na przykład 10 lat. Teraz
liczy się czysty hedonizm, życie
od imprezy do imprezy. Zabawa i konsumpcja, to jedyne
obowiązujące wartości. Marzy

mi się rewolucja kulturalna,
taka która zakaże np. puszczania i słuchania złej tandetnej
muzyki.
„Jest dobrze, bo umiemy żyć /
A mogliśmy nie umieć nic” – to
fragment Twojego tekstu. Czy to
nie pochwała hedonizmu?
Maria Sadowska: Jestem hedonistką, jak najbardziej. Potrafię żyć i potrafię cieszyć się
z małych rzeczy. Jestem bardzo
pozyt ywnie nast awiona do
rzeczywistości. Owszem, mam
swoje problemy i dramaty, ale
szklanka jest dla mnie zawsze
do połowy pełna. O to chodzi w
tym tekście.
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A jednak tej prawdziwej rewolucji, tego zastrzyku adrenaliny
chyba trochę Ci brakuje?
Maria Sadowska: Niestety, rewolucja dawno już została sprzedana. Bunt się zdewaluował,
sk andal t eż. Zawsze bardzo
lubiłam punka, szczególnie jego
przekaz, ale punk został sprzedany, w dodatku nastolatkom…
Brakuje mi jednak tego, że w
momentach krytycznych ludzie
się do siebie zbliżają, a muzyka
– i sztuka w ogóle – ma zupełnie
inne znaczenie. Niestety, teraz
nie ma etosu muzyki.
Może po prostu ludzie nie
chcą słuchać ambitnej muzyki, bo nie chcą się męczyć.
Maria Sadowska: To przykre,
ale chyba tak jest. Kontakt z
muzyką jest bardzo powierzchowny również przez to, że
otacza nas wszędzie. Siedzimy
w kawiarni i słyszymy muzykę.
Idziesz do toalety – gra muzyka.
W windzie, samochodzie – to
samo. Muzyka stała się tapetą.
Nie ma tego rytuału, że kupujesz
płytę winylową, idziesz z nią do
domu, nastawiasz gramofon,
nakładasz słuchawki i słuchasz
uważnie od A do Z. A przecież
nie zapominajmy, że muzyka
daje nam szanse przeżyć coś
pięknego i wyjątkowego. Jest
podróżą za darmo bez ruszania
się z miejsca. Wystarczy tylko
poświęcić jej odrobinę czasu i
szacunku, a ona odwdzięczy się
nam tysiąckrotnie.
Dziękuję za rozmowę.

Podchodzi wariat do automatu
z colą, wrzuca monetę, otwiera
puszkę, wypija i tak przez kwadrans. Stojący za nim w kolejce
klient mówi:
- Panie, ja też chcę się napić!
- Nie ma głupich, ja wciąż wygrywam!

Żona wróciła od fryzjera, ubrała się
w najlepszą sukienkę i staje przed
mężem:
- I co o mnie sądzisz?
- Szczerze?
- Szczerze.
- Jesteś plotkara i źle gotujesz.
***

***

Umęczony pacjent żali się psychologowi:
- Od miesięcy prześladuje mnie
koszmar. Śni mi się, że ktoś ciągle
za mną chodzi.
- Kim pan jest z zawodu?
- Przewodnikiem.
***

W zimowy wieczór gajowy złapał
w lesie złodzieja, który kradł ścięte
drzewo.
- Co, kradniemy drzewo?
- Panie gajowy, ja tylko zbieram
paszę dla królików!
- Chcesz mi wmówić, draniu, że
króliki jedzą drewno?
- Jeśli nie będą chciały jeść, to
napalę nim w piecu...

Psycholog spotyka na klatce schodowej sąsiada. Ten mówi:
- Dzień dobry.
Psycholog myśli: co on chciał przez
to powiedzieć?
***

Idzie sobie żołw, spotyka drugiego
bez pancerza.
- Co ci się stało? - pyta.
- Aaa... uciekłem z domu.
***

- Tato, mój nauczyciel polskiego
pochwalił mnie dzisiaj.
- Naprawdę? Co powiedział?
- Powiedział, że piszę jak lekarz z
30-letnią praktyką.

***

- Bo chciałbym się w końcu dowiedzieć, kto zaczął...
***

Sędzia do oskarżonego:
- Czy przyznaje się pan do winy?
- Nie, wysoki sądzie. Mowa mego
obrońcy i zeznania świadków przekonały mnie, że jestem niewinny.
***

Rozmowa dwóch kumpli:
- Dlaczego się smucisz?
- Bo będę ojcem...
- Ale to jest powód do radości!
- Niby tak, ale nie wiem, jak powiedzieć o tym żonie.
***

Mąż wchodzi na wagę łazienkową
i z całej siły wciąga brzuch. Żona
patrzy na to z politowaniem i pyta:
- Myślisz, że ci to pomoże?
- Oczywiście, że pomoże. Tylko
w ten sposób mogę zobaczyć, ile
ważę.
***

***
Wyłowił wędkarz starą butelkę.
Patrzy, a w środku siedzi Dżinn.
Zaczyna więc pocierać szkło. Trze,
trze i nic. Nagle słyszy przytłumiony głos:
- Korek wyciągnij, debilu!
***

Żona pyta męża:
- Kochanie, jakie kobiety podobają ci się najbardziej: piękne czy
mądre?
Mąż na to:
- Ani takie, ani takie, ty mi się najbardziej podobasz.
***

Rozmawia dwóch pijaków:
- Gdy wracam późno do domu, żona
ze złością patrzy na zegar.
- To jeszcze nic... Moja patrzy na
kalendarz!
***

- Tatusiu, jak byłeś mały, to też
dostawałeś od swojego taty lanie?
- pyta synek.
- No pewnie!
- A dziadek od swojego taty?
- Oczywiście!
- A pradziadek?
- Też! Ale dlaczego pytasz?

Szczęśliwa żona do męża:
- Kochanie, nasz synek już chodzi!
- Tak? To niech wyniesie śmieci.
***

Profesor podczas wykładu wścieka
się na spóźnialskich:
- To nie są wykłady, to jest Wędrówka Ludów!
W tym momencie, mocno spóźniony
wpada na salę czarnoskóry student.
Prof. wydaje się, że wybuchnie, ale
w końcu uspakaja się ze słowami:
- Panu wybaczam, pan z daleka...

HOROSKOP
BARAN
Na horyzoncie nowe znajomości. Zdaj się na własną
intuicję i nie daj się kupić tanimi sztuczkami. Nie
zawsze to, co się świeci, jest złotem. Czasem pierwsze
wrażenie co do obcej osoby jest mylące, więc zachowaj
ostrożność.

WAGA
Nie daj się sprowokować! Zachowaj zimną krew
nawet w najbardziej stresującej sytuacji. W dłuższym
okresie będzie to miało lepszy skutek niż przesadne okazywanie negatywnych emocji. Szczególnie jeśli dotyczy
to osób, które mogą mieć duży wpływ na twoje życie.

BYK
Pamiętaj o swoich obowiązkach. To nie czas na
leniuchowanie. Nie pozwól, aby twoje zaniedbania
odbiły się na innych osobach. Uwierz we własne siły
– na pewno rozwiążesz swoje problemy, jeśli bardziej
się postarasz.

SKORPION
Nie zrażaj się niepowodzeniami. Po nich przyjdą
sukcesy i to szybciej, niż ci się wydaje. Wreszcie ktoś
doceni twoje starania i spotka cię zasłużona nagroda.
Twoja cierpliwość i staranność zaprocentuje, więc nie
rezygnuj z dążenia do celu.

BLIŹNIĘTA
Nie odkładaj na jutro tego, co możesz zrobić dzisiaj.
Choć nie tryskasz energią, weź się w garść. Lenistwo
może okazać się zgubne. Nadchodzące wyzwania
będą wymagaćł od ciebie poświęcenia dużej ilości
czasu i energii.

STRZELEC
To dobry okres dla twojego życia uczuciowego.
Nie hamuj zbytnio swoich emocji, szczególnie tych
pozytywnych. Pozwól, aby twoje uczucia do osoby,
którą kochasz, odżyły ze zdwojoną siłą. Może to mieć
zbawienne skutki dla ciebie.

RAK
Ktoś zaniedba swoje obowiązki, a Ty będziesz zmuszony to naprawić. Przyłóż się do tego, a twoje starania
zostaną zauważone i docenione. Nie działaj pochopnie
i strzeż się fałszywych przyjaciół. Nie daj się ponieść
emocjom, zwłaszcza tym negatywnym.

KOZIOROŻEC
Zapomnij o ostatnich niepowodzeniach. Lepiej skup
się na tym, co było pozytywne w ostatnich dniach. W
tym tygodniu przyda ci się optymistyczne nastawienie
do świata. Możliwe sukcesy zawodowe – być może twoje
starania zostaną wreszcie zauważone.

LEW
W tym tygodniu nie przesadzaj z używkami. Troska
o zdrowie przyda się szczególnie pod koniec tygodnia.
Jedz dużo warzyw i zażywaj świeżego powietrza przy
każdej okazji. Twoje starania będą procentować już
wkrótce.

WODNIK
Każdy jest kowalem własnego losu. Każda nasza
decyzja ma wpływ na naszą przyszłość. Zachowaj
rozwagę i trzymaj się z daleka od fałszywych przyjaciół.
Nie słuchaj bezkrytycznie wszystkiego, co mówią inni.
Dobrze przemyśl każdą decyzję.

PANNA
Nie daj się zwieść pozorom. Pochopne decyzje nie
zawsze są właściwe. Ludzi oceniaj po czynach i słowach,
a nie po wyglądzie i pierwszym wrażeniu. Fałszywy
przyjaciel może ściągnąć na ciebie kłopoty finansowe,
więc bądź ostrożny.

RYBY
Nie odkładaj na później spraw szczególnie ważnych
dla twoich najbliższych. Nie narażaj ich na konsekwencje swojego zaniedbania albo lenistwa. Dołóż wszelkich
starań, aby byli zadowoleni. Ten czas należy do nich, a
ich potrzeby niech będą teraz dla ciebie priorytetem.
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PORADNIK PACJENTA

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

Badanie elektromiograficzne opiera się na rejestracji czynności elektrycznej mięśni, która
związana jest ze zdolnością przenikania jonów
sodu i potasu przez błonę
komórki. Wskutek nierównomiernego rozmieszczenia tych jonów w obrębie
komórki mięśniowej dochodzi do polaryzacji ładunku elektrycznego wnętrza komórki w stosunku
do błony komórkowej.
Czemu służy badanie?

Elektromiografia jest jednym
z podstawowych badań w rozpoznawaniu chorób mięśni i
nerwów obwodowych. Badanie
to pozwala ustalić lokalizację i
charakter zmian patologicznych
w mięśniach, oraz ocenić dynamikę procesu chorobowego.
Potencjał polaryzacji, wynoszący
w spoczynku około 80 mV, ulega
zmianom w zależności od stanu
czynnościowego mięśnia. Przy pomocy elektromiografów z użyciem
elektrod igłowych rejestrowane
są zmienne bioprądy z mięśni w
spoczynku i podczas wysiłku.

Jakie są wskazania do
badania?

Różnicowanie niedowładów
pochodzenia mięśniowego, wykrywanie i różnicowanie niedowładów wywołanych uszkodzeniem nerwu obwodowego,
ocena funkcji mięśni po urazach,
zanik mięśni o nieznanej etiologii

(przyczynie).

Jak przebiega badanie?

Przed badaniem, lekarz przeprowadza krótkie badanie neurologiczne sprawdzające układ
nerwowy oraz mięśnie. Pacjent
leży na łóżku przeznaczonym do
badań, lekarz wkłuwa elektrodę
w mięsień. Najpierw ocenia się
mięsień w spoczynku. Podczas
tej części badania, elektroda jest
przemieszczana kilkakrotnie, tak
aby różne odcinki mięśnia były
zbadane. Następnie pacjent jest
proszony o niewielkie napięcie
mięśnia, a później napięcie z całej
siły, podczas których prowadzi się
kolejne badanie. Liczba mięśni,
która będzie przebadana zależy od
rodzaju dolegliwości z którymi pacjent się zgłosił oraz od wyników
badań podczas przeprowadzania
testu.

EMG –
ELEKTROMIOGRAFIA
cja siedząca (np. stanowisko komputerowe) oraz ocenę obciążenia
układu mieśniowo-szkieletowego
w warunkach dynamicznych.
Elektromiografia znajduje także

zastosowanie w sporcie, pozwalając na uzyskanie parametrów
potrzebnych np. do oceny techniki
ruchu sportowca.

Czy badanie boli?

Pacjent może odczuwać ból
podczas wkłuwania elektrody w
mięsień. Podczas przeprowadzania testu może być też odczuwany
dyskomfort. Badanie EMG nie
jest akupunkturą lub metodą
leczenia skóry. W jego trakcie nie
są wstrzykiwane żadne substancje
domięśniowo lub podskórnie.

Jakie jest zastosowanie
elektromiografii?

Badania z wykorzystaniem
elektromiografii powierzchniowej
umożliwiają między innymi przeprowadzenie analizy zmęczenia
mięśniowego na stanowisku
pracy, na którym przez długi czas
utrzymywana jest statyczna pozy-

Karkonoskie Centrum Medyczne

W Karkonoskim Centrum Medycznym kierownikiem
pracowni EMG jest lek. med. K. Kobak.

Szczepionka przeciwko pneumokokom

Soczewki, nieszkodliwe

W minionym tygodniu pani Alicja, mama niemowlaka z Jeleniej Góry zgodnie z ogłoszeniami urzędu miasta przekazanymi również w mediach, chciała skorzystać z bezpłatnej
możliwości zaszczepienia dziecka przeciw pneumokokom. Radość z informacji, że
za szczepionkę nie musi płacić szybko jednak minęła, bo okazało się, że bezpłatne
szczepionki są tylko dla najuboższych dzieci.

Osoby, które mają problem ze wzrokiem i nie widzą siebie w okularach bez problemu
mogą nosić soczewki kontaktowe. Choć powstało na ich temat wiele mitów, które odstraszają od ich kupna, lekarze przekonują, że są one nieszkodliwe, a do tego wygodne
i bardzo skuteczne. Ważne jest jednak by umiejętnie się z nimi obchodzić.

tylko dla najuboższych ale wygodne i skuteczne
– Jestem mamą niemowlaka który właśnie skończył 6
tygodni – napisała nam pani
Alicja. Chciałam zaszczepić
go przeciwko pneumokokom.
Byłam zadowolona, że nie
muszę płacić za szczepienie
zgodnie z uchwała Rady Miasta, a tu w przychodni spotkała
mnie niemiła niespodzianka.
Usłyszałam, że nie płacą tylko
najubożsi, którzy przyniosą i
pokażą zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej. Zaczęłam szukać w
internecie informacji na ten
temat i nigdzie nie mogłam
znaleźć zapisu, kto w rzeczywistości może z tych bezpłatnych
szczepień skorzystać. Wszędzie
było napisane, że Jelenia Góra
finansuje tego typu szczepienia
oraz, że wszystkie noworodki
są nim objęte.
Pani Alicji udało się dotrzeć do
szczegółowych informacji dopiero
na stronie internetowej www.
jeleniagora.pl, gdzie zamieszczono

dokładny opis komu należy się
bezpłatne szczepienie przeciwko
pneumokokom.
- Nie chciałabym by inni
rodzice byli tak niemiło rozczarowani jak ja – mówi pani
Alicja. Nie spełniłam kryteriów
i musiałam zapłacić 1200 zł za
4 dawki. Przemilczanie takich
informacji jak, fakt, że nie
wszystkim te bezpłatne szkolenia się należą, uważam za
próbę zrobienia super reklamy
urzędowi miasta i radzie.

Na korzyść soczewek przemawia wiele zalet - są bezpieczne i nie
przeszkadzają podczas uprawiania
sportów, nie parują, w odróżnieniu
od okularów nie ograniczają pola
widzenia, umożliwiają noszenie okularów przeciwsłonecznych, zmieniają
kolor oczu, nie ześlizgują się podczas
gwałtownych ruchów, nie zmieniają
wyglądu twarzy, nie odbijają światła,
chronią przed kurzem i wiatrem i
wiele innych…
Soczewki kontaktowe to dobry
sposób korekcji różnych wad wzroku.
Szczególnie poleca się je osobom zmuszonym do noszenia silnych szkieł: od
+/- 6 dioptrii. Soczewki nadają się też
dla osób (nawet małych dzieci), u których wada wzroku w obu oczach różni
się o więcej niż 3 dioptrie. Nowoczesne
soczewki pozwalają także korygować
astygmatyzm. Dla osób, które innych

szkieł używają do patrzenia w dal,
a innych do czytania, są soczewki
progresywne.
Soczewka to warstwa miękkiego
hydrożelu, który, nakładany na rogówkę, „przykleja się” do oka. Dzielą
się one na miękkie, twarde i twarde
gazoprzepuszczalne oraz soczewki
kolorowe, kosmetyczne. Najważniejsze parametry soczewek to średnica,
promień krzywizny, moc. Pozostałe
cechy to np: kolor soczewki, przepuszczalność tlenu, zawartość wody.

Wygoda pod okiem

Soczewki trudno jest zgubić. A
jedynymi sytuacjami, kiedy mogą one
spaść to pływanie pod wodą z otwartymi oczami (do pływania należy nosić
okulary), zatarcie oka, przesunięcie
soczewki na powiekę lub strącenie
jej podczas nieuważnego zakładania.

Dobrze dobrane soczewki noszone
zgodnie z zaleceniami okulisty nie
powinny powodować chorób oczu i
pogorszenia wzroku, a dodatkowo
mogą chronić przed szkodliwymi
promieniami UV. Nawet osoby, które
źle tolerują soczewki do tzw. planowej
wymiany (dwutygodniowe, miesięczne, kwartalne), mogą znaleźć
wyjście dla siebie - soczewki jednodniowe, jednorazowe - delikatne i
higieniczne. Najbardziej zaawansowane technicznie soczewki o wysokiej
przepuszczalności tlenu nadają się
do ciągłego noszenia przez miesiąc.
Osoby noszące soczewki kontaktowe
koniecznie powinny zgłaszać się na
wizyty kontrolne. Przeciwwskazaniem do noszenia soczewek są m.in.
alergie, podrażnienia oraz infekcje
oczu, niektóre choroby, stosowanie
pewnych leków, zespół suchego oka.

O czym trzeba pamiętać decydując
się na soczewki kontaktowe?
1. Przed założeniem soczewek należy koniecznie umyć ręce i sprawdzić, czy soczewka nie ma na sobie zanieczyszczeń oraz czy nie wywróciła
się na lewą stronę .
2. Porcji płynu dezynfekującego i konserwującego soczewki należy używać tylko raz.
3. Nigdy nie należy przemywać soczewek płynami, które nie są do tego przeznaczone.
4. Nie wolno stosować kropli do oczu bez konsultacji.
5. Osoby noszące soczewki powinny unikać zadymionych pomieszczeń, chemicznych oparów, pylących ubrań (np. z moheru).
6. Nosząc soczewki, trzeba co jakiś czas zakraplać oczy preparatami nawilżającymi (sztuczne łzy) lub roztworem soli fizjologicznej. To ważne,
zwłaszcza wtedy, gdy osoba nosząca soczewki pracuje w pomieszczeniu z klimatyzacją lub nawiewem.
7. Kobiety powinny malować oczy po nałożeniu soczewek i zrezygnować z sypkich cieni i tuszu wydłużającego.
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PRAWNIK RADZI

Prawnik radzi
1.Odwołanie od decyzji
ubezpieczyciela
2.Podatek VAT od bezumownego korzystania z
lokalu
3.Reklamacja rachunku
telefonicznego
1. Odwołanie od decyzji
ubezpieczyciela
Czy to prawda, że jak odbiorę
od zakładu ubezpieczeń odszkodowanie, to już nie mogę się od
tej decyzji odwołać i walczyć o
większą kwotę? – Jacek W.
Może Pan, pod warunkiem,
że wypłata odszkodowania nie
była poprzedzona zawarciem z
ubezpieczycielem ugody, czy też porozumienia w zakresie wysokości
odszkodowania, na mocy których
zrzekł się Pan dalszych roszczeń
ponad te, które zostały zaspokojone
dokonaną wypłatą.

2. Podatek VAT od bezumownego korzystania z
lokalu
W 2001 r. rozwiodłam się
ze swoim mężem, a w 2007 r.

przeprowadziliśmy podział
majątku, gdzie w drodze ugody
sądowej były mąż zrzekł się
mieszkania spółdzielczo-lokatorskiego, w zamian za jego
spłatę. Byłego męża spłaciłam w
terminie, a mimo to nie dotrzymał on określonego w wyroku
terminu opuszczenia, wydania
i opróżnienia mieszkania. Do
dnia dzisiejszego bezprawnie
zajmuje moje mieszkanie i
wygląda na to, że w najbliższej
przyszłości nawet nie planuje
dobrowolnie jego opuścić. Dlatego też wyznaczyłam byłemu
mężowi czynsz za bezumowne
korzystanie z mieszkania i
wysyłam co miesiąc wezwania
do zapłaty wraz z rachunkami
za media. Jednocześnie planuję
wystąpić o jego eksmisje, ale
jako wierzyciel muszę wskazać
pomieszczenie tymczasowe, co
nie jest łatwe. W związku z tym
mam pytanie, czy muszę płacić
podatek od towarów i usług w
związku z wystawianymi dla
byłego męża wezwaniami do
zapłaty czynszu za bezumowne korzystanie przez niego z
mojego mieszkania i opłat za
media? – Alicja
W opisanej przez Panią sytuacji

WAŻNE
TELEFONY
Pogotowie Ratunkowe: 999

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

POGOTOWIE
RATUNKOWE
I DYŻURY SZPITALI:

KAMIENNA GÓRA

JELENIA GÓRA:
Pogotowie ratunkowe
ul. Wojska Polskiego 21,
tel. 075/752-36-36,
Szpital Wojewódzki, ul. Ogińskiego, izba przyjęć szpitala
tel. 075/753-71-18/19
KAMIENNA GÓRA:
Pogotowie ratunkowe
ul. Jana Pawła II 29a,
Szpital ul. Bohaterów Getta
10,
tel. 075/744-31-40
udziela pomocy doraźnej w
godz. 15-7 rano, w niedzielę i
święta całą dobę.

APTEKI
JELENIA GÓRA
Apteka „Bankowa”
całodobowa, ul. Solna 1,
tel. 075/76-47-801,
„Cieplicka”
ul. Sprzymierzonych,
tel. 075/75-58-975,
„Na Orlim”
ul. Wita Stwosza 17,
tel. 075/75-57-640
sob. 8-19, niedz. 9-16,
Apteka w Kauﬂandzie,
al. Jana Pawła II 24,
tel. 075/764-30-30

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

trudno jednoznacznie stwierdzić,
czy bezumowne korzystanie z Pani
własności faktycznie nie jest objęte
podatkiem od towarów i usług
(VAT). Każdą tego typu sprawę
oraz jej okoliczności należy bowiem
traktować indywidualnie. Tym bardziej, że to, czy Pani były mąż nie
chce opuścić nieruchomości oraz
to, na ile czyni Pani starania, aby go
do tego zmusić z jednej strony wymaga potwierdzenia stosownymi
dokumentami urzędowymi, m.in.
takimi jak sądowy nakaz wydania
i opróżnienia mieszkania, czy też
nakaz eksmisji, a z drugiej strony
ocena tychże starań ostatecznie
należy do urzędu skarbowego i
ma charakter decyzyjny. Fiskus
bowiem w swoich działaniach
dąży do przekonania, że pomiędzy
Panią, a byłym mężem, korzystającym bezumownie z nieruchomości
faktycznie nie istnieje w tym zakresie żadna jawna, czy też dorozumiana umowa. Stąd też, chcąc
mieć pewność co do zobowiązań
podatkowych z tytułu bezumownego korzystania przez Pani byłego
męża z Pani mieszkania, winna
Pani w moim przekonaniu zwrócić
się z wnioskiem do Dyrektora Izby
Skarbowej, właściwej ze względu
na miejsce Pani zamieszkania o

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,

wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w Pani sprawie.
Organ ten jest bowiem upoważniony do wydawania w imieniu
Ministerstwa Finansów wiążących
dla wnioskodawcy indywidualnych
interpretacji przepisów prawa
podatkowego. Dopiero z taką
interpretacją, jako wnioskodawca
będzie Pani mogła mieć pewność
co do obowiązku podatkowego
w tej konkretnej sprawie. Warto
przy tym pamiętać, że na złożenie
wniosku o interpretację indywidualną będzie dla Pani za późno w
sytuacji, gdy opisana przez Panią
sprawa stanie się przedmiotem
toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej albo
postępowania kontrolnego organu
kontroli skarbowej.

3. Reklamacja rachunku
telefonicznego
Chciałabym złożyć reklamację na rachunek telefoniczny
i nie wiem jak to zrobić. –
Bożena
W pierwszej kolejności powinna Pani pamiętać, że termin na
złożenie reklamacji rachunku
telefonicznego wynosi 12 miesięcy
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.

od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie
należności z tytułu świadczenia
usługi telekomunikacyjnej. Poza
tym, szczegółowy tryb postępowania reklamacyjnego z pewnością
wskazany jest w regulaminie
stosowanym przez Pani operatora
telekomunikacyjnego.
Niemniej, składając reklamację
usług telekomunikacyjnych, jako
abonent niewątpliwie powinna
Pani zawrzeć w jej treści swoje imię
i nazwisko, adres zamieszkania
oraz numer telefonu, którego
reklamacja dotyczy. Następnie,
powołując się na kwestionowany
rachunek powinna Pani wskazać
to, czego reklamacja dotyczy,
a także przedstawić okoliczności uzasadniające jej złożenie.
Może Pani również określić formę
oraz wysokość rekompensaty,
wynikającej z uznania reklamacji. Reklamację można złożyć w
każdej jednostce obsługującej
użytkowników określonego dostawcy usług telekomunikacyjnych. Można to zrobić zarówno w
formie pisemnej, telefonicznie lub
ustnie do protokołu sporządzonego przez jednostkę, a także przy
wykorzystaniu innych środków
porozumiewania się na odległość,
TURYSTYKA
Schr. „Na Śnieżce”,
58-550 Karpacz,
tel. 501 476 713;
Schr. „Dom Śląski”,
58-550 Karpacz,
tel. 075 753 52 90;
Schr. „Samotnia”
im. Waldemara Siemaszko,
58-550 Karpacz
tel. (75) 761 93 76;
Schr. „Strzecha Akademicka”,
58-550 Karpacz
tel. (75) 753 52 75;
Schr. „Domek Myśliwski”,
58-550 Karpacz
tel. (75) 753 52 78;
Schr. „Nad Łomniczką”
58-550 Karpacz,
(łączność radiowa GOPR)
Schr. „Na Przełęczy Okraj”,
58-530 Kowary,
tel. (75) 761 51 10;
Schr. „Odrodzenie”,
58-563 Przesieka,
tel. (75) 752 25 46;
Schr. Młodzieżowe „Liczyrzepa”
58-540 Karpacz,
ul. Gimnazjalna 9,
tel. (75) 761 92 90;
Bacówki „Wilcza Poręba”, 58540 Karpacz,
ul. Obrońców Pokoju 6,
tel. (75) 761 97 64;
Rejon - Szklarska Poręba
Schr. „Kochanówka”,
58-580 Szkl. Poręba
Wodospad Szklarki,
tel. (75) 717-24-00
Schr. „Kamieńczyk”,
58-580 Szkl. Poręba Wodospad Kamieńczyka,
tel. (75) 752-60-85
OW. „Kamieńczyk”,
58-580 Szkl. Poręba - Hala
Szrenicka,
tel. (75) 764-78-51 wew. 836
Schr. „Na Hali Szrenickiej”,
58-580 Szkl. Poręba Hala
Szrenicka,
tel. (75) 717-24-21
Schr. „Szrenica”, 58-580 Szkl.
Poręba Szrenica,
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w tym drogą elektroniczną, jeżeli
tylko pozwalają na to możliwości
techniczne Pani oraz operatora
telekomunikacyjnego. Następnie,
operator ma 30 dni od złożenia reklamacji na jej rozpatrzenie. Warto
pamiętać, że brak odpowiedzi w
tym terminie ze strony operatora
oznacza dla Pani uwzględnienie
reklamacji.
Mariusz Gierus – prawnik
Pytania z dopiskiem „Prawnik
radzi” prosimy wysyłać na adres
redakcji lub elektronicznie, na
adres prawnik@jelonka.com

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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FOTOREPORTA¯ - MISS POLONIA 2009

Fot. Konrad Przezdzięk
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Legniczanka Maria Nowakowska została Miss Polonia downię. Szczególne emocje, jak to
Dolnego Śląska zwyciężając 15 konkurentek do tronu przy takich okazjach bywa, wzbudziło wyjście w strojach kąpielowych
najpiękniejszej mieszkanki naszego regionu.
Maria Nowakowska, miss Ziemi
Legnickiej, została owacyjnie przyjęta
przez licznych fanów sobotniej gali
w Teatrze Norwida, a ogłoszenie jej
nazwiska jako triumfatorki całego
konkursu przyjęto z entuzjazmem.
Sama królowa piękności nie
kryła wzruszenia i radości.
Wygrała 5000 złotych
i wystartuje w finale wyb o r ów
Miss Polonia.

Pierwszą wicemiss została piękność z Wrocławia: Magdalena Bułat,
a drugą wicemiss – Ilona Różniecka.
Największą sympatię wśród publiczności wzbudziła Ewelina Kopczyńska.
Niestety, przepadła piękność z Jeleniej
Góry, Marietta Gutek, dla której cały
konkurs był scenicznym debiutem.
Może następnym razem? Jeleniogórzanka ma dopiero 19 lat.
Piękną szesnastkę pań, która kilka
razy defilowała w
różnych strojach przez
scenę
Te atru
Norw i d a
podziwiali
i oklaskiwali
widzowie, którzy
prawie zapełnili wi-

oraz w szlafroczkach, spod których
przedzierały się odpowiednio eksponowane damskie wdzięki.
Mocną i obfitą w decybele oprawę
muzyczną zapewnił Jose Torres. Na
widowni zasiedli zaproszeni goście,
a wśród nich poseł Marcin Zawiła z
małżonką, prezydent Marek Obrąbalski z połowicą. Z żonami przyszli
także zastępca prezydenta Zbigniew
Szereniuk oraz wiceprzewodniczący
rady miasta Józef Sarzyński. Wszyscy,
a zwłaszcza panowie, bawili się przednio. Gala zakończyła się bankietem dla
zaproszonych gości. W roli gospodarza wystąpił dyrektor Teatru Norwida
Bogdan Koca.

(tejo)

turystycznych
Promocja
Karkonoszy
tradycji
i Gór
Izerskich
Przyjaźń podstawą
każdego sportu
turystycznych
w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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i Turystyki, Karpacz

Karkonoszy
Propagace
i Gór Izerskich

W dniach 19.06–21.06 br. odbyła się XIV Olimpiada Młodzieży Miast Partnerskich –Jablonec nad Nisou. W spartakiadzie uczestniczyły cztery miasta partnerskie: Jablonec
nad Nisou, Jelenia Góra, Heidelberg i miasto partnerskie Bautzen.

Współzawodnictwo młodzieży z wybranych dyscyplin. Wieczow kategorii wiekowej rocznik 1995 rem po sportowych zmaganiach,
i młodsi odbywało się w czterech odbyło się uroczyste zakończenie,
dyscyplinach sportowych: piłce połączone z ogłoszeniem wyników
nożnej chłopców, piłce koszykowej w klasyfikacji generalnej. Na zakońdziewcząt, piłce ręcznej chłopców czenie imprezy wszyscy uczestnicy
Sportu
Turystyki,
Karpaczotrzymali pamiątkowe medale, a
oraz piłcei siatkowej
dziewcząt.
Program imprezy przewidywał trenerzy puchary.
przyjazd uczestników reprezentacji
Reprezentacja młodzieży Miasta
każdego miasta w dniu 19.06.2010r.,
w godzinach popołudniowych, Jeleniej Góry, w ogólnej klasyfikacji
natomiast wieczorem wspólne zajęła drugie miejsce, przegrywając
spotkanie integracyjne z przedsta- jedynie z reprezentacją miasta
wicielami miast partnerskich oraz Jablonec nad Nisou. Trzecie miejsce
oficjalnej delegacji. Drugi dzień uzyskała ekipa sportowa z Bautzen,
imprezy rozpoczął się od uroczyste- natomiast ostatnie miejsce zajęło
go otwarcia zawodów sportowych, Miasto Heidelberg.
Skład zwycięskich reprezentanastępnie młodzież uczestniczyła
we współzawodnictwie w jednej cji sportowych oraz szczegółowa
REKLAMA

Zaprasza

Aeroklub Jeleniogórski
Szczegóły:
Krzysztof Kiebała - tel. kom. 0602 716 000
e-mail: krzysiek@wingstore.aero
Aeroklub jeleniogórski, sekretariat - tel. 075 75 260 20

www.booster.pl

Piłka koszykowa dziewcząt – II
miejsce
Trener: Jerzy Gadzimski, Marcin
Markowicz.
Reprezentacja dziewcząt:
Olimpia Łuczak, Laura Prystrom,
Daria Aleksandrowicz, Agata Łabuda, Natalia Wyszywacz, Daria
Świstak, Agata Michałowska, Kaja
Żmijewska, Angelika Skrzek, Karolina Kosiorowska.

Partnerskich Turniej, zaktywizował
młodzież, nauczył ich współzawodnictwa oraz pozwolił nawiązać koleżeńskie kontakty, co można było
zaobserwować podczas pozowania
do wspólnych zdjęć.
Wymiana wskazówek dotyczących zasad i reguł organizowania
imprez integracyjno-sportowych,
stały się cennym materiałem, ponieważ od właściwej organizacji zawodów i należytej oprawy, w dużej
mierze zależy poziom uzyskanych
wyników, poziom zaspokojenia
wewnętrznej potrzeby ruchu i ogólnego zadowolenia uczestników.

Udział w turnieju pozwolił na
włączenie do zabawy sportowców,
co było jednym z podstawowych
celów imprezy integracyjnej Miast
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Sportowa Olimpiada Miast Partnerskich, została zorganizowana
już po raz XIV, w ramach wieloletniej współpracy między miastami
partnerskimi -Jablonec nad Nisou,
Bautzen, Heidelberg i Jelenia Góra.
Obecna edycja jest kontynuacją
nawiązanej wcześniej współpracy.
W bieżącym roku w roli gospodarza
wystąpiło miasto Jablonec nad Nisou, a w roku 2010 zorganizowanie
Olimpiady, przypadnie naszemu
miastu.

Aldona Hawer

Piłka siatkowa dziewcząt – II
miejsce
Trener: Sylwia Sawicz, Katarzyna
Jagiełło
Reprezentacja dziewcząt:
Patrycja Piekarska, Justyna Obajda, Małgorzata Płoszczyca, Maksymiliana Janik, Paulina Torończak,
Anna Wierzbicka, Natalia Szwarabowicz, Weronika Kozłowska,
Ewelina Rybak.

Piłka ręczna chłopców – III miejsce
Trener: Jakub Kisiel-Kiślański,
Mirosław Dębski
Reprezentacja chłopców:
Maciej Harasimowicz, Jakub
Sikorski, Szymon Okowiński, Łukasz Babul, Kamil Orzoł, Adrian
Nowaczek, Krystian Ligiżyński,
Przemysław Rzońca.

a Jizerských hor

www.booster.pl

Aeroklub Jeleniogórski
zaprasza na Euroregionalne
Szybowcowe Mistrzostwa Dolnego
Śląska odbywające się w dniach
od 25.06.2009 do 05.07.2009
na lotnisku w Jeleniej Górze
© BOOSTER

nen

klasyfikacja w poszczególnych
dyscyplinach :

Piłka nożna chłopców – III miejsce
Trener: Leszek Harapin, Bartosz
Królikowski
Reprezentacja chłopców:
Łukasz Chwistek, Kacper Dudek,
Aleksandrowicz Gaborec, Bartosz
Hartwing, Mateusz Kaczmarski, Kamil Masel, Adam Skowroński, Piotr
Walaszek, Oskar Wieliczko, Łukasz
Zając, Piotr Żuczkowski, Szymon
Czechowski, Piotr Nowocień.

turistických
Propagace
tradic
turistických
Krkonoš
tradic
a Krkonoš
Jizerských hor

- podejmij wyzwanie
- zapisz się na kurs
spadochronowy
lub skoki w tandemie
- ruszamy 03.07.2009

© BOOSTER
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Muzeum Karkonoskie, Jilemnice

Muzeum Karkonoskie, Jilemnice
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Transferowy ruch w jeleniogórskim szczypiorniaku
Transferowy ruch w polskiej lidze piłki ręcznej rozpoczął się na dobre. Jeleniogórski
klub KPR. Ma już dwie nowe zawodniczki, kolejne dołączą do zespołu już niebawem.

Bezpośrednią transmisję z
bokserskiej gali „Wojak Boxing

Night”
można
było obejrzeć na
antenie
Polsatu
Sport.

Pozostałe dwie zawodniczki, nie

Aldona Hawer mają jeszcze z klubem podpisanych

kontraktów, ale ma być to już tylko

Gwiazdy grały w tenisa w Karpaczu
W miniony weekend na kortach Hotelu Orbis Skalny oraz
FTC odbył się Deblowy Turniej Tenisowy „Karkonosze Skalny Cup” oraz X Mistrzostwa Karpacza w Tenisie Seniorów,
w kategorii +40.
W zawodach udział wzięło wiele
osób wraz ze znanymi artystami,
aktorami i politykami. Pogoda
sprzyjała imprezie, a uczestnicy i
kibice świetnie się bawili.
W tym roku gośćmi turnieju byli
m.in.: Urszula Dudziak, Stan Borys,
Piotr Skarga, Dariusz Lewandowski,
Tomasz Bednarek, Witold Żaboklicki, Piotr Cyrwus, Jerzy Fedorowicz,
Jerzy Szmajdziński, Marek Pudełko.

Rajdowy Puchar Polski już w lipcu – video

24 Rajd Karkonoski zagościł ponownie w kalendarzu
Rajdowych Samochodowych
Mistrzostw Polski oraz dodatkowo Rajdowego Pucharu
Polski i Lausitz Cup.
10-12 Lipca zapraszamy w
okolice Jeleniej Góry. Atrakcją
zawodów, będzie widowiskowy Odcinek Specjalny na
osiedlu Zabobrze. Zawodnicy
będą pokonywać dwukrotnie
trasę o długości 2,5 km.

W Turnieju Tenisowym Karkonosze
– Skalny Cup zwyciężyli : Anna Andre ( I miejsce - turniej kobiet) oraz
Andrzej Kądziela ( I miejsce - turniej
mężczyzn).
Natomiast w Turnieju Deblowym
o Puchar Liczyrzepy “KarkonoszeSkalny Cup” niepokonany był
duet Zbigniew Górny i Zygmunt
Dolatowski.

Aldona Hawer

Pogoda popsuła siatkarskie plany
W związku z niesprzyjającymi warunkami
atmosferycznymi i brakiem perspektyw poprawy pogody na najbliższy weekend, zostają
odwołane turnieje w piłce siatkowej, które
miały się odbyć w dniu 28 czerwca 2009 w
Zajeździe “U Wojciecha” na Podzamczu (dotyczy to turnieju z cyklu“Karkonosze Cup” 2009
oraz Mistrzostwa Gminy Podgórzyn).
Nowy termin przeprowadzenie powyższych imprez
zostanie podany w osobnym komunikacie.
Jednocześnie zapraszamy do II turnieju z cyklu
“Karkonosze Cup” 2009, który planowany jest na
dzień 11 lipca na basenie MOSIR przy ulicy Sudeckiej
( rozpoczęcie zawodów- godz. 11.00).

Ekstraklasa bez AZS KK
Niestety sprawdził się czarny scenariusz! Do rozgrywek Polskiej Ligi Koszykówki
Kobiet w sezonie 2009/10 nie przystąpi zespół Finepharm AZS Kolegium Karkonoski
Jelenia Góra.

Fot. R. Ignaciak

Wiele osób przewidywało, że to
koniec marzeń o występie w FGE,
gdy upłynął termin wstępnych zgłoszeń drużyn do rozgrywek Polskiej
Ligi Koszykówki Kobiet. Jedynym
klubem, spośród czternastu uprawnionych do gry w najwyższej klasie
rozgrywkowej, który nie dokonał
tego zgłoszenia jest AZS Kolegium
Karkonoskie.
Jeszcze w tym tygodniu trwała
akcja ratowania klubu. Sponsor
klubu dr Jan Czarnecki powiedział
„Polsce The Times”:
-Sprawa jest skomplikowana. W

Z klubem pożegnała się Magdalena Tajerle, która zrezygnowała z
gry z powodów osobistych. Jest to
duża strata dla drużyny, ponieważ
Magda była leworęczna.

Fot. R. Ignaciak

Tym razem Łukasz pokonał
46-letniego Silvio Meinela.
Niemiec poddał walkę po
pierwszej rundzie, jednak w tym
czasie zdołał wyprowadzić cios,
który doprowadził do kontuzji
prawego oka Polaka.

kwestią czasu. Są to Agnieszka
Tarczyluk ze Startu Elbląg i Natalia
Tórz z Astromalu Leszno. Agnieszka ma 19 lat, 180 cm wzrostu i
występuje także w młodzieżowej
reprezentacji Polski.

Pierwszym wzmocnieniem naszego zespołu jest Anna Świdzińska. Występuje na lewym rozegraniu. Ma 19 lat i 179 cm wzrostu.
Drugą siłą jest bramkarka – Daria Krajewska. Ma także 19 lat i 179
cm wzrostu. Obie dziewczyny są z
SMS Gliwice.

związku z problemami finansowymi, co zresztą odczuła moja firma,
mnie jako osoby prywatnej nie
stać na samodzielne finansowanie
zespołu, jak to miało miejsce w poprzednim sezonie. Dlatego do klubu muszą trafić kolejni inwestorzy.
Przeprowadzam wiele rozmów, ale
póki co bez efektów. Przykładowo
dwie znaczące firmy już zdążyły się
wycofać, tłumacząc swoją decyzję
bakiem odpowiedniej infrastruktury dysponowanej przez. Niestety
bez nowoczesnego obiektu do Jeleniej Góry trudno będzie ściągnąć

potencjalnych sponsorów.
Na chwilę obecną wiadomo,
iż Joanna Górzyńska–Szymczak,
zdecydowanie najlepsza w (drugiej
części sezonu) koszykarka Finepharmu opuszcza Jelenią Górę.
Zawodniczka podpisała już kontrakt z beniaminkiem Polskiej Ligi
Koszykówki Kobiet PTS Liderem
Pruszków. Wcześniej z klubem
pożegnała się także Joanna Kędzia,
która przenosi się na dwa lata do
Inei AZS Poznań.

Aldona Hawer

II edycja Pucharu
Europy we Freestyle’u
Kajakowym
W ubiegłym tygodniu kajakarze Karkonoskiego Klubu
Kajakowego uczestniczyli w
drugiej edycji Pucharu Europy. Tym razem zawody zostały
rozegrane w Słowackim Cunovie na torze kajakowym na
obrzeżach Bratysławy.
W finale walczył Tomasz
Czaplicki zajmując ostatecznie 4 lokatę, Marcin Marchowski był 16 natomiast
Marcin Matecki w kategorii
juniorów był 6.
Już dzisiaj zawodnicy wyjeżdżają do Lienz’u w Austryjackim Tyrolu. Kolejne zawody z cyklu Pucharu Europy w
najbliższy piątek.

Przez co najmniej pół roku nie
zobaczymy Karoliny Konsur, która
ma kontuzję łękotki.
Z zespołu KPR- odeszła Marzena
Buchcic. Prawdopodobnie będzie
ona grała w drugim jeleniogórskim
zespole Szczypiorniaka, tyle, że w
Finepharmie.

Aldona Hawer

Dobre występy naszych lekkoatletów
Kolejne dobre występy zanotowali lekkoatleci z MKL „12”
Jelenia Góra.
Podczas startu na zawodach
w Słubicach dobrze zaprezentowali się nasi zawodnicy.
Monika Imiołek w biegu na
100 m ppł uzyskała 14,93 s,
Paweł Pis w biegu na 110 m ppł
- 15,48 s oraz Damian Wojciechów startujący w trzech konkurencjach: 100 m - 11,18 s (rekord
życiowy), 200 m - 23,51 s, skok
w dal - 6,51 m, w zawodach
startował ponadto Aleksander

Borkowski (17:40,01 min) oraz
Jacek Jolibski (18:11,73 min) w
biegu na 5000 m.
Zawodnicy uczestniczący w
zawodach z cyklu Grand Prix w
Lesznie osiągnęli następujące
rezultaty: Monika Imiołek - 100
m - 13,27 s, Kajetan Kąs - 1500
m - 4:12,53 min (rekord życiowy), Łukasz Kruczek - 400
m - 57,49 s.

Udane rowerowe spotkanie
Udane rodzinne spotkanie na rowerze po hasłem ,,Zaprzęgi w Starej Kamienicy,, - na zbiórce w Goduszynie
zameldowało się ponad 30 rowerzystów.
Fot. R. Ignaciak

To już piętnasta wygrana walka Łukasza Janika na zawodowym ringu.
Jeleniogórski bokser pozostaje niepokonany.

Miasto
pokryje licencje
Dziś w Urzędzie Miasta podjęto decyzję
o pokryciu opłat licencyjnych jeleniogórskich klubów. Dzięki temu kluby będą
miały pieniądze na opłaty związane z
przystąpieniem do rozgrywek w sezonie
2009/10.
Pieniądze przyznano największym sportowym klubom w mieście.
MKS Sudety Jelenia Góra - 27 tyś.
Finepharm Karkonosze - 15 tyś.
KPR Jelenia Góra - 11,5 tyś.
KS Karkonosze JG - 7 tyś.
Wniosek AZS Kolegium Karkonoskiego,
który nie wystąpi w Ekstraklasie, nie był
rozpatrywany.

Królewska gra w
Lubawce

29 czer wca w Lubawce
rozpocznie się IV Międzynarodowy Turniej Szachowy o
Puchar „Bramy Lubawskiej”.
Zawody rozegrane zostaną
w dwóch grupach:
OPEN A- dla graczy zaawansowanych z rankingiem
szachowym >1900 i
OPEN B- zawodnicy z rankingiem <1900 i amatorzy.
W poprzednich latach impreza gromadziła miłośników
gry królewskiej z całej Polski
oraz liczne grono zawodników zagranicznych (m.in.
z Litwy, Ukrainy, Francji,
Czech, Niemiec i Szwecji).
W Lubawce występowało już
kilku zawodników z
najwyższymi tytułami szachowymi (arcymistrzowie,
mistrzowie międzynarodowi).
W roku ubiegłym zwyciężył
arcymistrz międzynarodowy
Paweł Jaracz z Jeleniej Góry.
Turniej potrwa do 5 lipca,
szczegóły oraz zapisy na stronie internetowej
www.brama.przedwojow.pl

Pogoda cyklistom także dopisała , nie padało. Jak relacjonuje Zbigniew Leszek Prezes
I-KTK-N:
- Z Goduszyna pojechaliśmy
na Rybnicy, dalej wspomnianą
drogą rowerową do Starej Kamienicy. Sam pokaz zaprzęgów,
był interesujący. Po pokazie
grupa się podzieliła, część osób
pojechało dalej w stronę Świeradowa, a część przez Barcinek,
Wrzeszczyn, Siedlecin do Jeleniej Góry.

Już teraz zapraszam na kolejny wyjazd do miejscowości
Nove Mesto pod Smrkem, gdzie
proboszczem w t amtejszym
kościele jest ksiądz z Polski,
który serdecznie nas zaprasza.
Informacja o dacie wy jazdu
będzie podana przynajmniej z
tygodniowym wyprzedzeniem
na stronie www.jelonka.com
lub na naszej stronie www.jeloeniogorski klub kolarski.

Fot. R. Ignaciak

Niepokonany Janik

Fot. R. Ignaciak
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Na skraju przepaści
W środę w sali konferencyjnej Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Jeleniej Górze odbyło się walne zgromadzenie
członków MKS Karkonosze Jelenia Góra. Zebrało się czternaście osób, którym leży na sercu dobro klubu..
Dotychczas w skład zarządu
klubu wchodziły tylko trzy osoby: prezes Tadeusz Duda, wiceprezes Bogusław Kempiński i Tomasz Kocioła. Wcześniej ze swoobowiązków
zrezygnowali:
Muzeum
Karkonoskie, Jelenia Góra
Sztolnieich
Kowary
Piotr Kuban, Andrzej Niemiec, a
wczoraj jeszcze Tomasz Kocioła.
Bogusław Kempinski apelował
wielokrotnie do władz miasta o
wzmocnienie zarządu. Jednak
bez odzewu... Klub powinno
Sztolnie Kowary
Muzeum Sportu i Turystyki, Karpacz
reprezentować od trzech do
Karkonosze i Góry Izerskie
Krkonoše
Jizerskézarząd
hory
piętnastu
osób, adlatego
wymagał uzupełnienia. Tak też
się stało. Paweł Walczak wszedł
w skład w Komisji Rewizyjenej.
Nowymi członkami zarządu
klubu są zaś
: Zygmunt JanMuzeum Sportu i Turystyki, Karpacz
kowski, Lech Walczak, Mariusz
Szczygieł, Bartosz Wiatrzyk i
Marek Siatrak. Trzej ostatni będą
Promocja tradycji turystycznych
decydować głównie w sprawach
młodzieży. Już wczoraj jednogłoKarkonoszy i Gór Izerskich
śnie zdecydowano, że pomimo
kłopotów finansowych, z jakimi
Propagace turistických
tradic
boryka
się klub,
zespół naszych
Muzeum Karkonoskie, Jelenia Góra
Sztolnie Kowary
Krkonoš a Jizerských
hor
juniorów
przystąpi do Ligi Dolnośląskiej Juniorów.

Obrębalski ustalił kwotę stypendium dla zawodników Karkonoszy
na nieco ponad 300 złotych.
Najbardziej bulwersującą kwestią jest sprawa podziału pieniędzy na szkolenie i wypoczynek
dla dzieci i młodzieży w celu
przeciwdziałania patologiom
społecznym. Klub KS Karkonosze nie został uwzględniony w
tych dotacjach. Tym bardziej, dziesięcioosobowa grupa dzieci
że w tym roku klub powiększył Muzeum
przebywa
na sportowym
obozie
Sportu i Turystyki,
Karpacz
grono trenujących w nim osób. w Pobierowie. To przykre, ale
W Karkonoszach na dzień dzi- koszt tego przedsięwzięcia posiejszy trenuje 120 chłopców. kryli....sami rodzice trenujących
KlubPromocja
poza IV –tradycji
ligowąturystycznych
drużyną w naszym klubie chłopców.
prowadzi
grupę:
żaków,
orliKarkonoszy i Gór Izerskich
ków, młodzików i dwa zespoły
Prezes Duda i Kempiński cały
juniorskie. Na szkolenie dzieci czas szukają sponsorów dla
i młodzieży
miasto
przyznało
Propagace
turistických
tradic najstarszego klubu w mieście.
tylko 30 tysięcy. Obecnie pięć- Wnioski przez nich złożone do
Krkonoš a Jizerských hor

Promocja
tradycji
Muzeum Sportu i Turystyki, Karpacz
turystycznych
Karkonoszy
m.in. Izerskich
Jelfy, Energi Pro, Focus
i Gór
Promocja
Parku pozostają bez odpowiedzi.

Muzeum Sportu i Turystyki, Karpacz

Sztolnie Kowary

mocja tradycji turystycznych
konoszy i Gór Izerskich
Karkonosze i Góry Izerskie

Krkonoše a Jizerské hory

tradycji
turystycznych
Karkonoszy
i Gór Izerskich

Propagace
turistických
Promotion Touristischen Traditionen
tradic
Riesengebirge und Isaargebirge
Krkonoš
a Jizerských hor
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CZTERY STRONY MIASTA

Czy jesteśmy zabezpieczeni przed powodzią?
W gościnnych progach pałacu Paulinum w Jeleniej
Górze spotkali się: zastępca prezydenta Jeleniej
Góry i szef zarządzania
kryzysowego w mieście,
Jerzy Łużniak, oficer prasowy policji, komisarz
Edyta Bagrowska oraz
komendant Państwowej
Straży Pożarnej Jerzy Sładczyk. Rozmowę prowadził
Wiktor Marconi.
Jelonka.com – Pada deszcz
nieustannie lub z małymi przerwami. Było już pogotowie
przeciwpowodziowe, chwilę
obowiązywał alarm powodziowy. Co to znaczy i kiedy
się ogłasza te stany?
Jerzy Łużniak – W tej chwili
mamy pogotowie przeciwpowodziowy. Alarm powodziowy
ogłaszamy kiedy na poszczególnych rzekach woda przekracza
określony poziom. I tak na rzece
Kamienna są to 2 metry, natomiast na rzece Bóbr przekroczenie
poziomu 2,20 metra powoduje
ogłoszenie alarmu powodziowego.
W tej chwili nie ma takiej potrzeby, mamy pogotowie. W tej fazie
wszystkie służby miejskie i nie
tylko, bo również straż pożarna
oraz policja przygotowują się do

zapobiegania ewentualnym podtopieniom, jakie mogą nastąpić po
ogłoszeniu alarmu powodziowego.
Mamy jednostki w mieście które w
tym czasie przygotowują zapory
wodne i worki z piaskiem, które
są dostarczane w miejsca gdzie
już wiemy, że może nastąpić wylanie wody. W wyniku prac jakie
przeprowadzono w ubiegłym roku
przy regulacji rzek przez miasto
i Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej rzeka Kamienna przestaje
być dla nas problemem.
Jelonka.com – Po to były
te potężne inwestycje, żeby
zapobiec corocznym już powodziom i podtopieniom w
mieście.
Jerzy Łużniak – Inwestycja była
rzeczywiście duże, ale te kilka milionów złotych, jakie pochłonęła
regulacja rzeki zwrócą się nam
w kilka lat. Podtopienia które w
latach ubiegłych były chociażby
na ulicach Mieszka I, Francuskiej,
Ludowej kosztowały nas coraz
więcej. Przy takim poziomie wody
i takich opadach jaki był kilka dni
temu bez tej regulacji już byśmy
musieli układać tamy i najprawdopodobniej ewakuować ludzi. Po
tym gdy zlikwidowaliśmy progi,
gdy wyczyszczono i poszerzono
koryto rzeki, które wróciło do
swojego dawnego stanu nie mamy
już problemu z wylewaniem wody
i mam nadzieję, że tak będzie przez
wiele następnych lat.
Jelonka.com – Tak działają
służby miejskie. A jak wygląda
takie pogotowie w straży po-

żarnej. Co robicie gdy zostanie
ogłoszone pogotowie?
Jerzy Sładczyk – My jesteśmy w
pogotowiu nieustannie, siedem
dni w tygodniu, przez 24 godziny
na dobę. Oczywiście, gdy zostanie
ogłoszony alarm przeciwpowodziowy czy pogotowie, większy
nacisk kładziemy na gotowość i
dyspozycyjność ludzi i sprzętu do
usuwania skutków podtopień czy
do ewakuacji, ale nie znaczy to, że
po odwołaniu nie mamy wszystkiego przygotowanego do akcji.
Jelonka.com – Kiedy mamy
wzywać straż, kiedy jest podtopiona piwnica, kiedy pada
deszcz, kiedy rzeka występuje
z koryta?
Jerzy Sładczyk – To jest bardzo
złożone zagadnienie i zależne
od bardzo wielu czynników. Na
przykład nikt nie przystąpi do
opróżniania piwnicy z wody,
kiedy ona do niej nieustannie
napływa bo to się mija z celem.
To tak jakby napełniać dziurawy
zbiornik. Po drugie to kwestia
statyki budowlanej. Woda napływa pod budynkiem, pod izolacją,
wypłukuje podbudowę i wtedy
zagraża to stabilności budynku.
Jej nieustanne usuwanie może spowodować więcej szkód niż woda
stojąca w piwnicy. Nasze działania zawsze są skoordynowane z
miejskim zespołem kryzysowym.
Uczestniczymy w układaniu zapór,
worków z piaskiem. W Jeleniej
Górze są trzy jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej w tym, jedna,
przy ulicy Wiejskiej specjalizuje

się w działaniach przeciwpowodziowych. Mają na wyposażeniu
rękawy przeciwpowodziowe do
podnoszenia umocnień i wałów i
są przygotowani do tego. Wzdłuż
ulicy Wiejskiej płynie rzeka Bóbr i
dlatego są przygotowani szczególnie, ale działają na terenie całego
miasta. W ostatnich latach było
tak, że wylewał albo Bóbr, albo
rzeka Kamienna. Na zmianę. Obydwie rzeki na raz mocno zaszalały
jednocześnie podczas pamiętnej,
dużej powodzi w roku 1997.
Edyta Bagrowska – Również policja, podobnie jak służby miejskie
i policja, jesteśmy przygotowani
do wystąpienia podtopień i powodzi. Monitorujemy stan wód i
współpracujemy ze służbami miejskimi i powiatowymi. Jest też inne
zagrożenie. Kiedy mocniej pada

dochodzi u nas do większej liczby
kolizji drogowych. Ich powodem
jest nieostrożna jazda kierowców, dekoncentracja i nadmierna
prędkość. Na szczęście kończą się
niegroźnymi obrażeniami, ale
mieliśmy w ostatnich dniach dwa
poważne wypadki, gdzie poszkodowani zostali hospitalizowani
na okres dłuższy niż siedem dni.
Policji drogowych jest dużo, więc
na pewno będą też dyscyplinować
piratów drogowych.
Jerzy Łużniak – Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w najbliższych
dniach nie będzie u nas opadów
tak intensywnych, żeby mogły
zagrozić wystąpieniem rzek z
brzegów. Padać będzie, ale nie
na tyle, żeby zdarzyły się podtopienia. Najgroźniejsze są dla nas
rzeki górskie, czyli Wrzosówka,
Kamienna i Podgórna. Ale na
razie nic się nie zdarzyło. Kamienna po regulacji zachowuje
się bardzo dobrze. Najwięcej
problemów może nam sprawić
Wrzosówka w Sobieszowie,
jeśli dojdzie do gwałtownych
opadów, ale myślę, że tak się nie
zdarzy. Chciałbym podziękować
i policji i straży, za doskonałą
współpracę i za sprawność obydwu służb. Podczas ubiegłorocznych ćwiczeń transgranicznych
z policją czeską wszyscy zebrali
dobre opinie a Czesi byli pod
wrażeniem sprawności szczególnie strażaków.
Jelonka.com – Współpraca
to ważna rzecz, ale najważniejsze jest bezpieczeństwo
mieszkańców. Jak ludzie
reagują na wasze działania?
Czy na przykład pomagają?

Dialogi Jelonki

Dylematy
naszego regionu

W kolejnym odcinku z cyklu Dialogi Jelonki Wiktor Marconi rozmawia ze
starostą jeleniogórskim,
Jackiem Włodygą.
Wiktor Marconi – Panie
starosto, czy Jelenia Góra ma
być dla mieszkańców czy dla
turystów? Co ma być motorem rozwoju, sporty niszowe,
zimowe, letnie?

Jacek Włodyga – Dla jednych
i dla drugich, to jest oczywiste.
Turystyka powinna napełniać kieszenie jeleniogórzan, w ten sposób
realizujemy nas plan strategiczny
przez rozwój turystyki do lepszego
życia. Z konieczności formalnej
oddzielamy powiat jeleniogórski od
Jeleniej Góry, chociaż przyjezdni, turyści często nie bardzo to rozumieją.
Trudno sobie wyobrazić, żeby
powiat rozwijał się harmonijnie bez
Jeleniej Góry i jak sądzę odwrotnie.
Natomiast dla powiatu priorytetem
są sporty zimowe. Biegi narciarskie,
zjazdy narciarskie, psie zaprzęgi. To
wszystko co jest związane z zimą,
aktywnością na śniegu. Natomiast
inne sporty, lekkaatletyka, piłka
nożna, koszykówka to nacisk na
nie kładzie miasto.

Jerzy Sładczyk – Niestety, nasze
społeczeństwo jest tak nakierowane, że w przypadku wystąpienia
zagrożenia powodziowego stał
przy nim strażak, policjant i lekarz
pogotowia ratunkowego. To jest
nierealne i niemożliwe. Każdy
system bezpieczeństwa na świecie
budowany jest tak, że na dole i na
początku jest sam obywatel i jego
obowiązki wobec siebie i innych.
Dopiero gdy zagrożenie przerasta
jego siły i możliwości wzywane są
służby ratunkowe. Zdarzały mi się
takie sytuacje kiedy ręce opadają.
Taki przykład, wiosenne roztopy,
wzywają nas ludzie na pomoc do
zalewanego budynku mieszkalnego. Jadę tam jako dowódca wozu
bojowego. Przyjeżdżamy na miejsce i co widzę. W drzwiach zalewanego budynku stoi facet z rękami
w kieszeniach i mówi, patrz pan
jak ta woda wpływa do budynku
przez te drzwi. A wystarczyło
wziąć szpadel i w zmarzniętym
śniegu wykopać 20 metrów rowka, żeby tę wodę skierować gdzie
indziej. Jest pytanie, czy do wykopania tego rowka należało wzywać
straż pożarną czy inną służbę czy
obywatel ma to wykonać sam.
Przez analogię do lata. Jeżeli ktoś
mieszka w pobliżu rzeki i on zna jej
zachowanie najlepiej. Jeśli widzi,
że wody przybywa zbyt szybko i
może pojawić się przed progiem,
powinien nas powiadomić z odpowiednim wyprzedzeniem, jeśli
sam nie zdoła zapobiec zalaniu.
Jeśli odpowiednio wcześniej ułoży
się trzy worki z piaskiem można
zapobiec poważniejszej sytuacji.
Jeśli woda wypłynie jakimś obniżeniem robi się gorzej.
Jelonka.com – Czyli obywatelu,
pomóż sobie sam.

Jacek Włodyga – Oczywiście,
jeżeli ten sport ma u nas rację
bytu i może nas promować, tak,
że przyjeżdżają uczestnicy, kibice
to jak najbardziej. Pamiętając o
priorytecie, czyli sportach zimowych, chętnie widzimy tenis, czy
lekkoatletykę. Chętnie również
widzielibyśmy inne sporty zimowe, ale na razie nie ma takich
możliwości.

Jacek Włodyga – Tr udno
mówić o sporcie bez klubów
sportowych. A tymczasem te
są uzależnione od samorządów
gminnych, które mniej lub
bardziej popierają konkretne
dyscypliny sportowe. Kluby
zimowe mają niewielkie budżety i bez dofinansowania ze
strony samorządu nie byłyby
w stanie funkcjonować. Przez
sport klubowy dochodzimy do
wyczynowego i tutaj jest już
trochę łatwiej. Mamy tradycje,
wielu olimpijczyków, chociażby
ze szkoły mistrzostwa sportowego w Karpaczu.

Wiktor Marconi – Cięcia w
budżecie nie będą miały wpływu na sporty zimowe?

Wiktor Marconi – czego się
możemy spodziewać latem
i zimą?

Wiktor Marconi – Czy na
przykład tenisowy puchar
Skalny Cup? Bierzemy każdy
sport jaki zechce się u nas
pojawić?
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Afgański epilog
Wrzesień jeleniogórski
czasami jest niezwykle
urokliwy. Tego dnia było
wyjątkowo malowniczo,
ciepło i słonecznie. Łaziłem po Rynku i okolicznych sklepikach w poszukiwaniu przyodziewku. I nagle poczułem się
bardzo bezpiecznie. Ta
atmosfera jeleniogórskiego września zadziałała jakoś magicznie. To
niesamowite poczucie
bezpieczeństwa było tak
wielkie, że aż zniewalające. Musiałem usiąść . Nie
mogłem zrobić kroku.
Kumulowane w podświadomości przeżycia, nagle
tutaj na tym pięknym rynku nagle znalazły swoje
ujście.
Ruskie w Kabulu
Trzymało mnie chyba z godzinę. Było dobrze ciemno kiedy dowlokłem się do domu.
Nie ukrywam że w zwalczeniu
przypadłości pomogła kawa i
sporawa lampka koniaku wypita
w towarzystwie spotkanego kolegi. Mam na koncie sporo sześć
dużych wypraw w Himalaje ale
coś takiego ja w tan wrześniowy
wieczór przydarzyło się tylko
jeden jedyny raz. Niesamowite
uczucie bezpiecznej egzystencji.
Coś fantastycznego. Rok później,
siedzieliśmy z Włodkiem Kostre-

Jacek Włodyga – No oczywiście
Bieg Piastów, już jako część Worldlopped. Co roku przyjeżdżają do
nas sławni zawodnicy. Puchar
świata w kombinacji norweskiej,
przypuszczam też, że mistrzostwa
europy lub podobną dużą imprezę
w psich zaprzęgach. Latem głównie kolarstwo górskie. Będzie
też u nas zimowa olimpiada
młodzieży i wszystkie obiekty
będą przez młodych w połowie
stycznia zajęte.
Wiktor Marconi – Służna
zdrowia i szpital Bukowiec
w Kowarach. Przestał już
być własnością powiatu i
jest placówką prywatną. Czy
każdy może tam się leczyć na
podstawie ubezpieczenia?

kiewiczem w Stacji Centralnej
GOPR.
- Ruscy weszli do Afganistanu
- powiedział Włodek.
- Nie mają szans, dostaną
po łapach – odpowiedziałem.
Zrozumiałem też wtedy jaką
rolę spełniali młodzi ludzie, mówiący znakomicie po rosyjsku,
których spotkałem w jednym z
hotelików w Dolinie Wachanu.
Koło się zamknęło. Oburzenie
społeczeństwa polskiego było
duże. Polacy protestować nie mogli. Wyrażali swoją dezaprobatę
w inny sposób. Np. w jednym z
barów mlecznych, takie kiedyś
były usłyszałem z kuchennego
okienka: RUUSKIE w Kabulu. Ta
okrutna wojna zniszczyła ten
wspaniały kraj. Zginęło w latach
tej wojny około 1,5 miliona ludzi.
Po stronie rosyjskiej kilkadziesiąt
tysięcy żołnierzy. Internacjonalistyczna misja „wyzwolenia” Afganistanu skończyła się fiaskiem.
A co najgorsze zamknęła nam
dostęp do wspaniałych gór.

Nasi w Kabulu

Jakiś czas temu jechałem jeleniogórską taksówką. Rozmowa
zeszła na temat wojska i Afganistanu. Usłyszałem od taksówkarza - jestem dumny, że są tam
polscy żołnierze. Z Amerykanami
i z nowoczesną techniką na pewno zwyciężymy.
Próbowałem sympatycznemu
panu wytłumaczyć, ze jest tp niemożliwe. Byłem i jestem gotów
się założyć, że i teraz nikt tam
nie wygra. Niestety nie udało się
pana przekonać. Owszem. Obce

Jacek Włodyga – Zarządowi
chodziło o to, żeby ani przez
moment nie przestał świadczyć
usług medycznych. Mamy nadal
10 procentowy pakiet kontrolny,
dzięki któremu wiemy co się
dzieje na naszym terenie. Nie
ma też mowy o ograniczeniu
świadczeń zdrowotnych. Każdy
kto przyjdzie z ubezpieczeniem
może z niego skorzystać i będzie
obsłużony tak jak kiedyś, a raczej
lepiej niż kiedyś. Oczywiście,
jeśli ktoś chce, może za dodatkowe świadczenia zapłacić, ale
to zależy od chęci i możliwości. Każdy może korzystać z
usług medycznych bez obawy, że
ktoś zażąda od niego pieniędzy.
Sprzedaliśmy udziały aby szpital
mógł nadal funkcjonować. Ani

wojska mogą tam siedzieć długo.
Usadowieni w bezpiecznych
bazach. Obcy żołnierze będą kontrolować główne szlaki, komunikacyjne, będą obecni w Kabulu
i w kilku większych miastach.
Będą latać na swoich wspaniałych nowoczesnych maszynach i
czasami strzelać. Czasami kogoś
zabiją. Ale nigdy nikt tego kraju
w całości ni posiądzie. W telewizji
pokazano afgańskie dzieci, krzyczące: polski naród i pokazujące
jednocześnie uniesione do góry
kciuki. Pokazanie kciuka było
kiedyś gestem obraźliwym. W
przeciwieństwie do pana taksówkarza nie jestem wcale dumny z
tego, że tam jesteśmy. Byliśmy
jedynym krajem Europejskim,
który już przed wojną o czym
pisałem rozpoczął w Afganistanie misję cywilizacyjną. Do dziś
chyba koło Kabulu stoi polska
lokomotywa i kawałek linii kolejowej podarowany Afganistanowi
przez Piłsudskiego. Dzisiaj po
prostu jesteśmy najeźdźcami. Bez
względu na to jakie motywy nas
do tego zmusiły. I chyba na tym
należy być może skończyć może
zbyt długą opowieść o Afganistanie. W naszej wspinaczkowej
pamięci, kraj ten pozostanie
na zawsze, bo tutaj narodził się
pomysł naszej jeleniogórskiej
wyprawy na Szachaura. To tutaj
zabłysnął niezwykły talent, i
nie tylko wspinaczkowy Jurka
Pietkiewicza, a o którym to przez
lata po prostu zapomnieliśmy.
Dzisiaj w siedemdziesięciolecie
polskiego himalaizmu warto o
tym przypomnieć.

starostwo ani NFZ nie ma środków na dobre funkcjonowanie
placówki. Szpital jest już w
holdingu szpitali Euromedical,
które współpracują i się rozwijają. Kolejny obiekt holding
uruchomi we Wrocławiu.
Wiktor Marconi – Kolejny
problem to nasze drogi. Do
Pragi czy Berlina łatwiej
jedziemy niż do Warszawy.
Jeszcze trochę i do Wrocławia
będzie trudniej dojechać niż
do tych stolic. Wiem, że to sa
drogi wojewódzkie, ale czy
marszałek wie, w jakim są
one stanie?
Jacek Włodyga – Myślę, że
zdaje sobie sprawę z zakresu

Wspomnieć warto

Z Jelenią Górą związany był
też słynny Andrzej Zawada.
Tutaj, w dzisiejszym Żeromie
zdawał maturę. Mieszkał chyba
w Przesiece. Tutaj bardzo chętnie
przyjeżdżał. Wspominam o tym
bo właśnie ukazała się książka
napisana przez jego żonę, Annę
Milewską „Życie z Zawadą”. Książkę
wydała oficyna wydawnicza
ŁOŚGRAF z Warszawy. Jest gruba ma ponad sześćset stron.
Napisana po babsku wciąga bez
reszty każdego. Mieszają się tutaj
sprawy błahe z wielkimi. Anna
Milewska to znana aktorka. Ankę
jak o niej mówiliśmy, poznałem
w Afganistanie, w jej podróży
do męża zdobywającego konkurencyjną wielka ścianę skalną.
Anka w towarzystwie koleżanki
i kolegi tylko, wędrowała zdezelowanym ZIŁ-em. Spotkaliśmy
się w momencie, jak z wielkim
talentem przedrzeźniała grubego Niemca krytykującego Jej
ZIŁ-a . Jak on mógł. Znajomość
ta trwa do dzisiaj. Często tutaj w
naszej pięknej Kotlinie bywali.
Bywali też w moim domu. Kiedyś siadając do śniadania, Anka
patrząc lekko złośliwie w stronę
męża powiedziała - Czy nie uważasz Andrzeju, ze jak takie dwie
gwiazdy usiądą koło Mariana to
Go mogą oślepić? Innym razem
odwoziłem Zawadów na dworzec
kolejowy w Jeleniej Górze. Kiedy
weszliśmy do holu dworca
raptem od kolejek stojących do
kasy oderwała się spora grupa
ludzi i zaczęła w przyzwoitym
tempie podążać w naszym kierunku. Andrzej się lekko nadął
bo był pewny, że to do niego.

potrzeb. Że w miejscowościach
wypoczynkowych trzeba dbać o
drogi, bo stracą one swój status.
Nie można powiedzieć, że nic
nie robimy. Co roku odnawiamy około 5 kilometrów dróg
powiatowych z 300 kilometrów,
jakimi zarządzamy. Wiem że to
kropla w morzu potrzeb. Jestem
też pełen obaw z powodu Euro
2012, że na wszystko, co nie
będzie związane z przygotowaniami mistrzostw nie będzie
pieniędzy. Jeśli do Wrocławia
przyjedzie tysiące kibiców i
będą chcieli obejrzeć nasz region, to z powodu stanu dróg
będziemy się wstydzić nie mniej
niż, na przykład, z powodu niedokończonego stadionu.

Tymczasem tabun pędził do Milewskiej. Grająca rolę doktor Julii
w Złotopolskich, Milewska była
powszechnie rozpoznawalna.
Potem Andrzej niespodziewanie
dla nas wszystkich odszedł. Do
Karpacza Anka przyjechała
sama. Miałem ją odebrać i zawieźć na kolej. Była niedziela
gdzieś koło trzeciej po południu
telefonicznie, że „pani Ania
schodząc od Wangu, a był to luty
złamała rękę”. Nie było wyjścia.
Znaleźliśmy się na pogotowiu.
Chciałem żeby przed wyjazdem
Anka miała rękę porządnie zaopatrzoną. Próby wcześniejszego
załatwienia problemu okazały
się bezowocne. Musieliśmy czekać w kolejce. Anka ubrana w
futro i fantazyjny kapelusz w
obecności siwobrodego budziła
powszechne choć dyskretne
zainteresowanie. - Jak ja będę

z tym gipsem tańczyć gawota,
zamartwiała się Milewska - od
jutra mam występy w teatrze. -Tańczysz gawota? - zbaraniałem.
To ci pokażę. Nim cokolwiek
mogłem powiedzieć Anka z bolącą uniesioną ręką puściła się
w tany. Wyglądało to niezwykle
malowniczo. Pomoc medyczna
nabrała tempa kiedy sympatyczne panie zidentyfikowały,
ze tańcząca starsza pani na korytarzu gawota to Ta Milewska.
Zdążyliśmy na pociąg. O wielu
bardzo ciekawych sprawach
życiowych tych niezwykłych
ludzi będziecie mogli przeczytać
państwo w książce Anny Milewskiej. Natomiast anegdoty o nich
znajdą się tylko w Jelonce.

Marian Sajnog

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

29 czerwca 2009 r.

26

OG£OSZENIA
19.VI.2009 GODZ. 12:00 – 26.VI.2009 GODZ. 12:00
DO OGŁOSZEŃ POPRZEDZONYCH SZEŚCIOCYFROWYM NUMEREM DOŁĄCZONE SĄ ZDJĘCIA.
ZNAJDUJĄ SIĘ ONE W DZIALE OGŁOSZEŃ NA STRONIE WWW.JELONKA.COM
OFERT PRACY185, OGŁOSZEŃ 1300
PRACA
DAM PRACĘ

PRACA dla atrakcyjnej kobiety do
40 lat wysokie zarobki i dyskrecja 781 326 934
FIRMA budowlana zatrudni murarzy, tynkarzy oraz zleci wykonanie
elewacji wraz z dociepleniem -507
445 930
AVON - zostań konsultantką. Poszukuję osób chętnych do współpracy
z Jeleniej Góry i okolic. Zadzwoń
075 75 584 48 lub 606 736 939
AVON - konsultantka - 692 494 164
ZATRUDNIĘ 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
ZATRUDNIĘ kucharza do pizzerii w
Jeleniej Górze - stawka minimum
100 zł dziennie - 502 667 208 lub
501 328 176
ZATRUDNIĘ stróża bez nałogów Sosnówka. Możliwość pracy dodatkowej na budowie - 507 395 675
ZATRUDNIĘ dziewczynę do koni jazdy i bonus pieniężny - Sosnówka
- 507 395 675
ZLECĘ budowę płotu w Sosnówce
- 507 395 675
30 osób od zaraz - do 30 lat, mężczyźni. Praca ﬁzyczna i umysłowa, od
1500 netto - 792 186 671
300 osób od zaraz - 300 osób od
zaraz - 501 665 790

ABSOLWENTÓW i zaocznych - od
zaraz, nie wymagamy doświadczenia,
przeszkolimy pod kątem różnych
stanowisk - 75 764 70 19
AGENCJA ochrony zatrudni - pracownika ochrony z terenu Jeleniej
Góry - 605 097 861
AGENCJA ochrony zatrudni - pracownika ochrony z terenu Karpacza
i Mysłakowic - 605 097 861
AGENCJA ochrony zatrudni - pracownika ochrony z terenu Szklarskiej
Poręby lub Piechowic. Praca na stałe
- 605 097 861
AGENCJA opłat - agencja opłat
Expert zatrudni na stanowisko kasjer,
cv ze zdjęciem i list motywacyjny
bardzo proszę składać w siedzibie
ﬁrmy przy ul. Różyckiego 4 - 075 64
285 56
AVON - Poszukuję osób chętnych do
współpracy z Jeleniej Góry i okolic.
Zadzwoń lub napisz - czekają na
Ciebie atrakcje i przywileje konsultantki
- danutabog@wp.pl - 606 736 939
AVON zaprasza - Zostań konsultantka
Avon. Zarabiaj, poznawaj nowych
ludzi. Czekają na Ciebie prezenty,
szkolenia kosmetyczne. Pracujesz
wtedy, kiedy masz czas. Napisz
GG:7287082 poczta:zanusia_JG@
wp.pl - 691 250 095
BARMAN/BARMANKA - zatrudnię
do pracy w pubie PLAY-TA przy ul.
Konopnickiej 17. CV można składać
w pubie codziennie od godz.18 - 691
049 301
BARMANKĘ/NA zatrudnię - w barze
piwnym w ok. centrum J.G. Praca w
systemie 7 dni pracy 7 wolnego w
godz. 9oo-23.oo . Wiek min. 25 lat .

OGŁOSZENIA DROBNE : REGULAMIN
1. Ogłoszenia są bezpłatne
2. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania ogłoszeń
3. Aby ogłoszenie ukazało się w Tygodniku Jelonka należy wypełnić kupon
i dostarczyć go do redakcji (ul. Skłodowskiej-Curie 13/2)
4. Istnieje możliwość nadania tego samego ogłoszenia wiele razy, wystarczy do wypełnionego kuponu dołączyć
odpowiednią liczbę kuponów (wypełniamy tylko jeden kupon)
5. Ogłoszenie jest ważne tylko po podaniu danych osobowych (do wiadomości redakcji) wraz z kontaktem,
w celu sprawdzenia wiarygodności ogłoszenia.
Imie nazwisko, adres, telefon kontaktowy
6. Jeden kupon przeznaczony jest na jedno ogłoszenie na okres jednego tygodnia (jeden numer).
7. Zakaz reklamowania stron internetowych
8. Regulamin dotyczy ogłoszeń z kuponów oraz sms'ów
9. Ogłoszenia matrymonialne przyjmowane będą wyłacznie w redakcji

Ogłoszenia

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

BEZPŁATNY

KUPON NA
OGŁOSZENIE DROBNE

Treść prosimy wpisywać DRUKOWANYMI literami:
DATA EMISJI........................................................
PROSZĘ ZAZNACZYĆ KATEGORIĘ

Mile widziani emeryci lub renciści - 510
124 844
BEZ wychodzenia z domu - pracownik
e-mail - Zarobisz bez wychodzenia
z domu. Wszystko zależy od Twoich umiejętności. kontakt ze mną :
praca.u.mnie@gmail.com spróbuj i
przekonaj się sam
BEZROBOTNYCH od zaraz - na
różne stanowiska przeszkolimy. Min
średnie do 30 lat. - 792 186 671
BIURO nieruchomości - poszukujemy
młodej komunikatywnej osoby z
prawem jazdy kat. B oraz własnym
samochodem CV na adres cyrek@
nieruchomosci-city.pl - 662 112 344
BRUKARZ - puzlarz - przyjmę do
pracy - 792 831 818
BRUKARZY - ﬁrma zatrudni - płaca
tygodniowa, mile widziane doświadczenie - 511 327 768
BRYGADZISTA linii UV - praca
na linii lakierniczej; Wymagania:
doświadczenie, znajomość obsługi
komputera, umiejętność zarządzania
zespołem kontakt: ZORKA@zorka.pl;
ul. Dworcowa 19 Jelenia Góra - 075
64 66 300
BUDOWLANE - szukam dobrego
glazurnika - 668 463 202
CIEŚLA szalunkowy - ﬁrma zatrudni
cieślę z doświadczeniem do szalunków. Praca za granicą. Wysokie
wynagrodzenie. - 501 418 553, 075
64 64 557
CUKIERNIK - najlepsza cukiernia w
Karpaczu zatrudni. Super warunki i
atmosfera - 608 347 475
DEKARZY - zatrudnię - 603 280 275
DLA kobiet - konkurs ofert do 5-cio os.
zespołu sprzedażowego (artykuł dla
kobiet).CV i LM do 26.06.09,godz.16
na adres; whf@o2.pl
DLA kosmetyczek - przeprowadzanie
nieinwazyjnych zabiegów instruktażowo-pokazowych twarzy z wykorzystaniem nowoczesnej serii kosmetyków
Nouri Fusion-przeszkolimy Zgłoszenia:e-majl:lucyna@doradcywellness.
pl - 605 208 508
DLA młodych chłopaków - poszukuje
młodych chłopców przy czyszczeniu i
układaniu cegieł - region Maciejowa,
Komarno - 602 810 896
DLA studenta germanistyki - na
wakacje, lekcje j.niemieckiego dla
osoby odpowiedzialnej i z talentem
Zabobrze. SMS - 722 868 022
DO obsługi email - zarządzający Systemem Web zatrudni osoby w pełnym
lub niepełnym wymiarze czasu do
pracy w domu . Jeśli posiadasz komputer i doświadczenie w środowisku
Internetowym praca_web2@o2.pl

DO remontu mieszkania - wylewka
podłogi, regipsy, ścianka z cegieł - 793
240 609
DO rozwożenia pizzy - przyjmę Pana
do rozwożenia pizzy na terenie Jeleniej Góry. Najlepiej emeryta lub rencistę. - 506 151 602
DO różnych działów - rozwijająca
się ﬁrma poszukuje dynamicznych
osób na stanowisko przedstawicieli.
(ŻADEN MLM!!!) Dla najlepszych stała
praca! - 693 873 473
DORADCA klienta - ﬁrma zatrudni
konsultanta ds. rozwiązań telekomunikacyjnych. Oferujemy: wysokie
wynagrodzenie, kompleksowe szkolenia. CV na email: rekrutacja@multim.
eu - 076 723 800 000
DORADCA klienta - optyk - poszukuję
osoby do salonu optycznego-obsługa
klienta. Wykształcenie min. średnie.
Oferuję szkolenie, stałe wynagrodzenie + premia. Kontakt mailowy brillo.
optyk@vp.pl lub tel. po godz.15. - 695
563 290
DORADCA/MENADŻER Aviva doradca/menadżer ds. sprzedaży.
Oferujemy: pracę w dynamicznym,
rozwijającym się zespole. Nasze oczekiwania: wykształcenie min. średnie.
Osoby zainteresowane prosimy o
CV:joanna.borowska@aviva.pl
FINANSE - AXA Polska poszukuję
przedstawicieli. Zapewniamy wys.
wynagrodzenie podstawowe i prowizje. Jeżeli lubisz ludzi, chcesz zdobyć
nowy zawód wyślij cv i lm na jacek.
potrzeszcz@axa-polska.com.pl - 507
051 965
FIRMA motoryzacyjna - Poszukujemy
pracowników na stanowiska: * Mechanik samochodowy * Elektromechanik
samochodowy * Pracownik działu
obsługi klienta Więcej informacji na
naszej stronie internetowej JELCAR.
- 075 76 49 150
FIRMA z doświadczeniem - My
się kryzysu nie boimy! Oferujemy
pewne zarobki i możliwość rozwoju.
W zamian oczekujemy chęci do
pracy i zaangażowanej postawy - 75
764 70 19
FIRMA z doświadczeniem - zatrudni
od zaraz na stałe 1700 netto - 75
764 70 19
FIRMA zatrudni 30stu - Młodych, chętnych do pracy i otwartych na rozwój.
2000 netto - 75 764 70 19
FM - Perfumki Fm Bardzo dobry zarobek zainteresowanych zapraszam
GG 8170064
FRYZJER damski - na dobrych
warunkach - 509 444 319
FRYZJER męski - na bardzo dobrych
warunkach (dzierżawa stanowiska).
REKLAMA
REKLAMA

Biuro Rachunkowe
Porady Podatkowe

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

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

Salon w centrum miasta - 509 683
505
FRYZJERKA - zatrudnię fryzjerkę 507 136 438
FRYZJERKĘ - w centrum Karpacza, 2
razy w tygodniu - 507 136 438
GITARZYSTA klasyczny - szukam
nauczyciela gry na gitarze klasycznej
- 506 199 303
GŁÓWNY księgowy - SP-6 ogłasza
II nabór na stanowisko głównego
księgowego do 3.07.09. Wymagania:
minimum średnie, 6 letni staż w księgowości budżetowej - 075 75 51 430
GWARANT Poznań sp. z o.o poszukuje pracownika do ochrony obiektu
handlowego na terenie m.Kowary
- 665 567 562
HANDEL artykułami elektrycznymi
- kontakt telefoniczny w godzinach
8.00-17.00 - 075 75 59 100
HOSTESSA Citi Bank - do współpracy
- 607 729 565
INFORMATYK - ﬁrma dystrybucyjna
oaza zatrudni informatyka, aplikacje
proszę wysyłać na adres - slawek_
oaza@o2.pl - 661 400 118
INSTRUKTORKĘ aerobiku - w Fitness Klubie instruktorkę aerobiku z
doświadczeniem i uprawnieniami
państwowymi. Może być mężczyzna.
Więcej informacji pod numerem telefonu lub podczas rozmowy kwaliﬁkacyjnej - 791 222 252
INSTRUKTORÓW nauki jazdy wszystkie kategorie - 510 209 389
INŻYNIER serwisu - poszukujemy
wykwaliﬁkowanych inżynierów serwisu z doświadczeniem i uprawnieniami - 075 641 58 65
KARIERA - poszukuję osób prywatnych do współpracy przy sprzedaży
upominków, prezentów itp. poprzez
aukcje internetowe. Duże zarobki 794 120 546
KARPACZ - pizzeria w centrum
Karpacza zatrudni pizzeranta (lub
przyuczy do zawodu). Informacje w
godzinach 12.00-21.00 - 075 76 18
194, 602 115 835
KASJERKĘ - ﬁrma handlowa zatrudni
kasjerkę, praca w godzinach popołudniowych. Oferty na adres e-mail:
olekp71@o2.pl - 0 75 623 43 00
KELNERKI - praca w nowo powstającym lokalu - (PUB - RESTAURACJA)
w centrum Jeleniej Góry dla kelnerek i
barmanów - 608 339 032
KIEROWCE do pizzerii - praca dla
kierowcy w pizzerii z doświadczeniem
- 665 163 087
KIEROWNIKA działu mięsnego Kierownika działu mięsnego - 075
64 56 830
KILKASET euro bez wyjazdu - oferta
dla osób, które są skłonne zaakceptować niekonwencjonalny sposób
zarabiania. Nie sprzedaż, nie ubezpieczenia itp. Nowatorski temat.
Zadzwoń i umów się na spotkanie
- 792 650 902
KONSULTANT medyczny - informacja telefonicznie - 513 647 737
KONSULTANTKA Avon - miłe zajęcie
dodatkowe dla studentki, licealistki i
osoby pracującej, zarobek, prezenty,

kosmetyki, szkolenia kosmetyczne,
zadzwoń lub napisz GG6402836 692 494 164
KOSMETYCZKA - Hotel W Szklarskiej Porębie zatrudni kosmetyczkę
- 507 051 967
KRAWCOWA - w pracowni krawieckiej w Jeleniej Górze - 507 377 077
KRYZYS? u nas jest praca - dobre
zarobki, rozwój i praca w młodym,
zgranym zespole - 501 665 790
KSIĘGOWA do wspólnoty mieszkaniowej - zatrudnię księgową od 1.07.
2009 r do 31.12.2009 rok z własnym
samochodem, Płaca br.= 3000,00
zł EBX-Nieruchomości, J.Góra, ul.
K.Miarki 18 Kontakt (oferty): ebx@
poczta.onet.pl - 609 174 477
KUCHARZ - do pizzerii w Jeleniej
Górze - 693 275 321
KUCHARZ - ze znajomością kuchni
chińskiej do powstającej restauracji
chińskiej w okolicach Jeleniej Góry 793 608 971
KUCHARZ i pomoc kuchenna - do
pizzerii, restauracji w Jeleniej Górze
- 502 667 208
KUCHNIA włoska i polska - zatrudnię
kucharza ze znajomością kuchni
włoskiej i polskiej w Jeleniej Górze. 665 163 087
MŁODYCH mężczyzn - ﬁrma z dużym
doświadczeniem w obsłudze klienta
prywatnego przyjmie pracowników
na różne działy. Bezpłatne szkolenia.
Możliwość rozwoju zawodowego - 75
764 70 19
MŁODYCH mężczyzn - od zaraz - 792
186 671
MŁODYCH od zaraz - w związku
z programem „Start dla młodych”
Zatrudnimy 38 osób Różne działy.
Bezpłatne szkolenia - 792 186 671
MONTERÓW telekomunikacji - Monterów lub osoby do przyuczenia
Warunki: posiadanie lud chęć założenia własnej działalności, samochód
Oferujemy: wysokie zarobki, stabilność zatrudnienia e-mail rekrutacja
@netko pl - 608 477 469
MURARZ - zatrudnię - 512 538 372
MURARZ klinkier - firma zatrudni
murarza z doświadczeniem do klinkieru. Praca za granicą. Wysokie
wynagrodzenie - 501 418 553, 075
64 64 557
NA wszystkie stanowiska - do 30 lat,
do 3000 netto. Tylko mężczyźni. - 792
186 671
NAUCZYCIELA Dermatologii - Szkoła
Policealna zatrudni NauczycielaLekarza do wykładania przedmiotu
Dermatologia. CV prosimy składać
na adres: jgora.plejada@op.pl - 075
648 83 85
NAUCZYCIELA Dietetyki - Szkoła
Policealna zatrudni Nauczyciela do
wykładania przedmiotu Dietetyka.
CV prosimy składać na adres: jgora.
plejada@op.pl - 075 648 83 85
NAUCZYCIELA Fryzjerstwa - Szkoła
Policealna zatrudni Nauczycieli na
kierunek Fryzjerstwo. CV prosimy
składać na adres: jgora.plejada@
op.pl - 075 648 83 85
NAUCZYCIELA Podstaw przedsiębiorczości - Szkoła Policealna zatrudni

WAŻNE TELEFONY

TEL.

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

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

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

SŁUŻBA ZDROWIA
Narodowy Fundusz Zdrowia
64 58 709
Szpital Wojewódzki
75 37 100
Izba przyjęć
75 37 118
Pogotowie Ratunkowe
75 23 636
URZĘDY
Urząd Miasta pl. Ratuszowy
75 46 101
Ul. Sudecka
75 46 210
Powiatowy Urząd Pracy
64 73 160
Urząd Skarbowy
64 73 500
Urząd Celny
64 57 200
Rzecznik praw konsumenta
75 46 110
Centrum Informacji Turystycznej
76 76 925
Sąd Okręgowy
64 15 100
Prokuratura Rejonowa
64 28 400

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

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

29 czerwca 2009 r.
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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

"650,0.*4

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

AUTO KOMIS

firma handlowa

ROBERT

ul. Wolności 59
Jelenia Góra

AU T O H A N D E L

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

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

êsNê¥±ê¥¨¾¥¦ªêqênI
{êª§¥ê§¥ê¤§¤ê¢ª±êêª§¥ê§¥ê¤§¤ê¢¢

vmly{hêlk|rhjquh®
kshêhizvs~lu{~ênptuhq|t
{®
ì 
ì 
ì ê ê
ì Xêêê
ì 

ì 
ê ê®
ì êê±ê±ê±ê ¾ ±ê ±ê
ê±ê êêê
ì ê ê
ì 
ì ±ê±
kshêhizvs~lu{~êhzhkupjlqêzrvêh~vkv~lq

{ê 8
ì êXêêê
ì ê

zlykljupl
hwyhzht
···

ŻADEN BRAMKARZ
NAS NIE RUSZA,
W ŻADNYM KLUBIE.
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BANKIETY,
PRZYJĘCIA RODZINNE,
IMPREZY FIRMOWE
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
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www.camping.karkonosz.pl campingpark@interia.pl

UBEZPIECZENIA
KREDYTY
PRZYJMOWANIE AUT W ROZLICZENIU
58-500 Jelenia Góra
ul. Zgorzelecka 9

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

W CARMEN W KARPACZU.
WYJĄTKOWA ATMOSFERA,
TRADYCYJNA POLSKA KUCHNIA,
ZAPRASZAMY
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

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

www.peter.autogielda.pl

Tel. 075 64 72 111

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

Z tym ogłoszeniem do 04.07.2009

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

29 czerwca 2009 r.
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Nauczyciela do wykładania przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości.
CV prosimy składać na adres: jgora.
plejada@op.pl - 075 648 83 85
Nauczyciela Statystyki - Szkoła
Policealna zatrudni Nauczyciela do
wykładania przedmiotu Statystyka.
CV prosimy składać na adres: jgora.
plejada@op.pl - 075 648 83 85
Niemcy - opiekunki - opiekunki osób
starszych, pielęgniarki, j.niemiecki,
działalność gospodarcza. ZgłoszeniaCV ze zdjęciem na adres E-mail: h.stasiak@onet.eu (biuro Pośrednictwa)
Nowe stanowiska - w związku z
rozwojem osiem osób od zaraz, 1600
netto, możliwość rozwoju w branży
multimedialnej. - 792 186 671
Obróbka tynkarska okien - dam
pracę przy montażu okien i drzwi głównie obróbka tynkarska tynkiem
tradycyjnym wapienno-cementowym,
tylko osoby z doświadczeniem w/w
branży, dzwonić do godz 18 00 - 603
517 772
Operator koparki - zatrudnię operatora koparko-ładowarki, wymagane
doświadczenie na koparko-ładowarce
i uprawnienia. Jeżów Sudecki - 607
377 280
Opieka nad mieszkaniem - nie masz
mieszkania? Zaopiekuj się moim - 696
581 300
Opiekunka do bliźniąt - szukam
opiekunki do 15-miesięcznych bliźniąt
od poniedziałku do czwartku. Praca
możliwa od sierpnia - 792 919 616
Oriflame - rejestracja Oriflame 1
zł.+ 90 zł. na dobry początek + fajne
zarobki zapraszam serdecznie kontakt
GG12499228
Oscypki - do sprzedaży oscypek.
Sklep - Szklarska Poręba - 513 013
675
Perfumy fm - ładny i przyjemny
zarobek na perfumkach FM Group
nawet do 43 % zapraszam serdecznie
kontakt GG 8170064
Piekarz - w Kowarach - 605 881
982
Pizzerant - Pizzeria w centrum Karpacza zatrudni pizzeranta lub przyuczy
do zawodu - 757 618 194
Pomoc do kuchni - do restauracji
w Jeleniej Górze (wiek 25-45) - 693
275 321
Pomoc kucharza - Restauracja w
Karpaczu zatrudni osobę na stanowisko - pomoc kucharza - 660 425 151
Pomoc kuchenna - Hotel „Sasanka”
w Szklarskiej Porębie zatrudni pomoc
kuchenną. - 075 75 28 000
Pomoc kuchenna - pilnie potrzebuję
osobę do pomocy w Cukierni w Karpaczu. Super warunki i atmosfera - 608
347 475
Pomoc na sezon - pensjonat w
Karpaczu zatrudni na sezon osobę
do pomocy - 660 425 151
Praca dla cukiernika - wysokie
zarobki - 785 918 809
Praca dla dietetyka - na cały etat żywienie zbiorowe. Praca w godzinach
od 7 do 14.35. Wymagane wykształcenie kierunkowe - dietetyk - 075
643 45 93
Praca dla drukarza - zatrudnimy
maszynistę offsetowego na maszynę
Roland; ponadto musi znać obsługę
maszyn romayor, dominant oraz
obsługę falcerki MBO - cv proszę
wysyłać na adres praca2-82@tlen.pl
Praca dla kierowcy B - z własnym
samochodem, najlepiej na GAZ
dzwonić wieczorem - 721 773 241
665 349 463
Praca dla menadżera - AXA Polska
poszukuję menadżerów. Zapewniamy
wysokie wynagrodzenie stałe oraz
premie. Jeżeli umiesz rekrutować i
masz zdolności przywódcze wyślij cv

Zatrudnimy w Czechach
pracownika do działu
przygotowania produkcji.
Wymagana znajomość
języka czeskiego. Do
obowiązków pracownika
należy współpraca z kontrahentami, przygotowanie ofert przetargowych,
przygotowanie kalkulacji
kontraktów - 091 431 42
08 formex@eta.pl

i lm na jacek.potrzeszcz@axa-polska.
com.pl - 507 051 965
Praca dodatkowa - lub rozbudowanie własnego biznesu. Jeżeli jesteś
gospodynią domową, studentką,
emerytka, masz czas lub szukasz
dodatkowego zajęcia to napisz na
iwonaskrzyp@wp.pl - 669 979 796
Praca licencjacka - poszukuję
osoby do pomocy w napisaniu pracy
licencjackiej temat z zakresu pomocy
społecznej proszę o kontakt na meil:
aneczka8903@wp.pl
Praca na budowie - przyjmę pracownika na budowę -praca na wysokościach - 601 350 658
Praca na wakacje - zatrudnię do
sklepu spożywczego na okres wakacji
(lipiec, sierpień) na umowę zlecenie.
Mile widziane osoby uczące się,
pełnoletnie. Oferty można przesyłać
na adres e-mail: kozloa@op.pl - 609
375 678
Praca od zaraz - korporacja multimedialna pragnie zatrudnić 10 osób.
- 75 764 70 19
Praca on-line - możesz łatwo zarobić 1000 zł. tygodniowo poświęcając
tylko 10 godzin Twojego czasu! Kontakt: workplus111@gmail.com - 782
639 162
Praca w domu - praca dla osób
ze stałym dojściem do Internetu przy
marketingu internetowym. To Ty decydujesz ile czasu poświęcić na zarobek.
Więcej info na ola.praca-w-domu@
wp.pl - 609 766 641
Praca w domu - praca w domu przy
obsłudze maili. Zainteresowanych
proszę o kontakt misia.workhome@
interia.pl kontakt tylko drogą mailową
- 692 153 048
Praca w domu - pracownik do
obsługi e mail. Oczekujemy poważnych zapytań od osób, które chcą
zarobić poważne pieniądze - mail:rodneyjg@op.pl - 606 718 352
Praca w domu - pracownik do
obsługi email. Oczekujemy poważnych
zapytań od osób, które chcą zarobić
poważne pieniądze sadelko23@
amorki.pl napisz
Praca w finansach - firma finansowa
poszukuję przedstawicieli. Zapewniamy stałe wynagrodzenie oraz
premie. Uczymy nowego zawodu.
Jeżeli łatwo nawiązujesz kontakty
wyślij cv i lm na praca.finanse@interia.
eu - 507 051 965
Praca w handlu - zatrudnię miłą,
‘’obrotną’’ osobę w sklepie w Jeleniej
Górze - 513 013 675
Praca w nieruchomościach - 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
Praca w piekarni - od zaraz (zmiana
nocna) osobę do krojenia i pakowania
pieczywa - 605 881 982
Praca w sklepie na stałe - praca
dla sprzedawczyni na stanowisku z
firanami. Oferty CV proszę zgłaszać
osobiście w siedzibie firmy DEKORA
ul. Sygietyńskiego 14 (obok Carrefour)
- 075 64 24 874
Praca w sklepie spożywczym zatrudnię od zaraz, osiedle Czarne ul.
Nowa 3. Wymagane doświadczenie w
branży spożywczej oraz obsługa kasy
fiskalnej. Miła atmosfera i dogodne
warunki pracy. CV proszę składać w
sklepie - 516 309 253
Praca z ludźmi - Lubisz kontakt z
ludźmi i kosmetyki? Teraz możesz
przy tym zarobić! Dołącz do Oriflame
za 1 zł. i zobacz jakie to proste! O
szczegóły pytaj na angee4@wp.pl 603 364 882
Praca z przyszłością - młodych,
ambitnych i dyspozycyjnych zatrudnimy. Oferujemy bezpłatne szkolenia
na różne stanowiska. Możliwość rozwoju zawodowego - 792 186 671

Zatrudnimy w Czechach
pracownika administracyjno biurowego
ze znajomością języka
czeskiego. Do obowiazków pracownika należeć
będzie obsługa kadrowa
firmy, kontakty z urzędami
czeskimi - 091 431 42 08
formex@eta.pl

Praca z przyszłością. - ATNT - koncern medialny przyjmie monterów,
kurierów i przedstawicieli. Bezpłatne
szkolenie. Wysokie zarobki. Awans po
3 miesiącach - 501 665 790
Pracownik budowlany - szukam
pracownika do mokrych tynków, gładzi, glazury - 662 161 925
Pracownik e-mail - chcesz łatwo i
szybko zarobić pieniądze (1400-3000
zł.) nie wychodząc z domu? Jedyne,
co Ci potrzebne do tylko komputer i
Internet - wszelkie pytania kieruj na
weronika_s87@o2.pl - 665 775 259
Pracownik e-mail - zarządzający
Systemem Web zatrudni do pracy w
domu (komputerowy marketing Internetowy) osoby posiadające komputer i
doświadczenie w środowisku Internetowym Prosimy o kontakt z: megila@
wp.pl - 605 999 267
Pracownik poczty e-mail - zarządzający systemem Web zatrudni
osoby do pracy w domu. Dla posiadających komputer i doświadczenie
w środowisku Internetowym. Prosimy
o kontakt megila@wp.pl
Pracowników budowlanych Praca na terenie Jeleniej Góry - 605
594 203
Pracowników fizycznych Poszukujemy pracowników porządkowo-remontowych na terenie firmy
produkcyjnej-absolwentów szkół lub
studentów - 075 755 16 97
Profit zatrudni - doradców finansowych na umowę zlecenie lub działalności gospodarczej. Najwyższe
prowizje, szybki awans finansowy
i zawodowy. CV wyślij : rekrutacja.
dolnyslask@profity.com.pl
Profit zatrudni - Doradców finansowych. Działalność gospodarcza
lub umowa zlecenie. Szeroki wachlarz
produktów. Najwyższe prowizje. CV
wyślij: slawek56@vp.pl
Przedstawiciel Citi Bank - zatrudnię przedstawicieli bankowych do
współpracy z Citi Bankiem / osoby
zainteresowane proszę o kontakt
telefoniczny - 607 729 565
Przedstawiciel handlowy - Firma
Opal Med zatrudni przedstawiciela
handlowego z własnym samochodem.
Atrakcyjne wynagrodzenie. CV proszę
wysyłać: rekrutacja@opalmed.eu z
dopiskiem „przedstawiciel” - 075 64
69 576
Przedstawicieli - firma poszukuje
przedstawicieli. Wysokie prowizje, dla
najlepszych stały etat - 693 873 473
Przy renowacji - przyjmę do pracy 075 7612 397
Przy renowacji mebli i nie tylko najchętniej kogoś, kto wie, na czym
to polega - 075 76 12 397
Przyjemna praca - pilnie pracownika do obsługi email, jeśli jesteś
gospodynią domową i dużo czasu
spędzasz przed komputerem napisz
do mnie...ta praca naprawdę się
opłaca sadelko23@amorki.pl
Przyjmę na staż - umiejętność
obsługi komputera rzetelność, uczciwość CV składać na phuprogress@
wp.pl
Przyjmę osobę na stoisko mięsne z
doświadczeniem oraz kasjerów - 075
64 56 830
Przystąp do OFE - Nie wybrałeś
jeszcze swojego Otwartego Funduszu
Emerytalnego? Nie jesteś zadowolony

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

z dotychczasowego? Jeden z najlepszych funduszy na rynku czeka na
Ciebie - 784 715 341
Przyuczenie kucharz - osobę (wiek
25-45) do przyuczenia na kucharza w
Jeleniej Górze - 693 275 321
Rcepcjonistka/ta - Hotel w
Świeradowie Zdroju zatrudni na
umowę o pracę, osobę ze znajomością j. niemieckiego, wykształcenie
min. średnie - CV na mail: narcyz@
narcyz.pl - 500 101 648
Recepcjonista/stka - Pałac
w Kotlinie Jeleniogórskiej; język niemiecki i j.angielski, obsługa komputera; miła aparycja i zaangażowanie
- chętnie osoby po szkole hotelarskiej,
które chcą rozpocząć karierę; praca
zmianowa - 662 122 216
Recepcjonistka - ze znajomością j niemieckiego. Karpacz - 500
238 521
Restaurację, kawiarnię - poszukuję do współpracy restaurację lub
kawiarnię gdzie chcemy organizować spotkania naszej grupy - 607
122 636
Sezonowo młodej osobie - najchętniej komuś ze Szklarskiej Poręby przy
prowadzeniu domu na okres wakacji
- mile widziane osoby taktowne,
uprzejme, energiczne, najchętniej
jakąś pani - 600 719 930
Sklep obuwniczy Miledue - zatrudnimy sprzedawcę na lipiec i sierpień
- umowa zlecenie - 075 75 31 195
Specjalista ds. turystyki - Biuro
Podróży z Cieplic poszukuje pracownika na stanowisko specjalista ds.
turystyki. Wymagane doświadczenie
w branży, znajomość języków obcych i
komunikatywność - 781 744 545
Sprzedawca - w salonie prasowym w Jeleniej Górze (SZPITAL) - 793
205 919
Sprzedawca RTV/ AGD - Poszukujemy kandydatów na stanowiska:
sprzedawca sklepu RTV i AGD miejsce pracy: Jelenia Góra prosimy o
przesyłanie cv i listu motywacyjnego
na adres rekrutacja2@neonet.pl - 071
388 56 73
Stacja BP - w Jeleniej Górze
zatrudni pracownika technicznego sprzedawcę nie wymagamy doświadczenia, praca na pełen etat oferty na
mail 470@bpsc.nazwa.pl - 075 75
41 242
Staż - dla absolwentów wyższych
uczelni i szkół pomaturalnych ( informatyka, marketing, prawo) Zgłoszenia
biuro@opoka.biz; - 075 76 76 256
Staż - Kancelaria OPOKA przyjmie
na staż absolwentów prawa, informatyki i marketingu. Zgłoszenia biuro@
opoka.biz - 075 76 76 256
Staż w City banku - zatrudnię studentów na stanowisko stażysta/referent do
pracy w Citi Banku - 693 891 096
Stoisko handlowe - z książkami
zatrudni w centrum Świeradowa Zdrój,
8zł/h. oferty na adres mailowy lopatka.
marcin@gmail.com - 512 392 438
Stolarz - zlecę stolarzowi wykonanie okiennic (7 kpl). Materiał własny.
Tylko wykonanie i montaż - 601
470 303
Sunset Suits zatrudni - sprzedawcę,
mile widziane umiejętności krawieckie.
CV+list -C.H Echo J.Pawła II 51 Salon
Sunset Suits - 756 426 934
Szukam muzyków - perkusisty oraz
basisty w celu stworzenia zespołu.
Preferowany blues, rock oraz rock&roll
- 793 599 863
Tegorocznych absolwentów
- zatrudnimy i przeszkolimy. Gwarantujemy najlepszym bezpłatne szkolenia i
możliwość rozwoju w branży multimedialnej. - 75 764 70 19
Tegorocznych maturzystów - na
stałe, 1600 - 2600 zł awanse dla najlepszych. Wymagane: dobry humor i
chęci rozwoju. - 501 665 790
Telefoniczna obsługa klienta
- Hurtownia Medyczna OPAL MED
zatrudni na stanowisko telefonicznej obsługi klienta, praca od pon-pt
(10-18). 1000 zł netto + premia. Cv prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@
opalmed.eu - 075 64 53 928
Telemarketer(-ka) - do sprzedaży przez telefon, wysokie prowizje.
CV na mail praca@jpkomputery.com.
pl - 075 64 202 10
Telemarketing - Firma Handlowa
z branży optycznej zatrudni specjalistę
ds. telemarketingu makowski@blickpunkt.pl - 607 612 292

Tipserkę - na dobrych warunkach
w studio fitness dla kobiet - 604 284
638
To się opłaca - sprzedaż kosmetyków
- 603 749 945
Trener Wellness - poszukujemy
3 komunikatywnych osób, które
przeszkolimy i umiejscowimy jako
konsultantów d/s kształtowania sylwetki i suplementacji. Zgłoszenia: CV
i LM na adres e-mail:crw.team@wp.pl
- 605 588 280
Tynkarzy - Firma zatrudni tynkarzy
z doświadczeniem, mile widziana cala
ekipa lub pojedyńczo - 667 934 227
W utrzymaniu ruchu - Wepa Professional Piechowice SA zatrudni
Specjalistę ds. Pneumatyki i Hydrauliki. Piechowice ul. Tysiąclecia 49,
e-mail: wokon@wepro.com.pl - 075
75 47 818
Wokalistka do zespołu - do
zespołu potrzebna wokalistka z Jeleniej Góry lub bliskich okolic - 609
851 863
Współpracuj z FMGroup chcesz dorobić, chcesz się rozwinąć,
nie być zależnym od szefa? Przystąp
do FM Group i rozwiń się na rynku
perfum. 100% współpracy, miła atmosfera. Zapraszam nr GG 375868
Z własnym samochodem - Od 1700
netto. - 501 665 790
Zarabiaj ile chcesz - a mi to nie
przeszkadza - 756 445 112
Zarabiaj ile chcesz! - szukam osób
do współpracy w FM GROUP, łatwe i
wysokie zarobki, szybkie możliwości
awansu GG1716434
Zatrudnię hostessy - zostań
Hostessą i zarabiaj. Zadzwoń i umów
się na spotkanie. Bardzo dobre
warunki pracy, wysokie wynagrodzenie - 888 940 443
Zatrudnię piekarza - dobre warunki
pracy i wysokie zarobki - 075 76
21 469
Zatrudnię sprzedawcę - na stoisko
z biżuterią - 075 75 23 490
Zatrudnimy kucharza - Pałac
Wojanów poszukuje kucharza z
doświadczeniem. CV proszę kierować na adres e - mail: biuro@palacwojanow.pl lub osobiście do recepcji
Pałacu Wojanów - 075 75 45 300
Zlecimy docieplenie elewację - SM
Cieplice w Jeleniej Górze przy ul.
Sobieszowskiej 28 zleci wykonanie
docieplenia elewacji tel. kont. 075
75 51 929 lub w biurze Spółdzielni w
godz. 18,00 - 19,00 pon. śr. czw. - 075
75 519 29

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Praca biurowa, sekretariat itp.
- Kobieta 26 lat, wykształcenie
wyższe informatyczne. Podejmę
pracę w JG, Zabobrze najlepiej
w godzinach 8-16 na umowę o
pracę. Interesuje mnie praca stała.
Posiadam swój laptop + oryginalne
oprogramowanie, telefon - Kontakt:
praca2008@autograf.pl
30 latek szuka pracy na budowie
jako pomocnik lub jakiejkolwiek
pracy fizycznej także jako piekarz
Jelenia Góra i okolice 500 336
915
Podejmę współpracę ze składami
opalu lub inne. Wykonam wiązki
na rozpałkę świerkowe, połupane
605 857 016
Rencistka pilnie szuka pracy
opieka nad starszą osobą, dzieckiem lub inne, może być z zakwaterowaniem - 502 276 205
Wykonam remonty drobne mieszkań 785 535 620
Wykonam różne prace budowlane i nie tylko budowlane - 796
631 212
Szukam pracy na zlecenie lub w
innej formie kierowca prawo jazdy
kat. B T, lub w ochronie, jestem
sumienny i godny zaufania – 782
682 132
Technik budowy z uprawnieniami
budowlanymi, zdolności manualne
w zawodach płytkarz, cieśla, ZSB
wyuczony murarz, sufity podwieszane, wiek 50, dobra znajomość
niemieckiego - 796 590 307
Zaopiekuje się osobą starsza lub
chorą - 511 783 013
Poszukuję pracy od zaraz podejmę każdą - zawód wyuczony
sanitariusz - pracowałam w pensjonacie - 604 488 301

16 lat, j.niemiecki - na okres wakacji,
w zasadzie każdą może być to kelnerka, mogę opiekować się dziećmi,
pracować jako pomoc w sklepie, itp.
- 721 120 027
16 latka - na miesiąc lipiec, a nawet i
koniec czerwca - 725 158 564
17 lat - praca lipiec - mogę zajmować
się dziećmi pracować jako kelnerka,
pomoc w biurze, hostessa czy na stoisku. Każda inna propozycja pracy mile
widziana, średnia znajomość języka
angielskiego Aknappe@wp.pl - 886
565 344 794 680 431
17 latek praca - lipiec - w okresie letnim
lipiec - sierpień - 793 585 867
18 latek praca - szukam pracy na
wakacje. Charakter pracy nie ma
większego znaczenia. Szybko się
uczę - 669 515 048
18 latka praca na wakacje - pełnoletnia, komunikatywna, wszechstronna
- 603 310 202
20 lat - student Logistyki prawa
jazdy Kat. B, własny samochód - 793
020 689
20 lat - szukam pracy od zaraz, prawo
jazdy kat. B, wykształcenie średnie,
ukończony kurs wychowawcy kolonijnego, praca w Jeleniej Górze lub
Niemcy - 785 733 645
20 latka - studentka - w okresie lipca
i sierpnia. Mogę spróbować sił jako
kelnerka. Inne propozycje także mile
widziane - 663 368 621
20 latka chętna do pracy - najchętniej
w Karpaczu jako pokojowa lub każda
inna praca, jestem miła, komunikatywna i szybko się uczę - 792 766
432
21 lat, średnie wykształcenie - odbyty
pół roczny staż w ARiMR (biuro), praca
w Mc Donalds (kasjer i pracownik
kuchni). Mój mail paulina_groszewska@op.pl - 603 425 026
21 latek po wojsku - jestem osobą dyspozycyjną, komunikatywną. Posiadam
prawo jazdy kategorii B, własny samochód, zakończyłem służbę wojskową,
posiadam uprawnienia ratownika
WOPR - 517 593 180
23 letnia kobieta - na terenie Cieplic lub
Jeleniej Góry, interesuje mnie każda
propozycja - 788 634 175
24 lata, kat. B - na stale lub dorywczo,
doświadczenie w jeździe busami do
3,5 tony, bardzo dobra znajomość
obsługi komputera, silny fizycznie,
wyższe wykształcenie - 781 024 166
24 latek - każdą pracę na cały etat 505 288 212
27 lat z wyższym wykształceniem
- pedagogicznym (licencjat) oraz z
dyplomem technika budownictwa
szuka pracy - 664 015 740
33 kobieta - na szybko pracy najlepiej
‘’na czarno’’ doświadczenie posiadam
w wielu branżach - 695 366 629
35 letnia kobieta - podejmie pracę:
sprzątanie, opieka, handel może być
chałupnictwo - 669 012 652
Absolwent - podejmie się pracy
sezonowej, najlepiej fizyczna młody,
silny, dyspozycyjny kontakt telefoniczny lub e-mail soulonfire3@wp.pl
- 793 386 962
Absolwentka - Licencjat - politologia. Magisterium - europeistyka. Lat
25. Biegła obsługa komputera, prawo
jazdy kat.B, doświadczenie, dyspozycyjność - 501 920 283
Absolwentka - na okres lipiec
lub sierpień, prawo jazdy kat. B,
doświadczenie w ulotkach, kurs
wychowawców, 19 lat. także prace
umowa - zlecenie - 609 639 884
Angielski i czeski - na recepcji, jako
przedstawiciel, w biurze turystycznym
lub biurową, inne propozycje też mile
widziane. Posiadam także prawo
jazdy kat B. Kobieta 23 lata - 793
240 586
Biuro, recepcja - młoda, kreatywna,
ambitna studentka POiR poszukuję
pracy, język niemiecki i angielski, staż
roczny w sekretariacie - 695 521 439
Biuro, sekretariat itp. - kobieta 26
lat, wykształcenie wyższe informatyczne, pracowita, bez nałogów.
Doświadczenie: 2 lata obsługa klienta,
obsługa biura. Interesuje mnie praca
na umowę o pracę w Jeleniej Górze,
na Zabobrzu Kontakt: praca2008@
autograf.pl
Brukarz + kierowca - duże
doświadczenie: układanie krawężników, puzzli, bruku, obrzeży, niwelacja
terenu, kanalizacja, burzówka - 500
315 022
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BUDOWLANIEC - najchętniej na
dachach, robię też tynki, zbrojenia itp.
bez nałogów. Podejmę prace najchętniej w okolic y Lubania, Zgorzelca, lub
w delegacji - 782 531 555
BUDOWLANIEC - solidny, niepijący
fachowiec podejmie się każdej pracy
budowlanej. Duże doświadczenie.
Aktualne badania wysokościowe.
Uprawnienia koparko-ładowarki - 725
120 425
BUDOWLANIEC od zaraz - wszelkie
prace budowlane tynki docieplenia
wewnątrz i na zewnątrz budynku, w
pełni dyspozycyjny podejmę od zaraz
- 500 551 773
BUS kierowca - posiadam busa mam
prawo jazdy kat B podejmę pracę
dodatkową - 664 597 236
CHAŁUPNICZA - pakowanie herbaty, składanie długopisów itp. - 660
536 626
CHAŁUPNICZĄ - 500 278 953
CIEŚLA - zbrojarz podejmie pracę 722 304 166
CIĘCIE drzewa, koszenie - własne
narzędzia szybka i solidna praca,
na terenie Karpacza i okolic - 504
168 706
DO sklepu zoologicznego - jako sprzedawca/konsultant w sklepie zoologicznym. Blisko 11 letnie doświadczenie
ze zwierzętami terrarystycznymi i
akwarystyką. Budowanie zbiorników
biotopowych. Doświadczenie jako
sprzedawca - 721 230 343
DOBRY pracownik - 23 lata poszukuje pracy dowolnej, prawo jazdy
kat B (aktywny kierowca.), obsługa
komputera, solidny łatwo nawiązujący
kontakty - 793 240 588
DODATKOWA - na weekendy lub
popołudnia, może być tez praca wykonywana w domu - 695 139 130
DODATKOWĄ - pracowity, rzetelny,
ambitny - proszę dzwonić - 792 224
740
DODATKOWEJ - od końca lipca do
końca września. Jestem studentką.
Podejmę każdą pracę. Proszę o kontakt na tel lub meil zylka1988@onet.
pl - 607 729 044
DORYWCZA popołudniami - mam
małego synka i poszukuję pracy
dorywczej, najlepiej popołudniami.
Praca jakakolwiek, bardzo pilne.
proszę o kontakt: jsoloducha-1987@
o2.pl - 510 625 001
DORYWCZĄ pracę - 26 letni mężczyzna, komunikatywny, bez nałogów, od
zaraz do 25 lipca. Pracowałem jako
konserwator, pomoc na budowie itp.
Wykształcenie średnie-techniczne 507 639 417
DOŚWIADCZENIE w obsłudze klienta
- wykształcenie wyższe, podejmę
pracę jako przedstawiciel bankowy, w
ﬁnansach az1803@wp.pl
DROBNA pomoc - posprzątam,
zrobię zakupy oraz drobna pomoc
w domu u starszej osoby. Jestem
uczciwą, życzliwą oraz miłą 42 letnią
rencistką klasa3@amorki.pl
DWIE uczciwe i zaradne dziewczyny
(po 19 lat) podejmą pracę na wakacje.
Kształcimy się w kierunku hotelarskim
i gastronomicznym. Czekamy na
oferty. Dzwonić o każdej porze - 785
495 722
DWÓCH do pracy - Dwóch młodych
ambitnych chłopaków chętnych do
pracy Nie interesuje nas akwizycja
lub konsultacja typu ,,Avon” Prosimy
dzwonić! - 794 244 982
DWÓCH młodych od zaraz - ambitnych zdolnych szuka pracy w każdej
dziedzinie - 667 019 212
DYNAMICZNA 24 latka - zbiory,
pomoc kuchenna, staż katarzyna.
giw@wp.pl
DYSPOZYCYJNY kat. B - mężczyzna 22 lata podejmie chętnie każdą
pracę w okresie do 10.07 i od 20.07
REKLAMA

do końca wakacji. Doświadczenie w
prowadzeniu busami do 3,5 tony silny
ﬁzycznie - 608 329 142
ELEKTRONIKA i telekomunikacja Absolwent (inż.) kierunku elektronika
i telekomunikacja, prawo jazdy kat.
B, samochód (retiorsz@gmail.com)
- 791 541 085
ELEKTRYK, elektromonter - uprawnienia SEP do 1 kW, 38 lat, prawo
jazdy kat. B, uprawnienia do pracy na
wysokość - 517 171 414
EMERYT - z zawodu piekarz szuka
pracy od zaraz, branża obojętna - 075
75 31 188
EMERYTKA - dowolna praca, niewymagająca wysiłku ﬁzycznego - 887
936 767
FIZJOTERAPEUTKA - studentka
5 roku fizjoterapii podejmie pracę
na wakacje w zawodzie bądź na
stanowisku pokrewnym, jestem zainteresowana różnymi warunkami
zatrudnienia- praca może być dorywcza lub na 1/2 etatu - 788 901 121
FUNDUSZE unijne - szukam pracy
lub stażu przy projektach unijnych 501 082 087
GRAFIK komputerowy - mężczyzna
lat 23, znajomość Corel Draw, Photoshop, zdolności manualne, obsługa
urządzeń biurowych, prawo jazdy kat
B, doświadczenie w branży reklamy
wizualnej - 782 059 287
HANDLOWIEC - dyspozycyjna,
doświadczona, orzeczenie o niepełnosprawności st.lekki szuka pracy.
- 506 893 377
HOTELARSTWO - gastronomia
- poprowadzę, doradzę dobór personelu, menu, hotel, pensjonat - pełna
gastronomia -analiza finansowa
obiektu - 600 568 530
HOTELARZE - 3 dziewczyny z technikum hotelarskiego- absolwentki, szukają pracy np jako kelnerki, pomoce
kuchenne, pokojowe. Mamy książeczki sanepidowskie. Mile widziane
są inne propozycje.kontakt: aweacola@wp.pl
HYDRAULIK - znajomość instalacji
PP.PE. Miedź, alu PEX - podejmie
pracę - 516 056 596
INFORMATYK - ew. w biurze. Bardzo
dobra znajomość obsługi komputera
(MS Windows) oraz pakietów biurowych MS Ofﬁce lub OpenOfﬁce - 605
223 253
INSPEKTOR ds. bhp - Główny specjalista ds. BHP, p. poż. i ochrony
środowiska prowadzi kompleksową
obsługę ﬁrm Wszelkie pytania proszę
pisać na e-mail: jipbhp@wp.pl - 668
422 366
INSTRUKTOR nauki jazdy - kat. „B”
z doświadczeniem szuka pracy od
zaraz - 694 842 365
INŻ. informatyk elektryk - podejmę
pracę jako informatyk, elektryk lub
elektronik, uprawnienia na gaz dozoru
i eksploatacji, prawo jazdy kat. B
darek160@wp.pl - 662 640 991
INŻYNIER szuka pracy - podejmę
odpowiedzialną prace, znajomość
obróbki metalu, programowanie cnc,
znajomość EdgeCam, SolidWorks,
Windows, Office itp., zarządzanie
procesem produkcji, kat. B, bez nałogów - 663 164 547
ISO/TS 16949 - posiadam uprawnienia na wózki widłowe wszelkiego
typu. Znam system jakości norm
ISO/TS 16949. Duży staż pracy - 793
644 190
JAKO kelnerka lub pomoc kuchenna
- mam 18 lat i znam dobrze j.niemiecki
- 501 929 738
JAKO kierowca kat B. - Średnie
wykształcenie, dyspozycyjny, odpowiedzialny, posiadam własny samochód.
Kontakt tel. lub email: maniutek88@
gmail.com - 697 948 864

JAKO konserwator - podejmę stałą
pracę - 602 741 924
JAKO opiekunka do Niemiec - z
doświadczeniem i komunikatywnym
niemieckim - 514 675 023
JAKO pomoc domowa - pomoc
domowa - 509 522 589
JAKO pomocnik na budowie - Jako
pomocnik na budowie - 693 378 986
JAKO sprzedawca - może być
inna (prócz marketing) - czekam na
cica88@wp.pl - 603 985 563
JAKO stróż - na parkingu, komisie
samochodowym lub obiekcie na
umowę zlecenie. Doświadczenie 508 449 272
JESTEM młodą osobą - i chcę podjąć pracę na okres wakacji. Jestem
solidny, dyspozycyjny i bardzo szybko
się uczę - 604 451 276
KAT. B - 21 lat i szukam pracy na stałe,
posiadam prawo jazdy kat B i ukończona szkołę o kierunku sprzedawca
- posiadam również wiele zdolności z
budowlanki - 723 492 542
KAT. B - od zaraz posiadam prawo
jazdy kat.(B) nie koniecznie jako kierowca może być też praca w kuchni
- 787 038 569
KAT. B, C - jestem dyspozycyjny - 600
055 024
KAŻDA praca - od zaraz - młoda,
ambitna, dziewczyna z doświadczeniem, wszechstronność, dyspozycyjna,
różne kursy, j.obce, komunikatywna,
podejmę pracę od zaraz w każdej
branży - 886 010 341
KAŻDĄ pracę - młody, zdrowy i
chętny poszukuje pracy na stale! - 501
418 453
KELNERKA barmanka - doświadczenie w obsłudze imprez okolicznościowych oraz gości indywidualnych - 796
740 252
KIEROWCA - B międzynarodowy - w
transporcie międzynarodowym na
busa z kat. B. jestem młody, dyspozycyjny i chętny do pracy. Posiadam
doświadczenie - 725 525 640
KIEROWCA - niepełnosprawny w
umiarkowanym stopniu (2 grupa)
szuka pracy w charakterze kierowcy (
prawo jazdy kat.B - 20 letnie doświadczenie) samochód osobowy lub bus
- bez dźwigania - 603 363 959
KIEROWCA - posiadam prawo jazdy
kat. B i C oraz uprawnienia na koparko-ładowarkę. Mile widziana praca w
budownictwie - 506 452 531
KIEROWCA - prawo jazdy kat. B 695 148 610
KIEROWCA A, B, C, D, E - forma
zatrudnienia dowolna, badania
ważne do 2013-go roku, uprawnienia na przewóz osób i towarów - 661
059 921
KIEROWCA A, B, C, E - posiadam
ukończony kurs na przewóz rzeczy, kartę cyfrową do tachografu,
uprawnienia na wózki widłowe - 507
287 927
KIEROWCA B - 26 lat, prawo jazdy
kat B od 7 lat, kierowca aktywny,
posiadam swoje auto [samochód
osobowy] - 792 473 415
KIEROWCA B - 28 lat dyspozycyjny,
sumienny, uczciwy, prawo jazdy kat
B. Jazda autem jest moją pasją.
Szukam pracy jako kierowca-kurier
- 667 130 712
KIEROWCA B - chętnie podejmę
się pracy w charakterze kierowcy,
bądź miłe widziana oferta pracy
sezonowej za granicą. Mam 18
lat - 510 111 601
KIEROWCA B do wynajęcia - wsiadam w każde auto osobowe, busa
lub dostawcze i jadę w dowolne
miejsce w Polsce i europie doświadczenie, dyskrecja zapewniona.
Co do ceny dogadamy się - 505
092 579

KIEROWCA B i wózki - podejmę
każdą pracę na prawo jazdy B lub na
wózki widłowe - 725 597 397
KIEROWCA B, C - uprawnienia na
wózki widłowe - 698 215 150
KIEROWCA B, C pilne - uczeń trzeciej
klasy technikum mechanicznego,
lat 19 poszukuje pracy na wakacje
jako kierowca z kategorią B, C (karta
kierowcy, przewóz rzeczy). Doświadczenie: od półtora roku jako kierowca
kategorii B - 665 839 246
KIEROWCA B, C, C+E - posiadam
wszystkie kursy i kartę do tacho - 605
450 812
KIEROWCA B, C, E - kurs na przewóz
rzeczy - 603 543 269
KIEROWCA B, C, widlaki - przewóz
rzeczy, kompletne badania lekarskie
uprawnienia na widlaki, podejmę
stałą lub dodatkową od godz. 15 - 721
706 644
KIEROWCA C - karta do elektr. tacho,
ważne badania psychotechniczne,
zaświadczenie na przewóz rzeczy,
3 letnie doświadczenie w transporcie
międzynarodowym. e-mail: rembak123@wp.pl - 506 851 765
KIEROWCA C + E - nie pijacy, nie
palący - 691 466 704
KIEROWCA C + E - uczciwy, pracowity, jeleniogórzanin poszukuję pracy
jako kierowca /dobry j.angielski/. Tylko
poważne oferty - 796 635 171
KIEROWCA C+ E - jako kierowca 607 792 876
KIEROWCA po 50 - CE A, B, C,
D, E doświadczenie na pojazdach
wysoko tonażowych i autobusach,
aktualne badania oraz dyspozycja 509 265 943
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
KOMINY - praca na wysokościach
itp. - 726 286 393
KONSERWATOR - posiadam własne
narzędzia - pełen zakres prac! Bez
nałogów, terminowy i uczciwy - 692
712 710
KOPARKO ładowarka - prawo jazdy
kat A, B, uprawnienia na koparko
ładowarkę, ambitny, dyspozycyjny,
rzetelny - 691 020 836
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KRAWCOWA - staż, dyspozycyjność,
pilnie podejmie pracę może być zmianowa od zaraz - 696 200 080
KUCHARZ - technik gastronomii
szuka pracy - 793 935 722
KUCHARZ - z dużą praktyką podejmie pracę w lokalu gastronomicznym,
hotelu, restauracji. - 782 473 380
LAKIERNIK - pilnie - długoletni staż
pracy - 515 784 108
LAT 22, kat. B - szukam pracy jednozmianowej - 721 631 548
LAT 48 - doświadczenie 25 letnie
w budownictwie, samochód kombi,
czekam na oferty - 798 408 360
LOJALNY pracownik - wiele lat pracowałam jako księgowa, ale chętnie
podejmę pracę również biurową - 602
814 790
MAGAZYNIER, kierowca - młody
26 lat, prawo jazdy kat. B od 7 lat,
kierowca aktywny, uprawnienia na
wózki widłowe 8 lat, kierowca aktywny
- 792 473 415
MAGISTER historii - z dobrą znajomością języka niemieckiego, prawem
jazdy kategorii B, obsługa komputera
podejmie ciekawą pracę - 607 274
028
MAM 19 lat i poszukuje pracy na
wakacje. Uczę się w Technikum Hotelarskim co nie znaczy, że praca nie
musi być związana z tym kierunkiem.
Proszę dzwonić na podany numer o
każdej porze! - 785 495 722
MAM 21 lat - poszukuję pilnie pracy
na stałe - mieszkam w Kowarach 603 495 728
MAM 21 lat - poszukuję pracy na
stanowisko - serwisant - mieszkam w
Jeleniej Górze - 662 929 260
MAM prawo jazdy kat „B” - dyspozycyjny 24h, 21 lat mężczyzna - 601
491 955
MANICURE i pedicure - przy stylizacji
paznokci metodą żelową + zabiegi
kosmetyczne na stopy, dłonie i henna.
Posiadam certyﬁkaty. Nie posiadam
własnego sprzętu. Oczekuję zatrudnienia - 793 240 586
MATURZYSTKA, j. angielski - szukam pracy na stale - 605 279 627
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MĘŻCZYZNA 39 - podejmę stałą
pracę, 23 letnie doświadczenie zawodowe. Nie spawam. Ślusarz, konserwator, ochrona itp. Proszę o kontakt na
e-maila waldek38j.gora@wp.pl
MĘŻCZYZNA 39 lat - Jelenia GóraCieplice. 23 letnie doświadczenie
zawodowe. Nie spawam. Ślusarz,
konserwator, ochrona, pomocnik itp.
Proszę o kontakt na e-maila waldek38j.gora@wp.pl - 660 707 657
MIŁA i komunikatywna 24-latka - z
wykształceniem wyższym-licencjat.
Doświadczenie w handlu i opiece nad
dziećmi - 787 448 546
MIŁA i pracowita - od zaraz, kat B,
umiejętność obsługi ksero, kasy ﬁskalnej i innych, szybko przyswajam nowe
umiejętności - 509 314 377
MŁODA - mam 20 lat podejmę każdą
pracę, najchętniej w Karpaczu również
jako pomoc kuchenna - 792 766 432
MŁODA absolwentka - 20 letnia o
wykształceniu średnim-technicznym,
podejmie pracę na terenie Jeleniej
Góry, kontakt telefoniczny, bądź e-mail:
kuleczka348@wp.pl. - 505 925 688
MŁODA ambitna kelnerka - w gastronomii jako kelnerka, duże doświadczenie i chęć pracy - 691 759 515
MŁODA lat 16 - na lipiec - pracowita,
mająca doświadczenie - 500 599
094
MŁODA, odpowiedzialna - i rzetelna
dziewczyna szuka pracy na terenie
Jeleniej Góry - 661 562 752
MŁODSZY kucharz/pomoc - młodszy
kucharz/pomoc podejmie pracę na
okres wakacji, od zaraz z doświadczeniem, warunki do uzgodnienia, cv
wysyłam na e-mail. Marcinswiniarski1@o2.pl - 669 417 059
MŁODY - 20 lat, jestem silny, uczciwy,
dyspozycyjny, chętny do pracy np. jako
pomocnik na budowie, praca ﬁzyczna
- 792 080 094
MŁODY emeryt szuka pracy - średnie
techniczne, praktyka w drzewiarstwie i
w budownictwie, renowacja sztukaterii,
20 lat na kierowniczych stanowiskach,
kat. B, bardzo dobre umiejętności,
komputer - 603 105 828

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!!!
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NIERUCHOMOŒCI
PT.NRM: treœæ - na nr tel. 7216
MOTORYZACJA
PT.MTR: treœæ - na nr tel. 7216
PRACA
PT.PRA: treœæ - na nr tel. 7216
RÓ¯NE
PT.RZN: treœæ - na nr tel. 7216
US£UGI
PT.USU: treœæ - na nr tel. 7216
TOWARZYSKIE
PT.TOW: treœæ - na nr tel. 7216
ZA DARMO
PT.DAR: treœæ - na nr tel. 7216
WYCIECZKI
PT.WYC: 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
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MŁODY i silny 18 lat - podejmę prace
jako pomocnik np. na budowę - chcący
pracować, prawo jazdy kat. B - 661
692 020
MŁODY z kat. B - mam 20 lat i poszukuję pracy - 725 973 652
MŁODY, ambitny chłopak z praktyką
zawodową podejmę pracę od zaraz
jako pomocnik mechanika - 603
625 817
MŁODY, dyspozycyjny - kat. B, uprawnienia na wózki widłowe, umiejący
dostosować się do graﬁku jak i rodzaju
pracy. Szuka pracy na stałe. Wykształcenie średnie. Ukończone technikum
informatyczne - 665 649 723
MŁODY, kat. B + samochód - student
po sesji - elektryk elektronik z wykształcenia. Chętnie podejmę pracę jako kierowca, lecz nie tylko - 790 504 220
MOGĘ roznosić ulotki - sprzątanie
ogródka itp. (niepełnoletni lat 14) - 798
396 352
MONTAŻYSTA - podejmę stałą pracę
w charakterze montażysty okien drzwi
mebli itp. - 602 741 924
MURARZ - wieloletnie doświadczenie
- szuka pracy w okolicach Świeradowa
Zdroju - 509 374 290
NA budowie - jako pomocnik na
budowie bardzo szybko się uczę - 695
279 082
NA cały etat - Na cały etat - 781
133 871
NA kuchni - od września na jako
kucharz, pomoc kuchenna. Jestem po
szkole gastronomicznej. Jestem miła i
komunikatywna - 607 528 431
NA stałe - kobieta, 23 lata, wykształcenie wyższe humanistyczne, obsługa
komputera, prawo jazdy kat. B, komunikatywna znajomość j. niemieckiego
- 509 507 930
NA stałe - sumienny i uczciwy z
doświadczeniem w handlu oraz
hotelarstwie. Bardzo dobra znajomość
komputera i pakietów biur. Kasy
ﬁskalne - 791 367 327
NA terenie Sobieszowa - lub okolic
w godzinach popołudniowych, praca
w sklepie lub nad starszą panią - 667
611 390
NA wakacje - 12 lipca skończę 18
lat. Pracowałam już w sklepie odzieżowym i na stoisku handlowym.
Podejmę od zaraz - 787 872 897
NA wakacje - dwie pełnoletnie dziewczyny szukają dorywczej pracy na
wakacje w Jeleniej Górze, aktualna
książeczka sanepidu - 669 754 739
NA wakacje - jako kelnerka, barmanka, kasjerka recepcjonista lub
sprzedawca - 785 105 468
NA wakacje - jestem 17-letnią dziewczyną - 505 178 031
NA wakacje - jestem młodą, odpowiedzialną osobą bez nałogów, prawo
jazdy kat. B meil ruczi1990@wp.pl
- 782 114 832

NA wakacje - jestem osobą pełnoletnią
(19 lat), posiadam prawo jazdy kat. B,
mogę wykonywać każdą pracę - 792
178 320
NA wakacje - jestem studentką 2 roku
turystyki, poszukuję pracy na okres
sierpień-wrzesień - 721 103 788
NA wakacje - mam 14 lat i poszukuję
pracy na wakacje. Podejmę większość
prac np. (praca na budowie itp.).
Kilkuletnie doświadczenie w pomocy
na budowie - 500 330 708
NA wakacje - mam 14 lat i szukam
pracy na okres wakacji na terenie
Jeleniej Góry i okolic. Jestem uczciwa,
miła, punktualna i staram się dobrze
wykonywać swoje obowiązki - 517
259 810
NA wakacje - mam 16 lat i poszukuję
pracy na wakacje. Podejmę większość
prac np. (praca na budowie itp.).
Kilkuletnie doświadczenie w pomocy
na budowie - 723 902 442
NA wakacje - mam 17 lat, jestem
ambitna, szybko się uczę. Proszę o
zgłoszenia na e-mail kozolubska@
o2.pl - 721 326 146
NA wakacje - mam 18 lat, jestem
osobą odpowiedzialną, dyspozycyjną.
Jestem w trakcie robienia szkoły
gastronomicznej, gotowa do podjęcia
wszelkiej pracy, lubię dzieci, pomoc
w kuchni itp. proszę o kontakt - 693
824 058
NA wakacje - mam 18 lat, przyjmę
każdą pracę - 725 212 628
NA wakacje - na budowie jako pomocnik lub każda inną, mam skończone 18
lat - 793 912 125
NA wakacje - najlepiej gastronomia 669 417 059
NA wakacje - pełnoletnia, komunikatywna poszukuję pracy - 603
310 202
NA wakacje - posiadam prawo jazdy
kategorii B, skończone 19 lat, czekam
na propozycje - 724 111 851
NA wakacje - Poszukuje pracy na
wakacje, 17 lat, najlepiej powiat lwówecki, ewentualnie Jelenia Góry i
okolice - 785 642 059
NA wakacje - poszukuje z koleżanką
pracy na wakacje. Jesteśmy osobami
nie pełnoletnimi - GG13031645
NA wakacje - poszukuję pracy na lipiec
GG 6806935 - 669 754 615
NA wakacje - pracowałam już jako
kelnerka i na kuchni - pilne - 791
722 145
NA wakacje - szukam pracy na
wakacje. Posiadam wykształcenie
pedagogiczne, prawo jazdy, dobra
znajomość języka angielskiego - 661
025 916
NA wakacje - w Jeleniej Górze,
kobieta, 34 lata - 609 093 325
NA wakacje - w rejonie Jeleniej Góry.
Lat 17 - 501 164 233

NA wakacje - we wrześniu skończę
19 lat, szukam pracy na wakacje podejmę się jakiegokolwiek zajęcia
- 500 528 831
NA wakacje - znajomość języka
angielskiego, 19 lat pietrek141@
o2.pl
NA wakacje 17 lat - w okresie (lipiec
sierpień) na kuchni lub jako kelnerka,
uczę się w szkole gastronomicznej
inna praca również mnie interesuje,
dzwonić o godzinach od 12-20 - 693
217 736
NA wakacje Barcinek - mamy na
imię Karolina i Patrycja (12, 14 lat)
Poszukujemy pracy w ok. Barcinka
od zaraz! Podejmiemy każdą pracę!
GG 9291966b - 506 982 482
NA wakacje lub stałej - z Kowar, Karpacza i Jeleniej Góry. Młody i ambitny
26 lat po LO - prosiłbym wcześniej o
smsa - 724 450 315
NA wózku - mam uprawnienia na
wózek widłowy, sumienny, dyspozycyjny - 721 582 656
NAUCZYCIEL informatyki - jako
nauczyciel informatyki - 792 403 289
NIEMIECKI/PRAWO jazdy - znajomość języka niemieckiego, prawo
jazdy kat. B / samochód magda_jg@
op.pl
NIEPEŁNOSPRAWNY - praca młody, energiczny z orzeczeniem o
stopniu niepełnosprawności (grupa
druga) podejmie pracę. Dobra znajomość j. angielskiego oraz dobra
znajomość programu OFFICE - 796
947 921
OD poniedziałku do piątku - od rana do
godziny 17:00 - 782 739 695
OD zaraz - jestem osobą pracowitą
i odpowiedzialną, szukam pracy w
Jeleniej Górze u poważnego pracodawcy na normalną umowę o pracę.
Mam wykształcenie średnie (zawód
technik żywienia zbiorowego) - 723
699 359
OD zaraz - mam prawo jazdy kat. B,
wykształcenie średnie, lat 20 - 785
733 645
OD zaraz - mężczyzna 44 lata uczciwy,
dyspozycyjny, prawowity, podejmie
każdą pracę w kraju lub zagranicą 882 693 088
OD zaraz - młody, prawo jazdy kat B,
ambitny, dyspozycyjny, rzetelny - 783
546 185
OD zaraz - na stałe, mam 29 lat, prawo
jazdy kat. B, samochód, obsługa komputera, kasy ﬁskalnej, doświadczenie
pracy w handlu - 669 023 863
OD zaraz - podejmę prace na okres
wakacji, rocznikowo mam 18 lat,
doświadczenie w opiece nad dziećmi,
zbieraniu owoców, pracowałam również w sklepie odzieżowym - 785
592 392
OD zaraz - posiadam własny samochód - wan 7-osobowy. Pełna dys-

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!

pozycja czekam na propozycję - 504
168 706
OPERATOR koparki, ładowarki
- uprawnienia, prawo jazdy kat B
Doświadczenie 1,5 roku, młody,
sumienny chętny do pracy - 691
552 861
OPERATOR kierowca - poszukuje
pracy jako operator koparki, kierowca
lub jakiejkolwiek pracy - 669 385 993
OPERATOR koparko - ładowarkiuczciwy, pracowity, bez nałogów, z
uprawnieniami i doświadczeniem
- 504 739 566
OPERATOR traka - trakowy szuka
pracy, tylko poważne oferty - 889
632 502
PARKINGOWY, stróż - własny Van
7os., Karpacz - 504 168 706
PENSJONAT - poszukuję pracy najlepiej w pensjonacie gdzieś w Karpaczu
lub okolicach - 782 786 073
PIEKARZ z doświadczeniem - szukam pracy w Jeleniej Górze - 605
279 627
PILNE - 22 latek szuka pracy (z
zakwaterowaniem) na terenie J.
Góry i okolic. Posiadam prawo jazdy
kat. B i C, kurs na przewóz towarów.
Interesuje mnie praca na sezon lub na
stałe - 664 759 439
PILNE proszę o pracę - jakąkolwiek
stałą pracę. Chętnie nauczę się
nowego zawodu. Mam 22 lata, mieszkam w Jeleniej Górze. Posiadam
roczne doświadczenie w gastronomii
i uprawnienia na wózki widłowe - 606
796 020
PILNIE - jako pomocnik budowlany
na terenie Piechowic i okolic Jeleniej
Góry. Jestem pracowity, sumienny i nie
piję alkoholu - 669 409 342
PILNIE - jestem 20 letnią kobietą,
posiadam średnie wykształcenie,
jestem osobą ambitną i solidną,
obowiązkową i odpowiedzialną - 785
599 778
PILNIE - komunikatywna, zaradna,
dyspozycyjna, prawo jazdy, książeczka sanepidu - 793 719 745
PILNIE poszukuję pracy - kobieta, 33
lata, wykształcenie średnie handlowe,
szukam pracy, chociaż sezonowej
na czas urlopów w sklepie, hotelu,
restauracji itp. - 721 279 956
PILNIE poszukuję pracy - od zaraz
najlepiej na stałe, mam 28 lat, j.angielski, Office, kasy fiskalne 10 lat
stażu pracy w handlu i usługach - 791
367 327
PO studiach - studia ekonomiczne,
prawo jazdy kat. B, bardzo dobra
znajomość j.angielski, umiejętności
analityczne, szybkie przyswajanie
wiedzy, komunikatywny, rzetelny leskaz1@o2.pl - 693 873 495
PODEJMĘ każdego rodzaju pracę jestem osobą odpowiedzialną, lubiąca

wyzwania, dyspozycyjna. Posiadam
prawo jazdy kat. B - 794 167 809
PODEJMĘ pracę każdą - jestem
młodym i ambitnym chłopakiem,
szukam pracy, aby utrzymać rodzinę
- 889 186 636
PODEJMĘ się każdej pracy - 17-latek
od zaraz - 605 253 916
PODEJMĘ w budowlance - znajomość i doświadczenie w remontach
i wykończeniach - 515 610 277 lub
75 53 366
POMOC gastronomiczna - podejmę
pracę sezonową jako pomoc kucharza
lub w innych gastronomicznych zawodach, usługach - 725 158 565
POMOC kuchenna - młody 26 lat
po szkole gastronomicznej podejmę
pracę J Góra - 792 473 415
POMOC kuchenna - zmywak, sprzątanie - 508 209 646
POMOC, sprzątaczka - na wakacje,
najchętniej w hotelu lub pensjonacie na terenie Jeleniej Góry. Mam
ukończone 17 lat. Znajomość języka
angielskiego. Jestem osobą otwartą i
komunikatywną - 723 529 402
POMOCNIK budowlany - lub w
podobnej branży - 512 541 844
PORZĄDNY i uczciwy chłopak - lat 20
podejmie każdą pracę - 501 418 453
POSIADAM uprawnienia - na wózek
widłowy oraz prawo jazdy kat. B - 508
733 547
POSPRZĄTAM - umyję okna, pomogę
w sklepie, restauracji. 17lat, odpowiedzialna i uczciwa ! - 513 458 216
POSZUKUJĘ - młody i ambitny
poszukuje pracy w budowlance - 722
044 683
POTRZEBNA praca - na lipiec mam
16 lat podejmę się wszystkiego - 725
520 340
PRACA chałupnicza - osoba niepełnosprawna szuka pracy w domu.
Składanie długopisów, kopert itp. - 785
599 928
PRACA dodatkowa - opieka, sprzątanie, roznoszenie ulotek itp. - 664
669 238
PRACA dodatkowa - z chęcią podejmę
się pracy dodatkowej za pomocą komputera i Internetu. Proszę o propozycję
na maila magda.ﬁga@interia.pl
PRACA jako opiekun - mężczyzna
szuka pracy jako opiekun osoby
starszej w Niemczech - przygotowanie
medyczne i cierpliwość, prawo jazdy
kat. B - 889 053 237
PRACA lipiec - jestem odpowiedzialna, w 3LO mam średnią 4,31.
Mogę zajmować się dziećmi pracować
jako kelnerka, pomoc w biurze czy na
stoisku, średnia znajomość języka
angielskiego - 794 680 431
PRACA na lipiec - 19-latka pilnie - 510
687 279

PRACA na wakacje - doświadczenie
w branży budowlanej ( praca w hurtowni budowlanej, pracowałem także
na budowie jako pomocnik). Z chęcią
przyjmie każdą pracę - 509 507 309
PRACA na wakacje - para studentów
szuka pracy na wakacje w dowolnej
branży za granicą, nad morzem lub w
okolicach Lubania - 609 942 598
PRACA na wakacje - studentka
pierwszego roku zarządzania - pracę
na wakacje - 889 183 098
PRACA na wakacje - studentka szuka
pilnie pracy na okres wakacyjny karolinka_c@wp.pl - 693 779 535
PRACA na wakacje - wraz z kolegą o
charakterze najlepiej pomocnika, ale
jesteśmy skłonni wykonywać także
inne czynności. W tym roku kończę
18 lat, kolega ma już skończone - 660
426 356
PRACA terenowa - jako przedstawiciel handlowy bądź negocjator
terenowy - 781 810 368
PRACA wakacyjna - mam 16 lat,
szukam pracy na wakacje jestem
ambitna, pracowita i odpowiedzialna
(najlepiej Jelenia Góra lub okolice, do
których można dojechać autobusem
MZK) np. opieka nad dzieckiem,
kelnerka itp. - 667 556 876
PRACA za granica - mam 21 lat pilnie
potrzebuje pracy za granica najlepiej
sezonowa/zbiory w miarę dobrze
płatna. Najlepiej od początku lipca.
E-mail: mariuszklap@wp.pl - 505 149
988; 725 784 514
PRACOWNIK budowlany - 27 lat
doświadczenie w budowie domów,
altan, saun itp. wykończeniówka.
Solidny i bez nałogów. min. 2 tys.
netto - 793 240 588
PRACOWNIK na wakacje - jako
kelner, bądź pomoc kuchenna I NIE
TYLKO, mam 19 lat chodzę do szkoły
w Karpaczu - 725 480 295
PRAKTYKI - jako murarz, uczeń
pierwszej klasy zawodowej o proﬁlu
budowlanym - 726 357 705
PRZEPROWADZKI - podczas wakacji, mam 16 lat i chce sobie zarobić na
naprawę roweru - 722 516 186
PUZLARZ brukarz - układanie puzzli i
kostki brukowej - 880 616 313
ROBOTNIK drogowy - młody 26
lat, prawo jazdy kat. B znana branża
drogowa - 792 473 415
ROZNOSZENIE ulotek - głównie w
lipcu - 693 209 375
ROZNOSZENIE ulotek - w Jeleniej
Górze - GG1195519
RYNEK gastronomiczny - posiadam działalność handlową. Podejmę
współpracę na zasadzie budowy
rynku zbytu. - 889 113 746
SEZONOWA - poszukuję pracy
sezonowej. Z miła chęcią podejmę
się pracy na budowie, jako osoba do
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OG£OSZENIA
roznoszenia ulotek. Szybko się uczę
- 721 120 036
SEZONOWĄ lub na stałą - mam 20
lat, prawo jazdy kat. B, wykształcenie
średnie, ukończony kurs wychowawcy
na kolonie, szybko się uczę - Gonia.
pod@gmail.com - 785 733 645
SILNY 17-latek - na okres wakacji.
Charakter pracy nie ma znaczenia.
Szybko się uczę i mogę zacząć od
zaraz - 792 661 829
SKLEP, restauracja - kobieta, 23
l. Tylko poważne propozycje - 792
232 040
SOLIDNA - w charakterze pokojowej,
pomocy kuchennej, opiekunki nad
starsza osobą, dzieckiem itp:jestem
po szkole gastronomicznej z doświadczeniem. Miła, solidna pracowita - 792
090 286
SOLIDNY pracownik - wiek 21 lat
porządny, bezproblemowy, pracowity - praca ﬁzyczna lub inna - 721
719 949
SPAWACZ - 131 135 136 tig elektroda
podejmie pracę od zaraz z uprawnieniami - 668 082 889
SPRZĄTACZKA - podejmę pracę
jako sprzątaczka. Mam skończone
17 lat i szukam pracy na wakacje 508 209 646
SPRZĄTANIE - uczciwa, solidna
posprzątam umyję, okna - 660 408
859
SPRZEDAWCA - kobieta 31 lat, miła,
zadbana, doświadczenie, prawo jazdy
B, obsługa komputera, kas - 506
893 377
SPRZEDAWCA - młody 22 lata,
doświadczony sprzedawca szuka
pracy na terenie Jeleniej Góry. Zasadnicza szkoła zawodowa kierunek
sprzedawca - 727 509 997
STAŁĄ pracę - stacjonarną w Jeleniej
Górze (nie agent/przedstawiciel),
wykształcenie wyższe, znajomość
obsługi komputera, urządzeń biurowych, szybko się uczę - agawa44@
op.pl - 663 500 837
STAŻ, praktyka w biurze - szukam
pracy w biurze, najlepiej w dziale
eksportu lub HR. doświadczenie
międzynarodowe i studia ukończone
w Wielkiej Brytanii, angielski, niemiecki
- biegle, francuski - podstawowy. - 798
754 537
STUDENT - ambitny, kreatywny,
pracowity i bez nałogów 20-letni mężczyzna - 691 049 526
STUDENT - na 3 miesiące od lipca
do września. Jestem dyspozycyjny.
Posiadam prawo jazdy kat. B GG
5242465 - 697 555 366
STUDENT - na okres lipiec - wrzesień.
Jestem otwarty na różne oferty. Pracowity, komunikatywny - 602 139 697
STUDENT - Politechniki podejmie
pracę na okres wakacji - 781 670
570
STUDENT, 20 lat - na okres wakacji.
Posiadam prawo jazdy kat. B - 663
641 246
STUDENTKA - 20 letnia podejmie się
każdej pracy. Obecnie nie posiadam
książeczki zdrowia - 725 456 310
STUDENTKA - 20-letnia studentka
ﬁlologii angielskiej - niepaląca, kreatywna, pracowita, ze stażem w
ARiMR-podejmie prace podczas
wakacji - do października w okolicach
Gryfowa, Lubania. - 692 869 154
STUDENTKA - 3 roku pedagogiki,
mam doświadczenie w pracy jako
kelnerka, sprzedawca, telemarketerka
- 725 305 980
STUDENTKA - na wakacje (sprzedawca, opiekunka itp.) Mam 21 lat.
Mieszkam w Jeleniej Górze. Mam
doświadczenie jako sprzedawca
(sklep obuwniczy) - 603 992 160
STUDENTKA - od miesiąca sierpnia
do końca września: miła, uczciwa,
pracowita, szybko się uczę - 788
254 545
STUDENTKA - pilnie - 24 lata, miła,
uczciwa, pracowita, łatwo nawiązująca
znajomości - 605 886 516
STUDENTKA - zaoczna pedagogiki
- 21 lat - 725 174 274
STUDENTKA 24 lata - na okres
od lipca do września. Pracowałam
wcześniej jako serwisantka na dziale
chemicznym w markecie, stałam
na promocjach. Jestem odpowiedzialna, umiem pracować w grupie.
asia5664@wp.pl
STUDENTKA fizjoterapii - IV roku
podejmie pracę na okres wakacyjny,
najlepiej w zawodzie - 782 610 228

STUDENTKA wakacje - 21 lat,
podejmę prace na wakacje, dyspozycyjna, kreatywna - 663 719 698
SZUKAM pracodawcy - Prace biurowe, organizacyjne, chętnie na
stanowisku refundowanym - 796
819 796
TECHNIK ekonomista - 24 lat,
doświadczenie w handlu, bardzo
dobra znajomość języka angielskiego,
ambitna, sumienna i zorganizowana 790 758 864
TECHNIK elektryk - uprawnienia do 1
kv - 693 355 889
TECHNIK handlowiec - jako sprzedawca, przedstawiciel handlowy.
prawo jazdy kat. B. wykształcenie:
średnie, doświadczenie: 2- letnie detal,
hurt - 663 577 514
TECHNIK hotelarstwa - 26 lat, znajomość obsługi komputera, języka
angielskiego, sumienny z 5 letnim
doświadczeniem na rożnych stanowiskach, nie tylko w branży hotelarskiej.
Poszukuję stałej pracy i stałej płacy
- 794 034 895
TECHNIK informatyk - podejmę pracę
sezonową mile widziane za granicą
(zbiory), lub staż na kierunku tech.
inf. Mam 21 lat, nie karalny, kulturalny.
Kontakt: mariuszklap@wp.pl - 505
149 988
TIPSERKA - Jestem młoda znam się
na rzeczy mam własny sprzęt poszukuję stanowiska lub pracy zleceniowej
GG291379 - 721 325 986
TRZYNASTOLATKA - potrzebuje
pracy na własne potrzeby, mogę
roznosić ulotki lub coś innego - 798
983 128
ULOTKI - podejmę się rozniesienia
ulotek Karpacz - 507 046 283
USŁUGI autem osobowym oszczędny i niezawodny samochód
osobowy, jestem otwarty na propozycje. Mogę np. zawieźć w różne
miejsca. W weekendy jeżdżę do
Wrocławia - 606 101 915
W jakimkolwiek charakterze - na terenie Jeleniej Góry - 721 581 723
W Jeleniej od dziś - jestem absolwentka LO, podejmę każdą pracę na
terenie Jeleniej Góry, posiadam książeczkę sanepidu - 695 299 285
W ochronie - profesjonalizm, dyspozycyjność, doświadczenie - 781
957 491
WAKACYJNE, 16 lat - średnia znajomość j. niemieckiego. Podejmę
w drugiej połowie lipca i sierpniu, w
zasadzie każdą np. ulotki; pomoc w
sklepie, barze itp., pomoc starszym
osobą, robienie zakupów itd. iduna@
poczta.onet.p
WAKACYJNIE, 17 lat - punktualna,
sumienna - podejmę pracę w sklepie,
jako kelnerka lub pomoc przy prowadzeniu pensjonatu; inne propozycje
także mile widziane. Znajomość jęz.
angielskiego. mpaula@vp.pl - 781
906 947
WOKALISTKA - Chętnie zaśpiewam
solo lub w zespole muzycznym. Kontakt: agatqua11@wp.pl
WOKALISTKA - podejmę pracę jako
wokalistka w zespole - 607 246 226
WÓZKI widłowe - posiadam uprawnienia na wszelkiego typu wózki.
Umiejętności i staż pracy - wysoki
- 515 784 108
WÓZKI widłowe i inne - Technik
informatyk, angielski i niemiecki
komunikatywnie. Prawo jazdy kat.
B, uprawnienia na wózki widłowe +
doświadczenie i inne - 660 531 244
Z autem na gaz - dodatkową np. rozwożenie pizzy, jako konserwator lub
inne propozycje - 782 558 989
Z grupą - pilnie - w charakterze dozorcy,
do drobnych prac remontowych, auto
kosmetyki komisu itp.: Jestem 30
letnim mężczyzną z grupą inwalidzką,
szybko się uczę i klimatyzują w nowym
otoczeniu - 791 963 115
Z orzeczeniem - studentka z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu
umiarkowanym podejmie pracę najchętniej w okolicy Świeradowa Zdr.
- 661 149 526
ZARZĄDCA nieruchomości Zarządca Nieruchomości podejmie
pracę we Wspólnocie Mieszkaniowej
lub w nieruchomości komercyjnej.
Kontakt: EBX - Nieruchomości, Jelenia
Góra, ul. K. Miarki 18, e-mail:ebx@
poczta.onet.pl - 609 174 477
ZARZĄDZANIE turystyką - absolwentka zarządzania w turystyce podejmie pracę w hotelu bądź pensjonacie,
również wiedza z zakresu pozyskiwania eurofunduszy - 606 202 519

ZE znajomością j.angielskiego - młoda
studentka ﬁlologii angielskiej szuka
pracy na okres wakacji. Obrotna,
komunikatywna, szybko nabywająca
doświadczenie. e-mail:agawa12_88@
o2.pl - 607 246 226

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
DO remontu - 2 pokojowe w kamienicy
w okolicach Cieplic, Sobieszowa.
Euro-Dom - 695 384 914
DOM lub pół domu - w Jeleniej Górze
lub okolicy (do 15 km) w cenie do 250
tys. zł. - 502 538 710
DOM na wsi - w którym można
mieszkać do 15 km od Jeleniej z
dużą działką pod lasem do 120 tys.
664 492 829 DZIAŁKA Czarne - kupimy Nieruchomości Pindyk licencja nr 96 - 075 75
23 505; 601 209 198
DZIAŁKĘ budowlaną - niedużą w
Jeleniej Górze lub okolicach. Bez
pośredników - 692 433 946
KAWALERKĘ - pilnie - w centrum
oraz na Zabobrzu. nPartner lic. zaw.
4917 - 604 869 172
MIESZKANIE - zdecydowanie 3,
4 pokojowe w Jeleniej Górze - 669
620 071
MIESZKANIE 2, 3 pokojowe - do
kwoty 160.tys., do trzeciego piętra.
Euro- Dom - 695 384 914
MIESZKANIE 3, 4 pokojowe - zdecydowanie na Zabobrzu z balkonem
- 600 801 863
MIESZKANIE 3, 4 pokojowe - z balkonem dla zdecydowanego klienta.
Euro-Dom - 695 384 914
MIESZKANIE dwupokojowe - do
remontu - 516 081 969
PILNIE trzypokojowe - najchętniej do
remontu, dla zdecydowanego klienta.
N.Żebrowscy lic. 9549 - 505 074 854
ZDECYDOWANIE, bezpośrednio - za
gotówkę mieszkanie 1~2 pokojowe 509 949 961
PILNIE dwupokojowe - mieszkanie
może być do remontu, dla zdecydowanego klienta. Nieruchomości
Żebrowscy lic.9549 - 505 074 854

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
GARAŻ na Zabobrzu murowany z
kanałem - 693 056 760
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
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, 50 m2, bez pośredników, centrum Jeleniej Góry, nowe budownictwo - 605 209 150
DOM na wsi - gmina Gryfów Sl.
Dom 150m działka 1300m - 662
317 942
MIESZKANIE – 1 Maja, 40 m2, II piętro, wc, C.O., bardzo niski czynsz,
bez pośredników - 075 64 47 318
SPRZEDAM lub wynajmę mieszkanie w Jeleniej Górze - 602 392 307
JEDNA z ostatnich okazji - nieruchomość usługowo-mieszkalna w
Cieplicach Zdroju w centrum - 20
m od Parku Zdrojowego, 50 m od
źródeł termalnych - 602 259 450
NOWY dom do wykończenia, ładne
miejsce, wszystkie media, działka
1030 m - 514 316 781
SEGMENT domu na przedmieściach Świeradowa Zdroju, bliski
dojazd do gondoli wyciągów narciarskich - 726 269 104
MIESZKANIE w trakcie remontu i do
adaptacji od 30 m2 do 180 m2 - cena
od 600 zł. za m2 - Jelenia Góra - 506
487 498
1/2 bliźniaka - w Wojcieszycach, 80
m2, powierzchnia działki 1500m2, stan
surowy zamknięty. Cena 190 tys. do
negocjacji - 695 384 914

100 m2 centrum - piękne mieszkanie
3 pokojowe 100 m2, w centrum
Jeleniej Góry, na II piętrze, remoncie
kapitalnym. JeldomN.lic.zaw.3059 600 434 800
100 m2 centrum - piękne mieszkanie
po remoncie, II piętro. 288 tys. zł JeldomN lic.zaw.3059 - 600 434 800
100 m2 w centrum - 3 pokojowe
mieszkanie po remoncie, z kominkiem, II piętro, ogród, miejsce parkingowe. Jeldom N lic.zaw.3059 - 600
434 800
125 m2 Podgórzyn - sprzedam pół
domu (w poziomie) 230 tys. JeldomN
lic.zaw.3059 - 600 434 800
198 m2, parter, kamienica - blisko
centrum, osobne wejście, CO za
ogrodzeniem ogródka park, stan bdb.
- 507 065 179
2 pokoje 54 m2 - na Zabobrzu 2 - pilne
167 tys. - 509 362 908
2 pokojowe - atrakcyjne mieszkanie
dwupokojowe w okolicy Małej Poczty
po kapitalnym remoncie Roksanes
Żukowski lic. nr 7867 - 508 240 831
2 pokojowe - Orle I piętro z balkonem
- 500 122 446
2 pokojowe mieszkanie - nad morzem
we Władysławowie - 41 m2 - 667
755 111
2 pokojowe w Cieplicach - mieszkanie 2 pokojowe w Cieplicach - 500
122 447
2 pokojowe Zabobrze I - 39 m2 na
wysokim parterze. Mieszkanie po
remoncie. JeldomN. lic zaw.3059 600 434 800
2 pokojowe, I piętro - mieszkanie 51
m2 na I piętrze Jelenia Góra okolice
Intermarche 180 tys. do negocjacji 500 122 447
3 pokoje 160 tys. - mieszkanie 52 m2
w okolicach Małej Poczty. JeldomN lic.
zaw.3059 - 600 434 800
3 pokojowe - Szklarska Poręba, 52
m2 w bloku sprzedam EuroDom - 601
540 292
3 pokojowe mieszkanie - przy Placu
Ratuszowym. 50 m2, do remontu. Nr
lic 7867. - 508 240 825
3 pokojowe w Cieplicach - na I piętrze
po remoncie blisko centrum - 500
122 446
3 pokojowe w Karpaczu - cena 299
tys. do rozmów - 514 600 108
3000 m2 ciszy w Szklarskiej Porębie do przekształcenia - cisza i panorama
Karkonoszy. Po prostu zadzwoń Lic, nr
4917, - 502 068 168
33 m2 na Okrzei - kawalerka rozkładowa na I piętrze do remontu. JeldomN lic.zaw. 3059 - 600 434 800
34 m2, 2 pokoje - Cieplice, 130 tys. 605 059 991
4 pokojowe Zabobrze II - piękne
mieszkanie 78 m2 na wysokim parterze. JeldomN lic.zaw.3059 - 600
434 800
4 pokojowe Zabobrze III - 78 m2 na
III piętrze na Kiepury. Jeldom N lic.
zaw.3059 - 600 434 800
41 m2 w Karpaczu - mieszkanie po
remoncie, parter kamienicy, 253 tys. zł.
Jeldom N lic.zaw.3059 - 600 434 800
52 m2 Szklarska Poręba - 3 pokojowe
mieszkanie na III piętrze w bloku. JeldomN lic,zaw,3059 - 600 434 800
52 m2 Wyczółkowskiego - 3 pokojowe po remoncie (nowe instalacje i
urządzenia oraz okna PCV). Ogródek,
miejsce parkingowe 160 tys.zł. Jeldom
N lic.zaw.3059 - 600 434 800
52 m2, 165 tys. - rozkładowe mieszkanie 2 pokojowe na I piętrze wieżowca
na Zabobrzu II, balkon, stan techniczny- do odświeżenia. CeLDOM,
lic. zaw. 7792, Katarzyna Leszczak
- 601 622 219
60 m2 - Mała Poczta - 2 pokojowe I
piętro. JeldomN lic.zaw.3059 - 600
434 800
78 m2 Zabobrze II - piękne mieszkanie
4 pokojowe na wysokim parterze. JeldomN lic.zaw.3059 - 600 434 800
89000 zł. mieszkanie - 47 m2, 2
pokoje, pierwsze piętro, z ogródkiem,
w Barcinku. NŻ - 667 219 752
90 m2 Karpacz - dwupoziomowy lokal
w Karpaczu. Piękna witryna. CENTRUM. Pomysł na knajpkę z winiarnią,
bawialnią i jadalnią. Drogo, ale warto
Nr lic.4917 - 502 068 168
APARTAMENT - w centrum Szklarskiej Poręby, 2 pokoje, I piętro, po
remoncie kapitalnym, sprzedaż z
wyposażeniem i pakietem rezerwacji.
230 tys. CeLDOM, lic. zaw. 7792,
Katarzyna Leszczak - 601 622 219

ATRAKCYJNE mieszkanie - 2 pokojowe mieszkanie blisko centrum - tanio
- 508 240 828
BARDZO tanie 2 pokojowe - mieszkanie poddaszowe 55,21 m2, na III
piętrze budynku wielorodzinnego
IV-piętrowego z cegły, standard bardzo
dobry, atrakcyjna cena.lic.zaw.2400 669 620 071
BEZ pośredników - stylowe 4 pokojowe mieszkanie - 601 560 396
BLIŹNIAK w Cieplicach - do częściowego remontu, atrakcyjna cena. NM
5877 - 500 122 446
DOM - w zabudowie bliźniaczej na
działce 1500 m2 w cenie 190 tys. 601 540 292
DOM mieszkalny - z częścią domu
pod działalność i działką w Mysłakowicach. Cena 200 tys. - 602 417 752
DOM na wsi cicha i piękna okolica - z
widokiem na góry dom do kapitalnego
remontu na działce o powierzchni
2500 m2 cena 80,000 zł. - 602 725
853
DOM na wsi z zabudowaniami powierzchni 3000 m2, 165 tys. - 785
535 613
DOM o powierzchni użytkowej 170
m2 - + budynek gospodarczy, wybudowany w latach 90, położony 10 km
od Jeleniej G. Działka 43 ary. Cena
420 tys. - 605 326 305
DOM okazja 198 tys. zł. - bezpośrednio, stan surowy zamknięty, częściowo
deweloperski, 14 km od Jeleniej Góry
- 696 421 853
DOM po remoncie w Piechowicach 370 tys zł.Lic. nr 7867 - 514 600 104
DOM w Cieplicach - bardzo atrakcyjna
lokalizacja - 500 122 447
DOM w Karpaczu 252000 zł. - Nr lic
7867 - 514 600 104
DOM w Sobieszowie - 130 m2,
powierzchnia działki 510 m2, cena
510 tys. do dużej negocjacji. EuroDom - 695 384 914
DOM w Świerzawie, 160m2 - 5 pokoi,
390 tys. Nr lic 7867 - 508 240 825

Mieszkanie =2 pokojowe okolice Akademii Ekonomicznej. Okazja !
Nieruchomości Karkonoskie tel. =501357-406 ; tel.biuro 0801-011-963

Mieszkanie 3 =pokojowe 82 m2
Śródmieście Jeleniej Góry - doskonała
=lokalizacja !
Nieruchomości Karkonoskie =501357-406 ; tel. Biuro 0801-011-963
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DOM w zabudowie bliźniaczej Zabobrze w stanie deweloperskim z
garażem - 662 112 344
DOM z ogrodem w Starej Kamienicy
- 175 m2, 6 pokoi, 245 tys zł. Nr lic
7867 - 508 240 825
DOM Zachełmie - nieduży poniemiecki
dom z działką 700 m2, bardzo ładnie
położony, lic. 5524 - 662 112 344
DUŻA kawalerka - po gruntownym
remoncie o pow. 36 m2 na IV-piętrze
w bloku czteropiętrowym, Zabobrze
III, do wprowadzenia od zaraz.lic.
zaw.2400 - 669 620 071
DUŻE mieszkanie 78 m2 - 3 pokojowe
oraz mieszkanie 52 m2, 2 pokojowe
na Zabobrzu. Bez pośredników - 785
535 613
DWUPOKOJOWE - blisko centrum
na parterze z osobnym wejściem
nPartner lic. zaw. 4917 - 604 869
172
DWUPOKOJOWE Zabobrze I - ul.
Różyckiego 37 m2 lic. 5524 - 662
112 344
DWUPOZIOMOWE - mieszkanie w
stanie deweloperskim, 3 200 zł/m2,
ścisłe centrum, nPartner, Lic. Zaw.
4917 - 790 359 599
DZIAŁKA 1,03 ha - w Dziwiszowie 603 954 845
DZIAŁKA budowlana - W jeleniej
Górze działka budowlana z wydanym
pozwoleniem na budowę w atrakcyjnej
cenie Roksanes Żukowski lic. 7867 508 240 831
DZIAŁKA budowlana w Mysłakowicach - 990 m2. Cena 79.000 zł. - 514
600 108
DZIAŁKA budowlana w Sosnówce
- 1585 m/2, 100 zł. za m/2 - 662
009 700
DZIAŁKA budowlana w Ścięgnach 1200 m2, 240 tys. zł, piękny widok na
góry. Nr lic 7867 - 508 240 825
DZIAŁKA inwestycyjna - w Dolinie
Czerwieni w Przesiece. 14900 m2
Cena do rozmów - 514 600 108
DZIAŁKA Komarno - 1528 m2, bardzo ciekawa lokalizacja atrakcyjna
cena - 662 112 344

Małe =mieszkanko 2 pokojowe ul.
Ptasia. Super lokalizacja !
Nieruchomości Karkonoskie tel. =502045-638 ; tel. Biuro 0801-011-963

Mieszkanie =z widokiem na Szrenicę !
Szklarska Poręba – 3 pokoje
Nieruchomości Karkonoskie =501357-406 ; tel. Biuro 0801-011-963

Lokal użytkowy 94 m2, parter - Centrum Jeleniej Góry
Nieruchomości Karkonoskie 502-045638 ; tel. Biuro 0801-011-963

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

2 pokojowe - po remoncie, zadbane ul.
Wyczółkowskiego
Nieruchomości Karkonoskie tel. 501357-406 ; 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
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Działka ładna na Czarnym - 1500
m2/95 zł. Wszystkie media - 508
240 821
Działka w Jeżowie Sudeckim - Starej Kamienicy i na osiedlu Czarne. Bez
pośredników - 785 535 613
Działki Kostrzyca - 1026 m2 cena
tylko 77000 zł, lic. nr 5524 - 662
112 344
Działki w Komarnie - 3500 m2
po 149 tys. do negocjacji! Wydane
warunki budowy - 508 240 821
Grunty rolne 2.87 ha - w tym 0.6
lasu - 785 770 025

Mieszkanie 3 pokojowe
na Zabobrzu ul:. Różyckiego 50 m2, II piętro 075 613 30 12

Grunty rolno-budowlane - Grunty
rolno-budowlane - 607 612 345
Jelenia Góra - działka 3000 m2,w
studium pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną lub wielorodzinną
sprzedamy Euro-dom - 601 540 292
Karpacz lokal 59 m2 - do handlu,
usług, doskonała lokalizacja. Bardzo
rozsądna cena. Wystarczy dobry

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

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

pomysł na biznes. Lokal już jest - 502
068 168
Kawalerka - atrakcyjna 30 m2
cena 110 tys. - 500 122 447
Kawalerka - pilne - w Łomnicy 66
tys. - 508 240 823
Kawalerka 15 m2 - na Morcinka,
niski parter, cena 65 tys. bez pośredników - pilne - 504 131 604
Kawalerka 26 m2 - Zabobrze
– Karłowicza, cena 97000 zł. - 662
009 700
Kawalerka w centrum - 38 m2,
130 tys. do negocjacji. Euro- Dom 695 384 914
Kawalerka w centrum - sprzedam
33 m2. 90 tys. zł. - Jeldom Nieruchomości lic.zaw.3059 - 600 434 800
Kawalerka w Cieplicach - w
nowym bloku 30 m2 - 500 122 446
Kiepury, 54 m2 - atrakcyjne, rozkładowe mieszkanie 2- pokojowe, na
optymalnym I piętrze, po remoncie
kapitalnym, z balkonem. Polecam!
198 tys.- do negocjacji. CeLDOM, lic.
zaw. 7792, Katarzyna Leszczak - 601
622 219
Lokal użytkowy - na Zabobrzu Lic.
nr 7867 - 662 009 400
Lokal w centrum - lokal biurowy
98 m2 nadający się na biuro, gabinet
lekarski - 662 112 344
Ładne dwa pokoje - mieszkanie na
Zabobrzu III o 53,28 m2, trzecie piętro,
rozkładowe, bardzo ciepłe, środkowe,
cena atrakcyjna - 669 620 071
Mieszkanie 100 m2 - z garażem
okolice LO - 662 009 700
Mieszkanie 2 pokoje, 34 m2 - III p.
kompletnie umeblowane, w Jeleniej
Górze, Zabobrze I. Cena 119000 504 891 144
Mieszkanie 2 pokojowe - bardzo
ładne po kapitalnym remoncie 34,9
m2, słoneczne, na VII-piętrze, piękne
widoki, cena rozsądna.lic.zaw.2400 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - bardzo
ładne, po kapitalnym remoncie na 7
piętrze o pow. 34,9 m2, słoneczne,
piękne widoki, cena rozsądna, lic. zaw.
2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - na czwartym piętrze w bloku IV-piętrowym o
pow. 47,55 m2, Zabobrze I, rozkładowe, środkowe, słoneczne, loggia,
kuchnia aneks.lic.zaw.2400 - 669
620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - o
powierzchnia 47 m2 w Kowarach 609 299 482
Mieszkanie 2 pokojowe - w centrum
miasta. Do odświeżenia. Prawie 60
m2. Nr lic 7867. - 508 240 825
Mieszkanie 2 pokojowe - w Jeżowie
Sudeckim do generalnego remontu.
90 tys. zł. Nr lic 7867 - 508 240 825
Mieszkanie 3 pokoje, 72 m2 - na
Zabobrzu bez pośredników - 669
569 669
Mieszkanie 3 pokojowe - 69 m2,
cena 226 tys., z balkonem - 695
384 914
Mieszkanie 3 pokojowe - bardzo
ładne mieszkanie o powierzchni 50,80
m2 na IV-piętrze, Zabobrze II, duży
balkon, niskie koszty utrzymania,
atrakcyjna cena. – 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - na Zabobrzu. Pilnie. Nr lic 7867 - 508 240
825
Mieszkanie 3 pokojowe - po gruntownym remoncie, 67 m2 na III-piętrze
w bloku czteropiętrowym, duży balkon,
kuchnia zabudowana, super wykończone. - 669 620 071
Mieszkanie 39 m2 - na XX Lecia
(1p) cena do uzgodnienia Dzwonić
20-22 - 609 927 702
Mieszkanie 4 pokojowe - bardzo
ładne, w centrum Jeleniej Góry 260
000 zł. - 514 600 104
Mieszkanie 4 pokojowe - w Zgorzelcu, po częściowym remoncie,

w centrum miasta. 220 tys zł. Nr lic
7867. - 508 240 825
Mieszkanie 64 m2 - 2 pokoje +
kuchnia z aneksem Kiepury - 696
732 280
Mieszkanie 67 m2 - okolice ścisłego
centrum - 662 009 700
Mieszkanie bardzo słoneczne - 82
m, IV i ostatnie piętro, Skłodowskiej
Jelenia Góra, nowe budownictwo,
cena 299 tys. - 698 528 443
Mieszkanie blisko centrum - trzypokojowe na II-piętrze o powierzchni
46,1 m2, rozkładowe, słoneczne, blok
ocieplony, cena rozsądna lic.zaw.2400
- 669 620 071
Mieszkanie na lokal usługowy okolice Malej Poczty parter 49 m2
- 660 673 588
Mieszkanie na Zabobrzu - 2 pokoje
35 m2. Pilnie. NStępień - 500 285
838
Mieszkanie po kapitalnym remoncie - 49 m2 miedzy J.G, a Cieplicami, bezczynszowe Nieruchomości
Jeleniogórskie licencja 5354 - 695
056 760
Mieszkanie w Barcinku - w cenie
89 tysięcy sprzedamy Euro-Dom 601 540 292
Mieszkanie w centrum - 3 pokojowe, 48 m2 w bloku IV-piętrowym,
środkowe, rozkładowe, słoneczne,
do zamieszkania od zaraz, cena rozsądna lic.zaw.2400 - 669 620 071
Mieszkanie w Centrum 260000
zł. - Nr lic 7867 - 514 600 104
Mieszkanie w Cieplicach - o
powierzchni 85 m2, 4 pokoje, kuchnia,
łazienka na 1 piętrze z ogródkiem po
remoncie. N. Sudety nr. Licencji 1749
- 504 289 423
Mieszkanie w Sobieszowie 52 m2
- po kapitalnym remoncie, bezczynszowe, 400 m2 ogrodu, cena 180000
do negocjacji - 604 685 401
Mieszkanie we Wleniu - o
powierzchni 48,85 m2 - 506 222 205
Mieszkanie willowe - ładne z ogrodem, rozsądna cena - 500 122 447
Mieszkanie willowe 96 m2 - z 2
garażami i działka do zamieszkania od
zaraz Nieruchomości Jeleniogórskie
licencja 5354 - 695 056 760
Miłków k/Karpacza - działka 1200
m2 z warunkami zabudowy i przyłączem wod-kan. EuroDom - 601
540 292
Nowe budownictwo - rozkładowe
mieszkanie 2- pokojowe w nowym
budynku z cegły w Cieplicach, I piętro,
56 m2, wykończone, z balkonem. 189
tys. Możliwość dokupienia garażu.
CeLDOM, Cezary Chalecki, lic. zaw.
7792 - 601 758 845
Nowy dom w Mysłakowicach - super
cena - 514 600 108
Obiekt w Szklarskiej Porębie - obiekt
w Szklarskiej Porębie - 695 597 946
Okolice „Żeroma” - mieszkanie
2 pokojowe, 53 m2, I piętro, dobra
inwestycja, doskonała lokalizacja pod
wynajem. Atrakcyjna cena: 160 tys.
CeLDOM, lic. zaw. 7792, Katarzyna
Leszczak - 601 622 219
Po remoncie, 2400 zł./m2 - mieszkanie 3 pokojowe w budynku 3- rodzinnym w Dąbrowicy, po remoncie, 73
m2, garaż, ogródek. Atrakcyjna cena:
175.000 zł. CeLDOM, Daniel Lenik, lic.
zaw. 7792 - 661 114 212
Połowa domu - Wojcieszów 50
m2 w trakcie remontu z możliwością
adaptacji strychu. Cena 90.000 zł.
Nieruchomości Żebrowscy Lic nr
9549 - 509 156 552
Pół domu w JG - 110 m2 z KW,
działką, 4 pokoje, kuchnia, wc,
łazienka, balkon, taras 45 m2 widok
na Karkonosze - 600 721 484
Pół domu w JG z działką - osobne
wejście, balkon, taras, zieleń, cisza 600 721 484

Pół domu z KW - 4 pokoje, kuchnia,
wc, łazienka, balkon, taras 45 m2 - 600
721 484
Sklep 50 m2 - ul. Wojska Polskiego
13 - 600 835 351
Sygietyńskiego, 2 pokojowe
49,5 m2 - słoneczne, rozkładowe,
częściowo umeblowane 516 058 450
- 516 058 450
Szklarska Poręba Górna - 47
m2, dwa pokoje, kuchnia, przedpokój,
łazienka, wc. Ogrzewanie własne
gazowe. Nowe instalacje i stolarka 517 353 026
Szklarska Poręba - dom jednorodzinny z pokojami pod wynajem.
nPartner licencja 4917 - 604 869 172
Tanie i ładne mieszkanie - 3 pokojowe 66,93 m2 na I-piętrze, rozkładowe, niska zabudowa, Zabobrze III,
blok z cegły, bardzo dobry standard,
atrakcyjna cena - 669 620 071
Tanie i ładne mieszkanie - dwupokojowe na I-piętrze, 52,1 m2 na
Zabobrzu II, rozkładowe, słoneczne,
balkon duży, standard bardzo dobry,
niski czynsz - lic.zaw.2400 - 669
620 071
Tanio garaż - murowany z kanałem
i wyposażeniem, energia elektryczna,
Zabobrze I, dobra lokalizacja - 691
791 994
Trzy pokoje Kiepury - bardzo tanie
mieszkanie o powierzchni 60,08 m2
na parterze, bardzo funkcjonalne,
atrakcyjna cena. lic. zaw. 2400 - 669
620 071
Trzy pokoje w bloku - 49,5 m2 na
4-piętrze ocieplonego z nową elewacją
bloku, kuchnia - meble w zabudowie,
blisko centrum, lic.zaw.2400 - 669
620 071
Tylko 255.000 zł. - za dom w
zabudowie bliźniaczej , o powierzchni
użytkowej 120 m2 z garażem i
pomieszczeniem gospodarczymi 505 058 665
Tylko 270.000 zł. - Za dom w zabudowie bliźniaczej w cichej dzielnicy
Jeleniej Góry. Nieruchomości Żebrowscy Lic nr 9549. - 505 074 854
Zabobrze III - 2 pokojowe I piętro, 3
pokojowe wysoki parter i 4-pokojowe
III piętro mieszkania na sprzedaż. Jeldom N.lic.zaw.3059 - 600 434 800

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
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
Pomieszczenie 20 m2 na Okrzei
- 609 172 300
Tanio pół domu na wsi, 4 pokoje +
ogród - 665 733 268
Pomieszczenia i mieszkania do
remontu - pogranicze Jeleniej GóryCieplic - tanio 506 487 498
110 m2 mieszkania JG - 3 pokojowe
mieszkanie blisko centrum Jeleniej
Góry - 695 303 242
2 apartamenty - w nowo wybudowanej
willi do wynajęcia dwa apartamenty po
58 m2 w Cieplicach - dla firmy - 602
800 090
2 piętra w Leśnej - (160 m2 każde)
kamienicy w centrum Leśnej - cena
do uzgodnienia - 514 600 108
2 pokoje - na Zabobrzu/Kiepury, cena
900 zł. - ładne - 512 567 169
2 pokoje - przy ul. Kadetów w Jeleniej
Górze, nowe, 1000 zł. + opłaty ( czynsz
+ energia elektryczna), kaucja - 607
785 776

2 pokoje w centrum - w pełni wyposażone pokoje w centrum. Cena 900 zł.
+ media. - 606 152 229
2 pokoje, 800 zł. - Kiepury, 51 m, 2
pokoje, w pełni umeblowane, w b.dobrym stanie, do wynajęcia od lipca,
800 plus opłaty. Jednomiesięczna
kaucja - 507 547 521
2 pokoje, kuchnia - osobne wejście
450 zł. prąd, woda - 075 75 563 70
2 pokojowe - mieszkanie na Osiedlu
Czarne + garaż. pełne wyposażenie i
umeblowanie - 400 zł. miesięcznie +
600 zł. kaucja - 796 521 796
2 pokojowe dla firm - mieszkanie
przy ul. Noskowskiego. Kompletnie
umeblowane i wyposażone. Wynajem
tylko dla firm. Cena 1000 zł.+media.
Nieruchomości - 508 240 823
2 pokojowe mieszkanie od lipca umeblowane i wyposażone. W nowym
budownictwie na ulicy Złotniczej. Cena
wynajmu w okresie od 1 lipca do 30
września 1000zł (w tym czynsz) plus
liczniki - 605 209 145
2 pokojowe na Zabobrzu - 1000 zł. +
liczniki. Śliczne mieszkanie po remoncie. nr licencji 7867 - 508 240 825
2 pokojowe po remoncie - 750 zł. +
opłaty (czynsz 300 zł. + media) kaucja
zwrotna 1000 zł. - 518 701 303
2 pokojowe w centrum - po kapitalnym remoncie, powierzchnia 49 m2,
balkon, urządzona kuchnia. Opłata
1000 zł z ogrzewaniem miesięcznie
plus media - 601 540 292
2 pokojowe Zabobrze - mieszkanie 2
pokojowe na Zabobrzu, kompletnie
umeblowane, 1100 zł. - 514 600 108
2 pokojowe Zabobrze III - na III piętrze.
900 zł. + liczniki. Jeldom N lic. zaw.
3059 - 600 434 800
2-pokojowe - mieszkanie na
Sygietyńskiego na przeciwko ZUS-u
Zabobrze, umeblowane - 603 520
904
3 pokojowe - mieszkanie na Zabobrzu.
Lokal nieumeblowany, zadbany. Do
zamieszkania od zaraz Abn Stępień
Żukowski lic nr 7867 - 508 240 831
3 pokojowe - mieszkanie przy ul. Grota
Roweckiego świetnie nadające się dla
studentów BNM - 500 122 470
3 pokojowe Jelenia Góra - mieszkanie niedaleko centrum, kompletnie
umeblowane, 111 m2, 1400 zł. - 514
600 108
4 pokojowe, centrum JG - do wynajęcia 4 pokojowe, 132 m2, Armii
Krajowej 15, II-gie piętro, umeblowane.
Także odpowiedzialni studenci. 1600
+ liczniki - 502 101 191
46 m2, 2 pokoje z kuchnią - rok temu
wyremontowane cena 1000 zł. +
rachunki, obowiązuje kaucja 2000
zł. - 518 701 303
5 pokojowe w centrum - Jeleniej
Góry. 3000zł + liczniki, mieszkanie po
kompleksowym remoncie, nr licencji
7867 - 508 240 825
Apartament w Świeradowie - 3
sypialnie, 2 łazienki, pokój stołowy,
weranda, 103 m2. Całość umeblowana. Cena 1500 zł. plus media. W
przypadku wynajmu na dłuższy okres
negocjacja ceny. - 660 774 601
Atrakcyjne 2 pokojowe - słoneczne mieszkanie na Zabobrzu,
kuchnia w zabudowie (zmywarka,
pralka, lodówka, TV), umeblowane 782 307 353
Biura - w Cieplicach, 1 piętro, duży
parking. 17 zł/m2 netto. Nieruchomości - 508 240 823
Biuro - przy ulicy Ludowej do
wynajęcia jest biuro po remoncie o
powierzchni 22 m2 - 508 118 880
Biuro w Lubaniu - w centrum - 514
600 108
Centrum piękne 90 m2 - słoneczne,
wyremontowane mieszkanie w centrum JG, przy ul. Wojska Polskiego,
90 m2, kamienica, 2p, duży salon,
3 pokoje, umeblowana kuchnia,
łazienka, 1250 zł. plus media - 693
503 602
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Cieplice dla studentów - 100 m2,
3 pokoje, w pełni wyposażone na
ul. Wolności, cena wynajmu 1800
(6x300) zł.+ liczniki, w cenie wynajmu
ogrzewanie - 601 285 290
Część domu w Karpaczu - ogólny
metraż ok 80 m2 samodzielne mieszkanie + opłaty, garaż do dyspozycji.
Oddzielne wejście - 607 051 705
Dom dla firm - blisko centrum z garażem. Nieruchomości Żebrowscy Lic nr
9549 - 509 156 552
Dom dla firm w Sobieszowie - 170
m2. Nieruchomości Żebrowscy Lic nr
9549 - 509 156 552
Dom dla firmy - 10 km od Jeleniej
Góry z ogrodem i miejscami parkingowymi. Nieruchomości Żebrowscy
Lic nr 9549 - 509 156 552
Duża kawalerka w okolicy centrum
Jeleniej Góry po remoncie 750zł +
liczniki. Wolne od zaraz. Nr licencji
7867. - 508 240 825
Duże dwupokojowe - 76 m2, blisko
uczelni, 1200 + 320 zł. czynsz Nr
licencji 7867 - 514 600 105
Dwa pokoje - na wsi 2 km do basenu,
4 km. do Karpacza, dostęp do łazienki,
kuchni i Internetu, możliwość zrobienia
grilla, pole namiotowe, 30 zł. od os. za
dobę - 509 630 884
Dwa pokoje - w centrum. Po kapitalnym remoncie. Cena 800 zł. Nieruchomości Żebrowscy Lic 9549 - 509
156 552
Dwupokojowe - na Zabobrzu,
1100 zł. + kaucja + liczniki, Nr licencji
7867 - 514 600 105
Dwupokojowe 800 zł. - na ul.
Drzymały umeblowane lub nie 800
zł.(czynsz wliczony) + rachunki + miesięczna kaucja. - 514 775 465
Działkę dla klienta - okolice Czarnego Euro-Dom. - 601 540 292
Garaż - przy ulicy Groszowej. Cena
150 zł. miesięcznie - 501 167 262
Hala - w Jeleniej Górze i Lubaniu 514 600 108
Hala / magazyn - 200 m2, biuro
30 m2 oraz plac ogrodzony 600 m2.
Media - 796 339 644
Imprezy okolicznościowe - Kawiarnia „Czarny Tulipan” w Komarnie
wynajmie sale na imprezy okolicznościowe (półmetek, urodziny, wieczór
kawalerski i panieński, szkolenia
firmowe) - 501 476 459
Kamienica w Kowarach - 200 m2
- 514 600 108
Karpacz - mieszkanie na Osiedlu
Skalnym 3-pokojowe z miejscem parkingowym. Nieruchomości Żebrowscy
Lic nr 9549 - 509 156 552
Kawalerka - od lipca, Zabobrze
I, Różyckiego, umeblowana, 650 zł +
media - 502 206 565
Kawalerka - pokój, kuchnia,
łazienka ,ogródek, Internet, umeblowane 500 zł. + media - 075 753
4738
Kawalerka - pokój, łazienka,
kuchnia, Internet wifi, garaż 500 zł. +
media (ogrzewanie w zimie 300 zł.) 757 534 738
Kawalerka - szukam miłej, spokojnej studentki do kawalerki. Koszt
wynajmu 300 zł + rachunki. Gwarantuję miłą atmosferę - 506 481 118
Kawalerka - ul. Kiepury od sierpnia - 663 232 254
Kawalerka - wyposażona do
wynajęcia położona blisko Kolegium
Karkonoskiego - 505 778 123
Kawalerka 40 m2 - w pełni umeblowana w spokojnej dzielnicy Jeleniej
Góry. Cena 850 zł. wraz z czynszem
+ liczniki. Wymagana kaucja 850 zł.
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
Osobom palącym i studentom dziękuję - 607 060 607
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 Morcinka - od
zaraz, mała, niski parter. 650 zł. z czynszem, ogrzewaniem i ciepłą wodą.
Bez pośredników - 798 068 275
Kawalerka na Różyckiego - 18
m2, 1 piętro, cena 600 zł. + czynsz
+ media. Biuro Nieruchomości - 508
240 823
Kawalerka w centrum - Jeleniej
Góry do wynajęcia. 34 m2. Budynek
po remoncie. Mieszkanie umeblowane - 691 483 429
Kawalerka w domku - dla dwóch
osób z osobnym wejściem w domu
jednorodzinnym na pięknym osiedlu
blisko centrum. W cenie wynajmu
liczniki i media - 503 508 120
Kawalerka w rynku - Do wynajęcia kawalerka w samym centrum
Jeleniej Góry, na Placu Ratuszowym,
z widokiem na rynek i ratusz, 26 m2,
nieumeblowana, 500 zł. + opłaty +
kaucja - 502 377 461
Kebab w centrum - odstąpię tanio,
działający mini bar kebab z wyposażeniem - 502 721 151
Kopaniec - jednopokojowe duże jednopokojowe mieszkanie w
Kopańcu, spokojna okolica, do dyspozycji ogród i piwnica - 663 569 855
Lokal - Sudecka - połowa lokalu 608 628 670
Lokal 50 m2 JG Cieplice - na parterze z witrynami na gabinety lekarskie
lub inna działalność, dobry dojazd a
miejsca parkingowe obok lokalu. - 693
295 435
Lokal 60 m2 - w centrum Złotoryi
idealnie nadający się na biuro lub
prowadzenia działalności. Cena 100
zł. - 602 785 152
Lokal blisko centrum - na biuro
lub działalność handlowo-usługową,
1100 zł, 59 m2, Nr licencji 7867 - 514
600 105
Lokal do remontu - w centrum, 80
m2, nr licencji 7867 - 514 600 105
Lokal handlowy - o powierzchni 70
m2, duża witryna, parter. Cena 1500

zł/m-c netto. Nieruchomości - 508
240 823
Lokal Karpacz - pomieszczenie 30
m2 - 20 m2 - 8 m2 w Pensjonacie w
Karpaczu na salon kosmetyczny, fryzjerski, solarium itp. - 500 238 521
Lokal na biura - mam do wynajęcia
- 514 600 108
Lokal na zakład fryzjerski - elegancki lokal 120 m2 na salon fryzjersko - kosmetyczny, częściowo
wyposażony przy głównej ulicy w
Jeżowie - 693 100 000
Lokal w Piechowicach - na magazyn, produkcję, biuro 2 tys.zł licencja
7867 - 514 600 105
Lokale - handlowe, biurowe. Cena
od 17zł./m2. Nieruchomości - 508
240 823
M-2 w Parku Sudeckim - luksusowe mieszkanie: salon z aneksem
kuchennym, sypialnia, łazienka z
wc, przedpokój. Wysoki standard.
1630zł/m-c + media. Nieruchomości
- 508 240 823
Magazyn 111 m2 - była Jednostka
pod Jeleniami, na ul. Podchorążych 601 571 241
Michałowice - mieszkanie - całe
piętro w nowym domu, możliwy też
wynajem parteru na działalność lub
całego domu - centrum - 692 148
991
Miejsce garażowe - wynajmę lub
sprzedam miejsce garażowe na
Zabobrzu III. - 607 978 136
Miejsce na reklamę - na ścianie
budynku przy ulicy Wojska Polskiego
11 - 691 466 704
Mieszkania - Nieruchomości - 508
240 823
Mieszkanie - dwupokojowe przy
KK, dla max. 5 osób, spokojnych i niepalących! Mieszkanie jest kompletnie
umeblowane i wyposażone, Internet.
Do wynajęcia od wrzesień/październik
- 669 367 228
Mieszkanie - M-3 na Zabobrzu
1, 4 piętro - również studentom w
całości. Od 01 lipca 2009r wolne. 667 310 800
Mieszkanie - na terenie Miłkowa lub
Karpacza - 608 634 975
Mieszkanie - na ul. Kadetów, 55
m2, w pełni wyposażone, balkon,
cena: 1200 zł. + opłaty, do negocjacji
- 507 057 942

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

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

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

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

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

%
10
15
20
25

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

redakcja: (075) 75 444 00

Lena tel. 663 663 648
Mieszkanie - na Zabobrzu III 3
pokojowe - Nieruchomości Żebrowscy.
Lic nr 9549 - 509 156 552
Mieszkanie - w centrum 2 pokojowe
od zaraz. Nieruchomości Żebrowscy.
Lic nr 9549. - 509 156 552
Mieszkanie - w centrum Piechowic
3 pokoje, kuchnia, łazienka na parterze, c.o, pomieszczenie gospodarcze,
na tel. niemiecki dzwonić po 19-tej.
komórkowy w Polsce cały dzień 004923021793121, 692 404 345
Mieszkanie - w Jeleniej Górze - 602
392 307
Mieszkanie - z balkonem na parterze po remoncie kapitalnym do wynajęcia w Jeleniej Górze. Obowiązkowa
kaucja - 608 079 325
Mieszkanie 2 pokojowe - 1400 zł
(całość) - 510 011 324
Mieszkanie 2 pokojowe - umeblowane, pralka, kuchenka, lodówka,
balkon. Okolice Akademii Ekonomicznej - 668 016 394
Mieszkanie 2 pokojowe - w spokojnej okolicy przy ul. Kadetów w Jeleniej
Górze, 67 m2,nowe, podwyższony
standard 1000 zł + opłaty ( czynsz +
energia elektryczna) - 607 785 776
Mieszkanie 2 poziomowe - kuchnia,
jadalnia, pokój, łazienka i toaleta, 60
m2 okolice Małej Poczty - 075 64
38 305
Mieszkanie 52 m2 - 2 pokoje, umeblowane, drugie piętro na Zabobrzu III.
1100 zł. + liczniki. NŻ. - 667 219 752
Mieszkanie dla studentów - od lipca
mieszkanie w pobliżu centrum. Dwa
pokoje 38 m2 - 609 561 785
Mieszkanie z garażem - od
1.08.2009 rok, powierzchni 55 m2, 2

pokojowe, 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
wc, ogrzewanie gazowe, piec 2 funkcyjny, 5 min. drogi do dworca PKS, 15
minut Tesco, 10 minut na starówkę.
Jest możliwość wynajęcia garażu w
budynku - 601 776 276
Na Zabobrzu - trzy pokojowe z balkonem częściowo umeblowane na
pierwszym piętrze. Nieruchomości
Żebrowscy Lic nr 9549 - 509 156
552
Nowe mieszkanie w Jeleniej Górze
- ul. Złotnicza (teren ogrodzony), 1 piętro, powierzchni 52 m2, 2 pokoje. Cena
1100 + czynsz. - 792 668 027
Od lipca na wakacje - mieszkanie dwa
pokoje od lipca do września. Miesięcznie 1 000 zł. plus liczniki. Informacje
proszę przesyłać na pocztę e-mailową
wrozmm1@wp.pl; Dzwonić po 18.00.
Jelenia Góra. - 075 71 32 116
Piękne dwupokojowe 57 m2 - kuchnia umeblowana z aneksem, nowe
budownictwo. Bez umeblowania w
pokojach. 1000zł/m-c. Kaucja 2000
zł. - 603 749 800
Pokoje - na okres letni z możliwością przedłużenia. Centrum miasta
koszt 300-350 zł. - 509 156 658
Pokoje 200 PLN od osoby - pokoje
na 3 miesiące - 506 092 349
Pokoje dla studentów - 50 m od
Kolegium Karkonoskiego + Internet
- 668 248 705
Pokoje w Cieplicach - jednoosobowe - od zaraz dla osób pracujących
- 075 75 52 456
Pokoje w Cieplicach - mam do
wynajęcia pokoje jednoosobowe od
zaraz - 075 755 24 56

Pokój - na poddaszu z łazienka w
trzy pokojowym mieszkaniu (centrum
400 zł. + media ) - 517 228 503
Pokój - Zabobrze I w mieszkaniu
dwupokojowym, umeblowany, Internet, kablówka od zaraz 300 zł. bez
dodatkowych opłat - 660 041 935
Pokój dwuosobowy - tanio - w Cieplicach w domku jednorodzinnym na
ul. Pułaskiego 32, zamieszkałym przez
młodych ludzi. Dostęp do siłowni i
tarasu. Cena 400 zł. za pokój, albo 200
za osobę + rachunki. - 601 657 268
Pokój jedno i 2-osobowy - od
zaraz pokój jedno- i dwuosobowy
w centrum miasta (ul. Klonowica).
Kuchnia, łazienka, dostęp do Internetu.
Niedrogo. - 794 173 031
Pokój lub dwa - z dostępem kuchni,
łazienki - 669 569 669
Pokój na wakacje - w Cieplicach 517 518 697
Pokój w centrum - Placu Ratuszowym w mieszkaniu dwupokojowym,
umeblowany - 508 469 168
Pokój w Cieplicach - duży, jasny
pokój dla 2 lub 1 osoby w centrum cieplic. Mieszkanie jest przestrzenne, rozkładowe, dzielona kuchnia i łazienka.
Cena od os. 350 zł. Mili współlokatorzy
- 603 747 276
Pomieszczenie - na działalność,
najlepiej warsztat samochodowy, przy
ulicy Chłopskiej - 075 71 398 62
Pomieszczenie 10 m2 nadające
się na pomieszczenie magazynowe
za 200 zł miesięcznie okazja - 723
741 479
Pomieszczenie magazynowe - 10
m2 pomieszczenie jest strzeżone cena
za miesiąc 200 zł. - 723 834 051

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Promocja - bez dopłaty:
-SZYBY DWUKOMOROWE
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WYNAJMĘ pomieszczenie - na biuro
- 600 258 703
ZABOBRZE 2 pokoje - mieszkanie na
Zabobrzu. 4 piętro z windom, mieszkanie 2 pokojowe o powierzchni 51 m2.
Cena 900 zł. + media. - 603 411 423

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
2 pokojowe - może być do remontu
- długi okres najmu, od sierpnia, do
700 zł. + liczniki. nr licencji 7867 - 508
240 825
BARDZO pilne - szukamy kawalerki
lub 2 pokojowe mieszkanie w Piechowicach, może być nieumeblowane.
Od 1-go lipca, jesteśmy osobami
odpowiedzialnymi - 669 409 342, 721
778 127
CHCĘ wynająć - szukam nie drogiego
mieszkania lub kawalerki do wynajęcia okolice Jeleniej Góry do 500 zł.
(nie koniecznie umeblowane) - 514
184 799
DO 500 zł. Rodzina - miła i uczciwa
rodzina z wieloma atutami, spokojni
i bez problemowi pilnie poszukuje
mieszkanie na terenie Jeleniej Góry,
osoby pracujące do 500 zł. + rachunki
- 665 248 514
DWUPOKOJOWE - szukam dla
klienta mieszkania, czynsz do 700 zł.,

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

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

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

RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra 75 36 864

196 26
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HOTEL

Auto-Komis
„Dakar”

www.dakar-68.gratka.pl

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

3"%*05"9*j/*&,"
+&-&/*"(°3"
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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

RADIO TAXI MERCEDES

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

Halny
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USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
INSTALACJE HYDRAULICZNE
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
DOCIEPLENIA

510 193 501

196 21

075 75 35 835

58-500 Jelenia Góra, ul. Groszowa 49/2
tel. 075 75 35 600 fax 075 641 22 21
SALA biesiadna - sala 180 m2, 60

RADIO TAXI ŚNIEŻKA

JELENIA GÓRA

WOJCIECH CHADŻY

Serafin

R

OKNA

promocja wiosenna

Mysłakowice - biesiady, imprezy
szkolenia - 694 258 713
STANCJA - samodzielny pokój z
sanitariami (ubikacja, kabina) dla
jednej osoby (student lub studentka)
w okolicach szpitala - telefon do godz.
19 - 606 402 798
SUPER śliczna kawalerka - w pełni
umeblowana, brama wjazdowa na
pilota, obiekt monitorowany, 12 minut
od centrum - od 1 lipca - 668 016
394
SZUKAM współlokatora/ki - mieszkania i współlokatora/ki do zmniejszenia
kosztów najmu GG 4934803 - 697
103 586
SZUKAMY współlokatorki - 4 studentki poszukują współlokatorki do
ładnego mieszkania 3-pokojowego.
Pełne wyposażenie, balkon, Internet.
Atrakcyjna cena. - 603 852 277
TANIA i dobra stancja - pokoje 1 i
2-osobowe dla dziewcząt. Mała kuchnia, łazienka. Pełne wyposażenie.
Warunki b.dobre. Gratis Internet. Cena
270/os. Na podstawie umowy część
uczelni przyznaje doﬁnansowania do
stancji - 880 030 131
W centrum miasta - całe piętro
w kamienicy( 2 pokoje, kuchnia,
łazienka, hol, Internet, umeblowane)
- 601 636 650

izotech_jgora.republika.pl

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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OG£OSZENIA
Jelenia Góra lub okolice - Nr licencji
7867 - 514 600 105
Garaż w Szklarskiej - od osoby
prywatnej lub pomieszczenie do
garażowania małego samochodu w
Szklarskie Porębie Górnej w centrum,
niedrogo od zaraz - 508 524 892
Kawalerka - do 550 złotych +
opłaty, najlepiej w Cieplicach od zaraz
- 783 032 793
Kawalerka - w Jeleniej Górze lub
okolicach, bez pośredników. Pilnie od
1 lipca. Oferty proszę wysyłać smsem
- oddzwonię - 512 644 746
Kawalerka dla pary - przyszłe
małżeństwo poszukuje kawalerki
lub m2. od września. Umeblowanej,
wyposażonej. do 600 zł. plus liczniki.
- 605 159 158
Kawalerka lub 2 pokojowe - para
poszukuje mieszkania, może być częściowo umeblowane, do odświeżenia,
Jelenia Góra, Karpacz, Mysłakowice,
Kowary, do 500 zł miesięcznie. Oferty
proszę kierować na adres katharine@
op.pl - 691 568 619
Kawalerka od września - pilnie
- umeblowaną lub mieszkanie 2
pokojowego do wynajęcia na dłuższy
okres - co najmniej 2 lata od września
GG 746662 - 695 828 601
Kawalerka od zaraz - do 550
zł proszę o smsy, oddzwonię - 695
854 218
Kawalerkę na Zabobrzu - szukam
do wynajęcia - 798 920 104
Lokal ok 20 m2 - na parterze do
prowadzenia spokojnej działalności.
Bez pośredników - 691 492 598
Lokal ok 20 m2 - poszukuję małego
lokalu na parterze do prowadzenia
spokojnej działalności gospodarczej
- 691 492 598
Lokal powyżej 60 m2 - do 120m2
najlepiej na parterze - 508 829 338
Lokal w Szklarskiej - 15 m2 w centrum miasta za atrakcyjną cenę - 608
183 675
Łomnica lub okolice - wynajmę
mieszkanie - 798 427 655
Małżeństwo - wynajmiemy kawalerkę do 500 zł. + liczniki na dłuższy
czas - 512 313 992
Małżeństwo z 3 dzieci - spokojne,
odpowiedzialne małżeństwo z trójką
małych dzieci w wieku 9,3 i 2 latka
poszukuje tanio od zaraz wynająć
3-pokojowe mieszkanie na Zabobrzu
lub domek blisko szkoły podstawowej
nr.11 - 691 228 982
Miejsce na reklamę - na ścianie
budynku przy ulicy Wojska Polskiego
11 - 691 466 704
Mieszkanie - na dłuższy kres czasu
- 608 534 975
Mieszkanie - Szklarska Poręba - w
przystępnej cenie, najlepiej 2-pokojowe
- 723 890 084
Mieszkanie - z dzieckiem wynajmie
mieszkanie - Zabobrze I i II- do 900 zł
( w tym czynsz). Mile widziane umeblowanie. Odpowiemy na każdego
sms i telefon. Wynajem na dłuższy
okres - 723 676 141
Mieszkanie 2-3 pokojowe - 4 osobowa rodzina szuka pilnie mieszkania
na minimum rok, najlepiej Zabobrze,
do wprowadzenia jak najszybciej - 606
923 954
Mieszkanie i współlokatora/ki - do
zmniejszenia kosztów najmu GG
4934803 - 697 103 586
Mieszkanie na parterze - poszukuję
mieszkania na działalność gospodarczą na parterze o powierzchni powyżej
60 m2 - 508 829 338
Mirsk na biuro - poszukuję niewielkiego lokalu na biuro w Mirsku - 606
644 437
Od października - spokojna para
wynajmie kawalerkę w okolicach centrum na cały rok studencki, cena około
700 zł. ze wszystkim - 889 183 098
Pilnie kawalerkę - od 1 lipca małą
kawalerkę Najchętniej w Jeleniej
Górze lub okolicach - 512 644 746
Pilnie szukam pokoju - do 250 zł. lub
podejmę jakakolwiek pracę z zakwaterowaniem - 502 276 205
Poszukuję 2 - 3 pokojowego - na
terenie Jeleniej Góry, nie koniecznie
musi być umeblowane, gdyż posiadamy własny sprzęt - 781 386 586
Poszukuję lokalu - 30-40 m2 z
dogodnym dojazdem - 601 145 684
Poszukuję mieszkania - 2 pokojowego w okolicy Różyckiego od lipca
- 664 196 987

Poszukuję mieszkania - matka z
córką poszukują pilnie mieszkania do
wynajęcia w Cieplicach lub Sobieszowie jeden pokój + kuchnia. Telefon od
godz. 7 do 15 - 889 362 481 Telefon od
godz. 15 do 22 - 721 321 109
Poszukuję mieszkania - od lipca, w
centrum i okolicach - 507 930 010
Sklep spożywczy - poszukuje lokalu
o metrażu od 300 m2 do 1000 m2 na
sklep spożywczy w Jeleniej Górze
na dłuższy okres lic zaw 7867 - 508
240 828
Spokojny kawaler - pokój lub
mieszkanie Karpacz i okolice pilnie za
rozsądną cenę lub do spółki mieszkanie, prowadzę działalność w Karpaczu
- 791 888 414
Stancja, pokój - na 2 mies.w Szklarskiej Porębie, spokojna niepaląca
osoba - 500 110 103
Studentka pokój - szukam pokoju
jednoosobowego w mieszkaniu studenckim, najlepiej blisko centrum z
Internetem - 697 591 910
Szklarska Poręba - mieszkanie w przystępnej cenie, najlepiej
2-pokojowe - 723 890 084
Szukam domu - z urządzoną kuchnią w promieniu 20 km od Karpacza
- 601 689 146
Szukam lokalu lub stoiska - najlepiej
w sklepie spożywczym lub obok ok. 50
m2.w Jeleniej Górze lub okolicy - 509
211 282
Szukam mieszkania - 2 pokojowe,
kuchnia umeblowana, na dłuższy
okres, okolice Zabobrza - tanio - 605
885 442
Szukam mieszkania - niedrogiego
mieszkania lub kawalerki w Cieplicach
lub okolicy od lipca. Maksimum 0d
450-550 zł, + opłaty - 783 032 793
Szukam pokoju - samotna dziewczyna poszukuje niedrogo pokoju do
wynajęcia w okolicach Małej Poczty w
kwocie 400 zł z rachunkami od połowy
sierpnia - 513 871 347
Szukamy mieszkania - para z
dzieckiem chce wynająć mieszkanie
w którejś z miejscowości na trasie
Gryfów-Jelenia Góra-najlepiej nie
drogo - 510 625 001
Tanie mieszkanie - para z dzieckiem
szuka do wynajęcia około 400 - 450
zł. - 501 157 519
Wynajmę od 1.10 - pokój jednoosobowy w mieszkaniu najchętniej w
pobliżu KK lub centrum od 1.10. Cena
za czynsz do 300 zł. Wymagany Internet i umeblowanie GG6275386

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
2 pokojowe, kuchnia, łazienka, balkon 43 m2, Zabobrze I na kawalerkę
z dopłatą - 723 143 567
Mieszkanie dwupokojowe na Zabobrzu - centrum, 2 piętro, komfortowe
z dopłatą na domek w Jeleniej Górze
- 792 048 009
2 mieszkania na dom - własnościowe
na Zabobrzu 3 na dom jednorodzinny.
Mieszkania są na tym samym piętrze.
Proszę o kontakt mailowy, najlepiej z
opisem i zdjęciami domu. askiya@
wp.pl
Dom na mieszkanie - 1/2 domu w
Jeżowie Sudeckim na mieszkanie z
dopłata - 075 71 32 353
Domek Piechowice - Piastów zamienię na podobny lub mniejszy(niezależna połowa) z dużym ogrodem na
peryferiach Jeleniej Góry (komunikacja
miejska) z dopłatą - 75 76 121 08
Działka usługowa - zamienię 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
Karpacz na Jelenią - mieszkanie spółdzielcze - własnościowe w
Karpaczu, parter, 49 m2 ( 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, WC) zamienię na
większe w Jeleniej Górze lub okolicy
- 609 082 172
Kawalerka na 2 pokoje - 30 m2
na wysokim parterze na dwa pokoje
z balkonem (do 45 m2) najlepiej na
pierwszym piętrze Proszę dzwonić po
19 - 075 64 287 07
Kawalerka na większe - komfortowa kawalerkę 36 m2,Cieplice,wysoki

parter na 2-pokojowe w Cieplicach - 75
641 55 24
Komunalne 46 m2 w centrum
KOWAR 2 pokoje, C.O, na większe
do 70 m2 - 757 614 859
Komunalne na mniejsze - Centrum
Cieplic 80 m2, 3 pokoje kuchnia,
łazienka, co. panele, deski, 2 szafy
wnękowe. Na mniejsze za dopłatą,
może być auto - 669 416 368
Komunalne na większe - 2 pokojowe, kuchnia, łazienka balkon, centrum stan dobry na większe - 793
041 264
Komunalne na większe - 30 m2,
komunalne, centrum-blisko do Zabobrza, po remoncie, nowe okna, wysoki
parter, spiec kaflowy, niski czynsz,
słoneczne na 2 pokoje do 50-60 m,
bez dopłaty - 663 110 998
Komunalne na większe - kawalarka 24 m2 w centrum miasta na
większe 2 pokojowe pilnie - 725
203 753
M-3 - na Zabobrzu 1 (IV Piętro) lub
inne propozycje - 667 310 800
Malczewskiego na większe - 60
m na część domu lub mieszkanie z
ogrodem - 609 110 434
Mieszkanie - 3 pokoje, kuchnia,
łazienka, 4 x piwnica, ogród, miejsce
na garaż po remoncie, nowe: inst.elektryczna, wodno-kanalizacyjna, nowe
c-o, kominek, nowe okna zamienię na
dwa mniejsze - 721 194 777
Mieszkanie - kwaterunkowe 47 m2
w centrum Jeleniej Góry. Proszę dzwonić po godz.19 - 663 071 425
Mieszkanie 62 m2 na dwa oddzielne
- 608 527 580
Na dom - dwa mieszkania komunalne
w Jeleniej Górze 25 metrów i 35
metrów, piece na dom - 500 490 882
Na domek - mieszkanie 3 pokoje centrum Cieplic, 80 m2, kuchnia, łazienka,
co. luksusowe umeblowane. Na wiejski domek do remontu - 601325922
Na kawalerkę - mieszkanie komunalne w starym budownictwie 58 m2
dwa pokoje, kuchnia łazienka, piece
kaflowe na kawalerka c.o - 697 948
781 lub 075 642 20 10
Na mniejsze - centrum Cieplic komunalne, 3 pokoje, duża kuchnia, gotowe
do zamieszkania, co. 80 m2 na mniejsze za dopłatą - 669 416 368
Na mniejsze - mieszkanie 3 pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój centralne gazowe, po remoncie w Cieplicach zamienię na mniejsze tylko
w Cieplicach - 511 115 998 075 75
58 133
Na mniejsze - Plac Ratuszowy mieszkanie 54 m2, 3 pokoje, 4 piętro,
ogrzewanie z sieci zamienię na mniejsze min.2 pokojowe 40-50 m też w
Centrum najchętniej bez czynszowe
- 517 171 414
Na mniejsze - Zabobrze II 3 pokojowe - 609 844 079 - po 19 -ej
Na większe - 30 m2, 2 pokoje,
łazienka, kuchnia z meblami na
wymiar, co etażowe, parter, w Cieplicach na większe najchętniej tez
Cieplice - 516 137 393
Na większe - dwa pokoje, kuchnia,
przedpokój, 43,34 m2 w centrum
Jeleniej Góry ul 1 Maja zamienię na
większe - 663 232 327
Na większe - małą kawalerkę 25
m2 na parterze, niski czynsz, piec
kaflowy na większe może być do
remontu lub zadłużone - 500 490
882
Na większe - własnościową kawalerkę 22 m2 na 2 piętrze zamienię na
większe komunalne - 695 093 701
No domek - mieszkanie 3 pokoje,
80 m2, kuchnia, łazienka, co. Luksusowe meble. Na domek do remontu
- 601 325 922
Odstępne - za mieszkanie zadłużone, do remontu lub tym podobne
- 505 124 995
Piętro poniemieckiego domu dwurodzinnego 83 m2 trzy pokoje(
24 m2, 24 m2, 7m) kuchnia (16 m2)
łazienka, przedpokój. Ogrzewanie piece kaflowe, ogród 430 m na Oś
Widok. Zamiana na III Zabobrze do
1 piętra – 602 623 702
Wojcieszów na JG - kawalerka,
własnościowa (centrum, II piętro,
łazienka, kuchnia) na podobne, bądź
jakiekolwiek w Jeleniej Górze - 606
796 020
Złotoryja na Jelenią Górę mieszkanie 2 pokojowe, komunalne
56 m2 (II piętro, kuchnia, łazienka) na
podobne lub mniejsze (czynszowe)

w Jeleniej Górze. Pilne - 509 630
407

TOWARZYSKIE
Poznam miłą studentkę - chętnie
pomogę - 500 290 337
Młody chłopak dla starszej pani 693 040 979
Miły 48 lat pozna małżeństwo z Panią
Bi lub Panią Bi. J.Góra rozmowa z
Panią 607 495 461. Zapewniam i
oczekuje dyskrecji - 607 495 461
20-letnia Roksana - 20-letnia Roksana - 725 933 644
AGA 35 lat - AGA 35 lat - 727 530
442
Ania nowa dziewczyna - zmysłowa
25-latka z dużą czwóreczką - 500
870 034
Śliczna, młoda, szczuplutka brunetka przyjmuje prywatnie - 725
867 706
Atrakcyjne panie - na wyjazdy 500 870 034
Brunetka przyjmuje prywatnie
- śliczna, młoda, szczuplutka - 785
684 292
Dla puszystych pań, 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
Domina i jej poddana - zapraszają 516 269 160
Gorące wnętrze Wiki - zadzwoń do
mnie. Już od 8smej - 663 368 767
Kochanie przyjdź do mnie - Kochanie przyjdź do mnie - 516 269 160
Masz ochotę dobrze się zabawić?
- Zadzwoń dyskrecja gwarantowana
- 781 050 824
Miły pan - dla młodej zgrabnej
kobietki - sponsor - 694 817 251
Oliwia duży biuścik - francuski
perfekt, dyskrecja 1oo procent - 663
368 767
Pan dla panów - - 726 243 661
Popiszę smsy z fajnymi dziewczynami - dojrzałymi kobietami mogę
troszkę pomóc finansowo - pozdrawiam - 513 501 741
Poznam do miłych spotkań - pełnoletnią szczupłą dziewczynę do 25 lat
nie za darmo - 604 688 547
Poznam dyskretną zadbaną - z
ładnym biustem Panią Bi do miłych
spotkań. Jestem miłym średniolatkiem. Zapewniam i oczekuje dyskrecji
- 607 495 461
Poznam kobietę wolną - w celu
towarzyskim do 40 lat o miłej aparycji
i wnętrzu, bez zobowiązań - 600
721 484
Poznam Pana - który w zamian za
spotkania pomoże finansowo - 514
532 528
Poznam panią, najchętniej mężatkę
- powyżej 30, ceniącą dyskrecje, Mirek
lat 30, wysoki, przystojny. Spotkania
nie koniecznie w jedynym celu - 798
537 955
Pracowity bezpruderyjny dla Pań
- tylko sms - 505 732 388
Sylwia o kobiecych kształtach Sylwia o kobiecych kształtach - 696
203 488
Zdecydowane konkretne Panie
zaspokoję - 505 732 388

USŁUGI
BUDOWLANE
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
Wykonam remonty, kafelki, gładzie, panele, malowanie - tanio i
solidnie - 605 449 493
Malowanie - gładź, tapetowanie,
glazura, łazienki, podłogi, panele
itp. - 601 881 276
Remonty, malowanie, gładzie,
regipsy, płytki, wykończenia mieszkań - tanio i solidnie - 728 537
581, 511 752 773Budowa domów
jednorodzinnych - od podstaw bez
lub z nadzorem technicznym - 662
954 401
Budowa domów, stany zerowe,
dach - krótkie terminy, solidnie. Rozsądne ceny - 669 266 661
Budowa i remonty - Kompleksowe
remonty domów, mieszkań. Ocieplenia, elewacje, prace wykończeniowe
(kafelki, regipsy, tynki, podłogi) Szybko
i solidnie. Zadzwoń dowiedz się więcej. Wycena za darmo. Maciej - 607
190 004
Budujemy domy - wykonujemy
remonty przebudowy rozbudowy nadbudowy adaptacje Firma budowlana
Dom pod klucz - 507 445 930
Cyklinowanie - 507 380 164
Dachy „Arkadiusz” - pokrycia wszelkiego rodzaju. Instalacje odgromowe.
Montaż okien dachowych itp. - 609
654 791
Dachy Fornal - wykonujemy: pokrycia dachów, ciesielki, obróbki blacharskie, rynny, podbitki, kominy,
montaż okien dachowych, . Solidnie
po przystępnych cenach - 075 71 37
703 , 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
Elewacje, docieplenia - oraz wszelkie prace budowlane i wykończeniowe
- 665 492 180
Glazura, terakota, kamień - inne
materiały. Tarasy, łazienki, schody 608 814 589
Instalacje elektryczne - remonty
- wymiany, naprawy, nowe. Duże
doświadczenie, dobre ceny. Faktura
VAT - 785 184 919
Kafelkowanie - wszystkie usługi
ogólnobudowlane łazienki, kompleksowo - 506 140 864
Kompleksowe remonty - glazura,
gładzie, malowanie - 503 868 105
Kompleksowe remonty mieszkań - docieplenia elewacje, faktura i
gwarancja - 608 425 553
Kompleksowe wykańczanie
apartamentów - mieszkań, domów,
łazienki od a-z panele malowania itp.
- 506 140 864
Koparko ładowarka JCB - 3cx
koparka gąsienicowa 3t wozidlo 3t
wywrotka, solidnie, fachowo, tanio 793 360 425
Koparkoładowarka - roboty
ziemne profesjonalnie - 785 535 629
Kostka brukowa - Kostka brukowa,
drenarze, regipsy i inne wykończenia
budowlane. Szybko, tanio i solidnie 787 210 943
Łazienki kompleksowo - remonty.
Solidnie – 506 623 977
Łazienki od a do z - panele, gładzie,
malowanie, regipsy faktura i gwarancja
- 608 425 553
Łazienki, kafle, panele, malowanie regipsy gwarancja wykonanych usług
tanio i solidnie - 506 140 864
Malowanie - remonty, gładzie,
regipsy itp. - 516 666 638
Malowanie na autach - maski,
drzwi. Kolorowe - dowolny wzór - 695
870 787
Malowanie panele - tanio i solidnie
- 721 243 179
Montaż paneli podłogowych i ściennych - tarasy drewniane, stolarka
budowlana, płyty g-k, malowanie - 791
406 105
Ocieplanie domów- tanio - ocieplenia kompleksowo Oferujemy Państwo
ocieplenia domów. Szybko, kompleksowo i tanio. Pomagamy w zakupie
materiału. Najniższe ceny w mieście.
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sprawdź sam, wycena za darmo,
Maciek - 607 190 004
Ogólnobudowlane - glazura,
panele - gładzie oraz inne usługi w
zakresie budownictwa - 510 171 859
Ogólnobudowlane usługi
- remonty domów, mieszkań, docieplenia, elewacje, montaż okien - 606
508 723
Płytki, glazura - tanio i solidnie - 721
243 179
Podejmę się zleceń budowlanych prac typu układanie płytek, malowanie
i wykończeniówka - 516 137 331
Prace ziemne - koparka gąsienicowa 2.5 t max wykopu 2.5m wozidło
3 t , koparko - ładowarka 3cx tanio
- 500 454 936
Pytki, glazura, malowanie - po 18 509 362 908
Remont kompleksowo - Kompleksowe remonty domów, mieszkań.
Ocieplenia, elewacje, prace wykończeniowe (kafelki, regipsy, tynki,
podłogi) Szybko i solidnie. Zadzwoń
dowiedz się więcej. Wycena za darmo.
Maciej - 607 190 004
Remont szybko tanio - usługi remontowo-budowlane. Oferujemy Państwu
szeroki zakres prac remontowo budowlanych: kafelki, podłogi, ocieplenia -malowanie itp. Solidnie, tanio,
szybko. Kuba - 609 335 334
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 - wykończenia - solidny,
niepijący fachowiec wykona remonty
oraz prace wykończeniowe. jarek_
jgora@vp.pl - 607 886 370
Remonty gładzie, regipsy - malowanie itp. - 516 666 638
Remonty mieszkań i domów - kompleksowe remonty. Konkurencyjne
ceny. wolne terminy na lipiec i sierpień
- 508 633 244
Remonty mieszkań, gładzie, regipsy
- malowanie, panele, solidnie i nie
drogo - 691 936 900
Remonty od A do Z - układanie
glazury, hydraulika od a-z, regipsy,
panele, gładzie, malowanie – tapetowanie - 501 404 098
Remonty wykończenia - kompleksowo ekstra wykonanie w normalnej
cenie - 785 535 629
RENOMAX ogólnobudowlane usługi
- remonty domów, mieszkań, docieplenia, elewacje - 606 508 723
Roboty z kamienia - murki, ogrodzenia, elewacje - 608 814 589
Roboty ziemne - koparkoładowarka wszelkie prace ziemne - 785
535 629
Roboty ziemne i transport - wzburzenia obiektów, wykopy pod fundamenty - 508 082 850
Rusztowanie do wynajęcia - 50
m2 odbiór własny 30 zł. doba - 661
118 739
Serwis remontowo - budowlany
- dom i ogród. Płyty g-k, panele podłogowe i ścienne stolarka drzwi i okna,
malowanie, przeróbki, adaptacje i
prace w ogrodzie - 791 406 105
Tanio, solidnie wykańczanie wnętrz
- regipsy, gładzie, płytki, panele i
docieplenia oraz prace dekarskie 693 039 453
TOBI - usługi remontowo - budowlane
- usługi remontowo - budowlane - 784
596 019
Tynki, gładzie, regipsy, malowanie,
sufity podwieszane, demontaż i montaż drzwi, okien, glazura itp. Solidnie
– 506 623 977
Układanie glazury - łazienki, kuchnie, podłogi, schody - 790 265 164
Układanie parkietu i paneli - podłogowych, malowanie, drobne remonty
- 607 937 690
Usługi budowlane - Kompleksowe
remonty domów, mieszkań. Ocieplenia, elewacje,prace wykończeniowe
(kafelki, regipsy, tynki, podłogi) Szybko
i solidnie. Zadzwoń dowiedz się więcej. Wycena za darmo. Maciej - 607
190 004
Usługi dekarskie - wykonujemy:
nowe pokrycia dachowe, remonty
starych dachów, więźby dachowe 500 062 371
Usługi ogólnobudowlane - oferujemy usługi budowlano remontowe.
Szybko tanio i solidnie - 508 451 743

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Usługi remontowe - kafelki, panele;
malowanie; gładzie. Itp. tanio i solidnie - 512 303 802
Usługi remontowe - Wykonamy
remonty oraz prace wykończeniowe
solidnie i nie drogo - 609 783 890
Usługi remontowo - budowlane kompleksowe wykończenie wnętrz,
docieplenia budynków - 884 134
161
Usługi remontowo – budowlane spełniamy oczekiwania najbardziej
wymagających klientów - 667 755
111
Wlokbud - prace ziemne wykonujemy, prace ziemne i
ogólnobudowlane do wynajęcia
koparko-ładowarka z wywrotką,
zagęszczarki gruntu - 793 240 653
Wykonam instalacje wodno-kanalizacyjne - oraz centralne ogrzewanie.
Konkurencyjne ceny, rekomendacje
- 605 383 009
Wykonam remonty budowlane
- wykonam remonty budowlane
wykończenia wnętrz np. regipsy,
tynki na mokro, sufity, tynk, panele
itp. - 510 355 521
Wykonamy - renowacje mieszkań
- wykończenie stanów surowych,
docieplenia, tynki mineralne - 723
227 790
Wykonujemy pełny zakres usług
- Ww remontach, wykończeniach i
hydraulice - 515 610 277
Wykonuję wiercenia - koronka
diamentowa w konstrukcjach żelbetowych - 508 290 939

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 na każdą okazję - wesela oprawa
muzyczna imprez, wesela imprezy
dla grup - victoria-imprezy@wp.pl 604 229 350
Duet męsko - żeński - na wesela,
studniówki i różne imprezy. Oferujemy muzykę akordeonową.
Mówimy i śpiewamy po niemiecku
- 505 906 325
Merkury z Jeleniej Góry - to
czteroosobowy zespół wspaniale
obsługujący wesela i inne imprezy
rozrywkowe - 609 299 524
Muzyczny duet - wesela, bankiety
- 609 851 863
Muzyczny duet FullSound - DJ/
Wodzirej - na wesela i nie tylko.
Profesjonalnie, z bogatym doświadczeniem. Atrakcyjne ceny! Sprawdź
stronę FULLSOUND w Internecie
- 606 283 031
Zespół muzyczny ELEAR - Trzyosobowy skład. Dużo dobrej muzyki
i wiele wesołych konkursów - 606
778 341

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Agencja fotograficzna - profesjonalne sesje, zdjęcia okolicznościowe. Faktury VAT. Satysfakcja
gwarantowana - 692 166 949
Agencja fotograficzna - fotografia: ślubna, plenerowa, okolicznościowa. Profesjonalnie i
kompleksowo - 508 260 110
Fototechnika - Fotografia
okolicznościowa, śluby, wesela,
chrzty, uroczystości itp.- 509
185 464
Fototechnika - Makrofotografia, fotografia reklamowa, kolekcjonerska, zbiorów i zasobów,
przemysłowa - reklamowa - 509
185 464
Fotografia zwierząt dla celów
wystawowych, reklamowych,
handlowych, fotografia pupili
domowych - dojazd - 509 185
464

USŁUGI
OPIEKA
Zaopiekuje się dzieckiem - chętnie z centrum - 669 643 958

USŁUGI
KOREPETYCJE
Niemiecki - germanista - wszystkie poziomy zaawansowania - 501
726 467 tobale@o2,pl

USŁUGI
RÓŻNE
Dyplomowany architekt
wnętrz projektuje oraz
nadzoruje wykonywanie
wystroju wnętrz domów,
mieszkań, ogrodów,
obiektów użytelności
publicznej - 661 625 510
Chwilówka do 600 zł.
Jelenia Góra i okolice 785 135 590
- 691 310 810
Podciśnieniowe czyszczenie mechaniczne,
szczotkowanie dywanów,
wykładzin tapicerek i
samochodów - wysoka
jakość usług, profesjonalny sprzęt, atrakcyjne
ceny - 609 172 300 - 075
75 242 66
Podciśnieniowe czyszczenie,
mechaniczne szczotkowanie dywanów, wykładzin, tapicerki, samochodów, 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
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
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
Fontanny czekoladowe - nowość,
wynajem na wesela, komunie, konferencje naukowe, szkoleniowe,
imprezy firmowe, bankiety, uroczystości rodzinne - 693 344 825
Antyki - wycena, remonty, kupno,
sprzedaż - meble stylowe na wymiar
(kopie), solidnie - 506 487 498Biuro
Rachunkowe - Księgowość –
Księgowość - pełen zakres usług
księgowych i finansowych: rozliczenia
z ZUS, US, płace, księgi handlowe,
KPiR, PITY i wiele innych - alakow@
onet.eu - 601 837 677
Kurs tenisa ziemnego - Zapraszamy
dzieci i młodzież na kurs tenisa ziemnego. Osoby dorosłe na lekcje indywidualne lub grupowe. Zapisy oraz
szczegółowe informacje telefonicznie
lub pod adresem: tenis-jgora@wp.pl
- 692 433 946
Tenis - kurs wakacyjny - Zajęcia
grupowe oraz indywidualne dla dzieci,
młodzieży, dorosłych. Kontakt tel.
lub e-mail: tenis-jgora@wp.pl - 692
433 946
Usługi księgowe i finansowe pełen zakres usług księgowych i
finansowych: rozliczenia z ZUS, US,
płace, księgi handlowe, KPiR, PITY i
wiele innych - alakow@onet.eu - 601
837 677
Anteny satelitarne - montaże - regulacja - 506 623 977
Anteny serwis CS-MONT - montaż
zestawów TV-SAT, anteny naziemne,
instalacje RTV, modernizacje,
naprawa, sprzedaż, telewizja na kartę
- 792 859 985

Biuro Usług Księgowych - PROWENT - książka przychodów, pełna
księgowość, kadry i place, Płatnik, Vat
od materiałów budowlanych. Zachełmie 3 - 509 677 922
Diesel service - naprawa aut - z silnikiem Diesla, pompy, wtryski, rozrządy,
remonty kapitalne. Ul. Ogińskiego
7 - 609 243 506
Domowe wypieki - Domowe wypieki
- 783 697 444
Elektryczne usługi - domki,
mieszkania, pensjonaty - 508 260
110
Elektryk - instalacje elektryczne
- awarie, pomiary, odbiory, solidnie 500 602 762
Elektryk - instalacje elektryczne
- awarie, pomiary, odbiory, solidnie 723 928 136
Hydrauliczne usługi, naprawy modernizacje, nowe instalacje. F-ra,
gwarancja - 695 601 112
Hydraulika - instalacje wodno-kanalizacyjne oraz CO. Konkurencyjne
ceny, fachowość instalacji - 605 383
009
Instalacje elektryczne - pomiary,
odbiory, faktury Vat. - 605 458 999
Koszenie trawy, chaszczy - wycinka
krzaków itp. ścinka drzew, cięcie
drewna na opał - solidnie - 516 666
638
Kredyt dla każdego - 100 % przyznawalności, bez BIK-u, polecam
- 783 299 989
Kredyt hipoteczny - dla każdego.
Kilkanaście banków, pomożemy
wybrać najlepszy.Nie pobieramy
prowizji - 606 644 437
Kredyt konsolidacyjny - Tylko
u nas - kredyt konsolidacyjny-nie
musisz przedstawiać zaświadczeń o
zarobkach, nie pobieramy prowizji. 606 644 437
Malowanie na autach - maski,
drzwi. Kolorowe - dowolny wzór – 695
870 787
Maglowanie, prasowanie koszul
- oraz przeróbki krawieckie ul. Kopernika 3/51 F.U.MARIA - 608 064 563
Montaż anten CS-MONT - profesjonalny serwis antenowy, szybko i
solidnie - 792 859 985
Naprawa komputera - usługi informatyczne - 507 311 491
Oferuję szkolenia - Bhp/p. pożarowe wstępne oraz okresowe, zapewniam wysoką jakość merytoryczną
- 609 814 577
Ogrody japońskie, formowanie
Bonsai - stawy i elementy z kamienia;
kaskady, źródła - pełna realizacja na
najwyższym poziomie pod okiem
architekta - 667 251 801
Pieczenie domowych ciast - na
rodzinne uroczystości - 695 624 968
Pielęgnacja i wycinka drzew technikami linowymi, pielęgnacja i
zakładanie terenów zieleni, nauka
rekreacyjnego poruszania się po
drzewach - 785 530 116
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
Posprzątam ogród - wraz z koszeniem trawy - 503 904 352
Renowacja felg aluminiowych - po
18 - 509 362 908
Renowacja i zakładanie trawników
- ogrody - 608 814 589
Rzeźba na zamówienia - wykonam
płaskorzeźby, napisy w drewna,
reklamy itp. - 509 622 829
Spawanie w osłonie CO2 - (ogrodzenia, kraty), kompleksowe remonty
mieszkań - atrakcyjne ceny - 693
936 763
Strony internetowe - projektowanie,
przebudowa stron internetowych. Skuteczna reklama w Internecie. Faktury
VAT - 609 805 185
Ślusarstwo spawanie kraty ogrodzenia, naprawy zamków, drzwi
- 663 393 415
Tanie domowe pierogi - również dla
firm, na wesela, bankiety - dowozimy
za darmo - 785 537 150

Wózki widłowe - naprawa, konserwacja przygotowanie do odbioru Dozoru
Technicznego UDT, stale przeglądy
w/g umowy oraz DTR - 664 121 134
Wykonuję rustykalne dekoracje
wnętrz - odlewy sztukaterii dekoracyjnej, qzymsów itp. - 662 954 401

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Przewozy osób do (z): Wiedeń,
Brno - wynajem busów 8, 18, 23
osobowych - 601 789 750
Tanio przewiozę - 600 kg - podejmę
się rozwożenia pieczywa, gwoździ
itp. Samochód Opel Combo - 601
881 276
Autoholowanie Sprinter 7 osobowy + 1750 ładowności, laweta transport towarowy - tanio, szybko,
profesjonalnie i całodobowo - 501
234 403
Licencjonowane przewozy
do Niemiec - obsługujemy całe
Niemcy od 99 zł do 160 zł. – miła
obsługa, komfortowa jazda, auto
klimatyzowane - 075 75 182 55,
607 222 369
Auto - laweta - Firma Podol-auto
oferuje usługi transportowe au osobowych do 1500kg - 1.20 zł/km - 608
382 458
Autoholowanie, kraj i zagranica
- naprawa - 665 733 378
Lotniska przewozy - Praga – Berlin
– Wrocław – Katowice - 505 092 579
MPT Przewozy Regionalne - przewozy osobowe do Czech – całodobowo F-ra VAT. e-mail maklarite@
vp.pl - 607 763 204
Przeprowadzki -transport - Bus
Maxi. Kraj, zagranica. Mercedes
Sprinter 25m3, Iveco Daily 17m3,
ład.1,5 tony,4,60 dł. pow. ładunkowej.
Ekipa do załadunku. Tanio i solidnie 509 211 282
Przeprowadzki kompleksowe krajowe i zagraniczne. Ubezpieczenie
transportu - 516 146 075
Przeprowadzki transport - tanio
i profesjonalnie firmy mieszkania kraj
i ue warto - 500 452 760
Przewozy Regionalne, obsługa
lotnisk - MPT - Praga, Wrocław, Berlin
F-ra VAT e-mail maklarite@vp.pl - 607
763 204
Przejazdy do Niemiec, ceny od
150 zł. – 500 703 931
Usługi transportowe - kierowca
kat. B do wynajęcia – samochody
osobowe – busy, doświadczenie, dyskrecja zapewniona - 505 092 579
Usługi transportowe - naczepy
wywrotki, transport kruszywa - 602
697 420
Usługi transportowe kraj - zagranica - 10 % taniej, faktury VAT - 601
561 366
Współpraca plandeka 8 euro
palet - nawiążę współpracę - kraj
i cała Europa - wyjazdy do Anglii,
przeprowadzki międzynarodowe,
laweta, zapraszamy do współpracy
- 512 090 457
Wyjazdy do Pragi w niedziele - po
towar na ryneczki koło kominów i sape
bus przyczepa - 664 597 236

USŁUGI
ZDROWIE 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)
211350. Centrum masażu - tylko u nas
skuteczna metoda leczenia bólu kręgosłupa - skrzywienie, zwyrodnienie,
zapalenie, reumatyzm. Serdecznie
POLECAMY - 505 058 665
213111. Masz cellulit to najnowocześniejsze maszyny pomogą ci bez
wysiłku pozbyć się nadwagi i cellulitu.
10 min. u nas to jak 4godz na siłowni.
Wstąp do nas. Studio FIGURA ul.
Poznańska 21 J. Góra - 604 284 638

213112. Nowe studio odchudzania Z nami szybko i pewnie stracisz na
wadze i pozbędziesz się cellulitu, bez
wysiłku lub z wysiłkiem. 10min u nas
to tak jak 4 godz. na siłowni. STUDIO
„FIGURA” ul. Poznańska 21 w J.
Górze - 604 284 638
210513. Tenis - Zajęcia grupowe oraz
indywidualne dla dzieci, młodzieży,
dorosłych. Kontakt tel. lub e-mail: tenisjgora@wp.pl - 692 433 946
Bezpieczny pedicure - zapraszamy
na bezpieczny pedicure. Narzędzia
sterylizowane w autoklawie, najwyższej jakości sprzęt, wykwalifikowany
personel - Półfinalistka Mistrzostw
Polski 2009 - 792 870 508
Dla nowych 25% rabat - dla nowych
klientów Salonu Specjalistycznej Pielęgnacji Stóp -25 % rabatu. Sprawdź
nas. Bezpiecznie, sterylnie, nowocześnie. Umów się już dziś - 792
870 508
Fizjoterapeutka - masaże Zadzwoń i umów się - 663 641 363
Nie drogo i solidnie zrobię włosy - nie
drogo i solidnie zrobię włosy - 501
209 486
Odciski, modzele, nagniotki - masz
problem ze stopami? U nas poradzisz
sobie z każdym z nich. Odwiedź
Salon specjalistycznej pielęgnacji
stóp - pierwszy taki salon w Jeleniej
Górze - 792 870 508
Piękne stopy - Każdy ma piękne
stopy, więc zadbaj o nie w Salonie
specjalistycznej pielęgnacji stóp.
Nie wstydź się. Zapraszamy - 792
870 508
Problem ze stopami??? - Cierpisz z
powodu bólu stóp, wrastające paznokcie, modzele, odciski, narastający
naskórek, grzybica - oferujemy usługi
na najwyższym poziomie. Sprawdź
nas - 792 870 508
Stopy – promocja - dla nowych
klientów specjalna promocja - 25% na
zabiegi na stopy. Salon specjalistycznej pielęgnacji stóp, jeśli masz problem
tym bardziej skorzystaj z promocji
- pomożemy! - 792 870 508
Stopy na lato - przygotuj stopy na
lato. Zapraszamy do Salonu specjalistycznej pielęgnacji stóp! Promocje
na wszystkie zabiegi. Każdy ma
piękne stopy, więc o nie zadbaj - 792
870 508
Tipsy żelowe - posiadam certyfikat,
cena 50 zł. - 663 500 608
Tipsy żelowe, manicure i pedicure
35 zł. + dojazd (nie jestem profesjonalistka lecz paznokcie zawsze
są wykonywane jak należy!) Osoby
zainteresowane - 601 874 720
Za darmo - manicure pedicure henna
- jestem studentka 3 roku kosmetologii
i potrzebuje modelkę na egzamin,
który odbędzie się we Wrocławiu - 660
687 031

ZA DARMO
ODDAM-PRZYJMĘ
Oddam wełnę mineralną - w kawałkach - dobra do ociepleń poddaszy
itd. - pilne - 793 283 071
Oddam ziemię - załaduję, transport
we własnym zakresie - 608 134 616
Przyjmę ciuszki - dla dziewczynek
(bliźniaczki) od 86 cm - 792 750 423
Przyjmę ciuszki dla dziewczynki
- od 1 roczku - dziękuję serdecznie 725 399 817
Przyjmę telewizor, mikrowele,
lodówkę, fotelik samochodowy, biurko
pod komputer lub dziecięce - 793
283 071

WCZASY –
WYCIECZKI
Międzywodzie wczasy - nad
morzem - 503 837 350
Oferujemy bilety lotnicze - w
najtańszych cenach na rynku bez
prowizji. Polecamy również oferty Last
Minute wszystkich touroperatorów.
Max Comfort Cieplice - 781 744 545

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Uszkodzone, całe-skup. Kupię
auta uszkodzone, powypadkowe i
całe, również angliki. Odbieram własnym transportem - 721 721 666
Auta cale i rozbite - również bez przeglądu i oc. SMS z ofertami oddzwonię
- 794 644 227
Autozłomowanie - 663 393
415

Całe rozbite, bez OC i przeglądu
- napisz sms z marka rocznikiem i
sugerowana cena - 665 733 378
Całe uszkodzone auta - powypadkowe gotówka od ręki, posiadam
własny transport angliki też - 604
899 303
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
Samochód w cenie do 1000 zł. może być uszkodzony lub bez opłat
- 781 465 548
Skup aut do 10000 zł. - w atrakcyjnych cenach do 10 000zł, mogą być
do napraw blacharskich, posiadam
własny transport, wystawiam zaświadczenia do wyrejestrowania pojazdu
- 608 382 458

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Audi 80, B3.1,8 pojemność, stan
dobry, ważne oc i przegląd, gaz,
czerwona za 2150 zł. lub zamienię
na mniejsze – 724 662 927
VW Golf 2 składak, brak przeglądu,
do poprawek zewn. Cena 600 zł. 669 012 645
Fiesta, 93 rok, czarna, 1.8 diesel,
szyberdach, trzydrzwiowa. Ważny
przegląd i oc. Cena 1800 – 509
622 829
Mazda 323 F, pojemność 1600,
rok 92, sprowadzone, ale posiada
polski przegląd i oc, abs, wspomaganie, sportowe zawieszenie,
wydech, kierownica, cena 2500 tys.,
atrakcyjny wygląd – 663 128 075
VW Vento - 93 rok,1.8b. 2 x airbag,
4 eklektyczne szyby, elektryczne
lusterka i szyberdach, podgrzewane fotele, zadbane wnętrze. Alu
15 z rantem. 4400 zł. do negocjacji
– 514 585 525
Ford Sierra – rok 1990, 2000ccm,
szyberdach, hak, centralny zamek,
ubezpieczenie, przegląd. Tanio - 606
128 693
VW Golf 2 – 89 rok, 1300ccm, benzyna + gaz na gwarancji, wiśnia,
ważne oc i przegląd, 5 drzwi, szyberdach, radio CD MP3, USB SD/
MMC.4+40W, stan db., 2 silnik na
części – 509 645 14
Ford Sierra, 91, 6L, gaz, niebieski
metalik, hamulce, sprzęgło wymienione, 2 pałąki dachowe, 10l. gazu
na 100 km, zbiornik w miejscu koła
zapasowego - 793 146 877
Opony nowe i używane od 13-20
- super ceny, montaż i wyważenie
gratis - 075 78 93 651
Dla kolekcjonera - silnik so Syreny
105 i inne części - dzwonić wieczorem 075 746 22 33
Daewoo Musso TDI, 2001, 165
km, automatyczna skrzynia biegów,
diesel, elektryczne szyby, klimatyzacja, centralny zamek - pilot, abs,
sprowadzony z Belgii, 2 x poduszki,
telefon - system głośno-mówiący,
wiele części nowych, stan bdb. 794 643 960
Prostowanie i sprzedaż felg aluminiowych i stalowych - Pasiecznik
- 075 78 93 651
Alfa Romeo 146 1.4 boxer - cena
3500 zł. do negocjacji. Auto cały
czas jeżdżące w dobrym stanie - 664
974 775
Audi 80 B3 1989 rok - pojemność 1,8
benzyna, koła letnie i zimowe, autko
cały czas na chodzie, zadbane, cena
do uzgodnienia - 782 606 956
Audi A4 - 1.8 benzyna, sportowe
gwintowane zawieszenie, alu 18
cali, klimatronic, elektryczne szyby,
lusterka, przód stylizowany do S4(soczewkowe lampy) - 796 819 271
Audi A4 - ABS, autoalarm, centralny
zamek, elektryczne lusterka, elektryczne szyby, immobilizer, klimatyzacja, komputer pokładowy, lakier
meta. bezwypadkowy, serwisowany
w ASO, Zarejestrowany w Polsce 723 888 245
Audi B3 z gazem - 1,8 benzyna +
LPG, biały, szyberdach, alufelgi 15 cali,
chodzi na gazie i benzynie, bez korozji,
utrzymany, ważny przegląd i OC 2800
lub zamienię - 691 995 838
B-6 Passat 2004 - z 2004, comfortline,
kombi 1,9 TDI - full, stan bardzo dobry,
zarejestrowany - 36 000 zł. do negocjacji - 605 853 798
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Białoruska - koparko-spycharka
na chodzie, gotowa do pracy cena
5900 zł. do uzgodnienia - 075 71 374
29, 607 509 762
Bmw - sprowadzone, zadbane 1991/92, 1,8, kolor czarny, zarejestrowane, ubezpieczone do 10.12.09r.
- 502 169 410
Bmw 740 e34 - Silnik 4.2l + gaz
sekwencja, rok 1992, zarejestrowany,
ubezpieczony, klimatyzacja, skóra,
pełna elektryka, właściciel niepalący,
cena do uzgodnienia - 793 586 903
Bmw E36 sedan - pierwsza rejestracja 11-1996 rok, okazyjna cena - 503
546 882
Chevrolet Lumina Van - kolor
biały. Rocznik 1994, przerobiony na
gaz, dwa komplety kół, w tym alufelgi.
Nie sprawna jedynie skrzynia biegów.
Cena: 4000 do uzgodnienia - 075 76
45 587
Chrysler Grand Voyager - Limited,
elektrycznie przesuwane drzwi, el. tylna
klapa, hak, aluminiowe felgi, RO 7 plyt,
webasto, xenony, tempomat, skóra,
klimatronic, 7-osobowy lub zamienię
na działkę, domek do remontu - 501
361 459
Chrysler Voyager - 97 rok, gaz
cena do uzgodnienia - 075 64 51 998
Ciągnik mtz 82 1997 rok -ALO Quick
1350kg/3200Mtg/ nowe ogumienie,
pompa hydr. nowa kabina, cena 33000
PLN - 788 890 470
Cinquecento - 900 pojemność,
stan dobry, 1999 rok lub zamienię na
diesel - 601 472 183
Cinquecento 900 - 1999 rok, stan
dobry opłacony tanio lub zamiana na
skuter - 727 509 954
Citroen - C3 exlusive, grudzień 2006
rok, automatyczna skrzynia biegów,
aut. klimatyzacja, przebieg 30 tys. km,
cena 31.900 zł. - 609 042 649
Citroen - Xantia z 94 roku, dwa komplety opon przebieg 153 tys. pojemność
- 1.6i, ważny przegląd i OC, zapasowe
tarcze przednie i nowe, tylne klocki,
cena 7.500 tys. - 887 336 650
Croos Bike 125 - w ładnym stanie,
silniczek ładnie pracuje pali od pierwszego kopa, cena, jaka mnie interesuje
to 1000 zł. - 693 074 632
Daewoo Espero - Dohc 16 v po
kapitalnym remoncie, nowa chłodnica,
skrzynia biegów, po remoncie uszkodzona pokrywa silnika i pas przodu
silnik sprawny - 662 018 454
Daewoo Lanos SX - 1.6, 2000 rok,
71000 km, garażowany, pełne wyposażenie lub zamienię na inne nowsze
z dopłatą - 697 799 240
Escort 1.8d - 95 rok - stan dobry,
ważne OC i przegląd. 3000 zł. - 512
541 859
Escort 1600 zł. - 1992 rok, 1.8 16V
115KM, w dobrym stanie technicznym,
w ciągłej eksploatacji, ważne OC,
5 drzwi wspomaganie kierownicy,
radioodtwarzacz, szyberdach - 608
382 458
Escort kombi za 450 zł. - uszkodzony silnik, bez opłat - 510 242 940
Escort z LPG 1200 PLN - tani w
utrzymaniu, LPG, przebieg 152 tkm
wymieniony rozrząd, wahacze przednie, amortyzatory tylne, pompa paliwa
dod.: zimówki, komplet kloszy do lamp
przegląd do 08.2009, OC do 06.2009
- 722 020 050
Felga z oponą - do malucha taniutko
- 505 561 798
Fiat 126 p - 93 rok, zielony przebieg
6500 dodatkowo posiada hak przegląd
do 01.2010r. ważne OC, sprawny stan
dobry, cena 600 zł. do negocjacji - 508
834 765
Fiat 126 p - rozrząd kompletny nowy
+ poduszki skrzyni biegów - 505 561
798
Fiat 126 p - z roku 1991 przegląd
ważny do 08.04.2010 oc ważne do
09.04.2010 cena 300 - 782 791 302
Fiat 126 p - zarejestrowany, opłacony
- 501 038 977
Fiat Palio weekend hl - 2000 rok,
kupiony w Polskim salonie. Wspomaganie kierownicy, elektryczne otwierane
szyby, regulowana kierownica, auto
alarm, bardzo zadbany. Cena 7.300
- 601 565 474
Fiat Punto 1995 rok - 1,1 stan dobry
cena 4000 do negocjacji - 693 438
948
Fiat Seicento - rok produkcji 2000,
cena 2500,00 zł. - 781 050 732
Fiesta - tanio - sprawna, jeżdżąca,
do poprawek na nadkolach i wlewie
paliwa, przegląd ważny do paździer-

nika, lecz ubezpieczenie się już skończyło. Rok 1990 tylko wsiadać i jechać
- 607 331 866
Ford Courier - rok 1992 pojemność
1753 cm diesel w ciągłej eksploatacji,
stan bardzo dobry, jak na swój wiek
autko nie wymaga nakładu finansowego - cena 3200 zł. - 669 922 520
Ford Escort - ghia, 98 rok, stan dobry
i dobra cena - 504 122 044
Ford Escort 94 rok 1,8d - kolor czerwony, opłacony, wspomaganie kierownicy, 2 poduszki, lekki tuning, radio cd
oraz CB + dużo części do tego modelu.
Cena 3500 - 793 199 383
Ford Escort diesel - rok 1994, 1800
diesel, bez korozji, radio, centralny
zamek, szyberdach, wspomaganie kierownicy. Cena 1800 zł. - 698 707 299
Ford Eskort - gaz - 91 rok - 600 zł. 693 714 288
Ford Fiesta - tanio - rok 1993, pojemność 1,1 czerwony, zadbany czyste
wnętrze radio, dużo nowych części,
ważny przegląd i oc. Cena 1300 zł. 604 899 303
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 Fiesta 1995 - pojemność 1.1,
benzyna, ważny przegląd do 06.2010r.
po wymianie klocków + komplet zimowych kół. Cena: 2.200 - 606 325 085
Ford Fiesta 92 na chodzie - 1992 rok,
1.1 benzyna, ważne OC i przegląd,
po wymianie sprzęgła, na chodzie.
CENA 1500 PLN do negocjacji - 601
174 162
Ford Orion - 1.4, 1991, centralny
zamek, szyberdach, hak, welurowa
tapicerka, niebieski metalik, cena 1500
- 608 557 629
Ford Probe - 1994 rok, zadbany,
kolor czerwony, bezwypadkowy, elektryczne lusterka, szyby, klimatyzacja,
aluminiowe felgi, dodatkowo komplet
opon zimowych z felgami. Cena 5500
- 504 102 263
Ford Puma - idealny stan, bez
wypadku, 69 tys. km, pełna opcja,
mały ścigacz 9 do setki 125 koni,
czarny metalik, klimatyzacja, 2 airbag, abs, kontrola trakcji tcs, komp.
,sprowadzony opłacony, 16 tys. - 515
115 032
Ford Sierra - pojemność 2 litry z
gazem - 667 022 464
Freuhauf - wywrotka - rok produkcji
podwozia 1991, mulda aluminiowa rok
produkcji 2004, ładowność 27100kg,
24m3, zawieszenie pneumatyczne,
jedna oś podnoszona, stan techniczny
dobry - 602 697 420
Golf 2 - 1,6diesel, 89/92 rok, przegląd
ważny do października, oc do grudnia,
cena 1000 zł. - 609 261 431
Golf 2 - benzyna, pojemność silnika
1,6, rok produkcji 1993. Cena do
uzgodnienia - 509 358 331
Golf 2 - diesel - rok 87, pojemność 1.6TD, stan dobry, opłacony, 5
drzwiowy, cena do uzgodnienia lub
zamienię - 698 413 069
Golf 2 - rok produkcji 91, przebieg
210 tys, srebrny metalic, nowy układ
hamulcowy, hak holowniczy tydzień po
przeglądzie - 2000 zł. do uzgodnienia
- 604 985 178
Golf 3 - 1994 rok - 1,4 L, alufelgi,
radio-CD, wspomaganie, elektryczny
szyber, obniżony, 3-drzwiowy, stan
techniczny dobry cena 4500 (do negocjacji) - jestem obecnie w Niemczech
golfem - 509 225 980
Golf 3 - 91 rok, 1.3 benzyna + gaz,
zielony metalik, przegląd 09.09 i OC,
po remoncie silnika, wymieniony
rozrząd, płyny, paski, alusy, sportowa
kierownica i wydech, RO, + opony
zimowe, 3-drzwiowy, stan dobry, cena
do uzgodnienia - 502 302 349
Golf 3 - tanio - 1.8 silnik, 1993 rok,
na aluskach, po tuningu, OC i przegląd
ważny, cena do negocjacji lub zamiana
- 721 631 548
Golf 3 1.9 TDI kombi 1998 - 10500
PLN do negocjacji - 604 786 525
Golf 3 2000 zł. - 1.8 92 rok, zarejestrowany, ubezpieczony, brak przeglądu, do wymiany sprzęgło (docisk
i łożysko), Pilnie sprzedam cena
2000 zł. Lub zamienię na Calibrę GG
1209469 - 793 583 226
Golf 3 jedyny taki - rok produkcji
93, pojemność 1800, pełna elektryka
2 poduszki powietrzne, abs, 5 drzwi 887 379 393
Golf 3, 1.6 8v uderzony - autko jest
po wypadku przód uległ zniszczeniu

- sprzedam w całości lub na części 666 030 970
Golf 4 - tuning - 5 drzwiowy, niziutki
na aluskach, bez klamkowy, 1993/96,
czerwono-czarny, 1.8 benzyna 7000
tys. - 721 631 548
GPS super mapy - z bdb. mapami PL +
podłączenie do zapalniczki + obrotowe
mocowanie do szyby. Ekran dotykowy
3,5’’, wbudowane 1GB, slot kart SD. za
dodatkowe 50 zł. dorzucę mapę EU
cena: 450 - 503 328 698
Honda Civic - 1993 rok, 1.5 16V
sedan, pełna elektryka, w całości lub na
części - 790 456 450 ; 075 71 36 505
Honda skuter 1000 zł. - sprawny i
zarejestrowany - 727 227 917
Kia Clarus - 1999 pojemność 1.8,
srebrny metalik, benzyna + LPG,
alufelgi, klimatyzacja, centralny zamek,
autoalarm, elektryczne szyby i lusterka,
ABS, komplet opon zimowych z felgami, hak - 501 181 177
Kia Clarus - sprowadzona tanio, 1,8
benzyna, 97rok produkcji szary metalik
w drewnie, szyberdach, elektryczne
szyby - przyciemniane, centralny
zamek na pilota, zadbane - 508 631
626
Lancia Lybra 1.6lx 2000 rok - wraz
z kompletem kół zimowych oraz
bagażnikiem dachowym na 5 kpl.
nart. Bardzo bogate wyposażenie. 506 031 567
Last minute - rajd polski - zabiorę
1 lub 2 osoby w okolice Mikołajek/
Giżycka. Jadę sam w Czwartek rano,
wracam w Poniedziałek. 70 zł. od
osoby w jedną stronę Proszę dzwonić
po 20-stej - 501 194 177
Matiz - 1999 rok, czerwony przebieg
90 tys. alarm, centralny zamek na
pilota, bez korozji, zadbany, po wymianie oleju i paska, nowy akumulator.
Stan bardzo dobry. Cena 5500 PLN
- 511 699 191
Matiz - srebrny z 1999, przebieg
62000 km. Stan bdb. - 503 508 120
Matiz - z 2000/2001 roku 52.000
przebieg, 6.900 - 506 088 401
Matiz w dobrym stanie - 2000/2001
rok, 52.000 km przebiegu 0,8 pojemność silnika w b. dobrym stanie 6.000
do negocjacji - 506 088 401
Mazda 626 93 rok - wszystkie szyby
elektryczne, wspomaganie układu
kierowniczego, centralny zamek, przegląd do 2009.10 i OC do 2010.04 cena
2700 zł. do negocjacji - 663 023 982
Mazda 626 coupe - tanio w całości
lub na części, cena 1000 zł. - 792
224 740
Mercedes 124 diesel - kombi,
szeroka listwa, bordowy metalik,
pojemność 2,5 automat, ciemne
szyby tylne, centralny zamek, airbag,
radio, szyberdach. cena 4800 zł. - 698
707 299
Mercedes 124 diesel - ważny
przegląd i OC, cena 1800 zł. - 075
71 567 79
Mercedes 1800 zł. - zarejestrowany,
ważny przegląd i OC, rok produkcji 94,
składak - 075 71 367 79
Mercedes 300d - sprawny, nezawodny - 722 242 922
Mercedes okular E220 - 96 rok,
czarny, diesel, ABS, elektryczne szyby,
elektryczne lusterka, klimatyzacja,
skórzana tapicerka, alufelgi, ASR,
centralny zamek, autoalarm, poduszka
powietrzna, radio/CD, wspomaganie
kierownicy, blokada skrzyni biegów,
ESP. Cena 12800 - 727 227 917
Mitsubishi Lancer - 1990, pojemność 1500 benzyna, zarejestrowany
cena 1300 zł. - 796 551 829
Mitsubishi Pajero 1992 rok - 2,5TD,
w bardzo dobrym stanie, krótki, czerwony, lub zamienię na inny samochód
- 508 255 898
Mitsubishi space wagon - 1999
rok, 2,4gdi pełna elektryka stan oceniam na dobry bo jest luz na drążku
kierowniczym przebieg 152000, cena
jaka mnie interesuje to 15900 tys. - 600
403 385
Mondeo kombi - 98 rok 1,8 TD el,
elektryczne szyby, lusterka, klimatyzacja 2x poduszka, hak, 8200 zł. - 510
242 940
Nissan Almera - wzmocnienie czołowe i wzmocnienie zderzaka przedniego - 075 71 30 268
Nissan Micra - 1992, przebieg
145000, pojemność silnika 1200,
czerwony, sprawny technicznie, garażowany w b.dobrym stanie, przegląd
i ubezpieczenie ważne do kwietnia

2010 - dzwonić po godz. 20:00 - 075
78 123 99, 78 14 173
Nissan Primera - rok 2000, max.
wyposażenie, bez wypadkowy, sedan,
kolor srebrny metalik. Tylko 14.300.
(cena do uzgodnienia) - 660 699 940
Nissan Primera P10 - 91 rok, 2.0
diesel, cena 3.500 zł. - 691 245 255
Nissan Suny diesel - kombi, błękitny,
pojemność 2000 diesel, rok 1993,
zarejestrowany, centralny zamek,
wspomaganie kierownicy, elektryczne
szyby, radio, roleta bagażnika, szyberdach, cena 1600 zł hak. - 668
138 663
Okazja opony - okazyjnie dwie
opony 19560 R15 za jedyne 20 zł za
dwie sztuki polecam - 723 741 479
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 Astra - rocznik 1993, przebieg
218 tys. km, cena 2500 zł - 607 232
306
Opel Astra 1995 - 1,6 benzyna
HATCHBACK 2/3 drzwiowa z 1995,
kolor srebrny metalik. Sprowadzony do
Polski z Niemiec w 2001. Z kompletem
opon zimowych z felgami. cena 3500
PLN - 500 058 854
Opel Astra hatchback - rok 93, pojemność 1700, diesel, stan bardzo dobry,
cena 2200 zł. do opłat - 790 479 218
Opel Astra II kombi - sprowadzona
do opłat rok 98 z klimatyzacją, ABS,
wspomaganie, w bardzo dobrym stanie technicznym i wizualnym Karpacz
- 503 984 663
Opel Kadet 1,4 - rok produkcji 1994.
Ważne OC i przegląd. Kolor bordo,
sportowe zawieszenie. Auto w ciągłej
eksploatacji - 511 690 921
Opel Omega b 2.0 16v - 1996, 151
tys. km po wymianie rozrządu, pełna
opcja oprócz skóry, cena 10500 do
negocjacji lub zamienię na BMW 325
- 669 728 788
Opel Vectra - 1,6 l. 1991. benzyna
+LPG. w całości lub na części. Dużo
nowych części. Cena 1250 - do uzgodnienia - 781 059 669
Opel Vectra 1,8 - zadbany, 1992
rocznik, wspomaganie, ABS, szyber
dach, elektryczne lusterka, pali 8/100,
bez wkładu własnego, przegląd do
kwietnia, tylko bez OC, naprawdę
warto, cena 4700 do małej zniżki - 663
361 586
Opel Vectra 1.8 - rok 92, centralny
zamek na pilota, szyberdach CD Mp3,
zadbana - niewybita, ekonomiczna, 7l
na 100 km., bez wypadkowa, cena po
obejrzeniu auta do dogadania - warto
- 791 963 115
Opel Vectra 700 zł. - w całości lub na
części rok 91 opłaty do 2010.03 - 693
876 249
Opel Vectra kombi - 1.8 benzyna,
pierwsza rejestracja 1997 rok, kupiony
w polskim salonie - 607 752 292
Pasat B3 na części - uszkodzony
silnik, opłacony z LPG - 510 242 940
Passat 1.9 TDI - kombi, czarny +
dodatki niklowe, alufelgi 16, rok 2004,
przebieg 178000, silnik 130 km, skrzynia 6 biegowa, pełna dokumentacja
- 691 466 704
Passat 2,5 TDI 2004/05 - serwisowane kupione w salonie volkswagena
w Niemczech, 190PS, bezwypadkowe, stan idealny - 601 750 153
Peugeot 205 - tanio - bez korozji,
garażowany, 5-cio drzwiowy, czerwony, rok 1993, pojemność 1100,
radio, centralny zamek. Cena 1500
zł. - 668 138 663
Peugeot 206 1.4hdi 2003 rok 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 406 kombi 2,0 HDI - rok
produkcji 1999, przegląd do 12.2009,
OC 10.2009, 110 KM, 4xAirbag, klimatyzacja, ABS, wspomaganie. stan
dobry z małym defektem. Cena 9000
do negocjacji - 507 489 800
Polo VW - sprzedam lub zamienię
coupe 91 rok, składak, gaz - 603
920 640
Polonez atu plus - rok 1997, instalacja gazowa, centralny zamek, cena
600 złoty - 515 326 405
Polonez Caro - na chodzie przegląd
i ubezpieczenie do końca czerwca.
Cena 400 PLN - 508 152 090

Punto II - 2000 rok - cena 9500 - 661
296 254
Punto II - bagażniki dachowy, typ
dwudrzwiowy tanio - 601 169 691
Renault 19 - 1000 zł - 91 rok, czarny,
elektryczne lusterka, szyberdach,
zadbana tapicerka, cena do uzgodnienia - 793 993 449
Renault 19 - 1993 pojemność 1,7,
przebieg 119 tys. elektryczne szyby,
szyberdach, lusterka ważne OC. Przegląd stan b. dobry - 669 997 647
Renault Clio - rok 1999, cena 3000
tys. - 660 397 789
Renault Clio 1,2 - rok produkcji
1994 - 783 124 786
Renault Clio 1.5 dci - 2003, 98.000
km, 3 drzwi, radio + sterowanie przy
kierownicy, wspomaganie, centralny
zamek, ABS, 2x airbag, elektryczne
szyby, jak nowe opony letnie i zimowe,
ważne OC i przegląd, dobra cena - 600
306 749
Renault Clio II - rok 2000 rok,
pojemność 1,2, spalanie 5l/100km,
stan bdb., atrakcyjny wygląd, przebieg
100 tys. km. Cena 10200 do negocjacji
- 606 469 718
Renault Clio II - rok 2000, pojemność 1,2 l spalanie 5/100, atrakcyjny
wygląd stan bdb., ważne OC i przegląd
techniczny, atrakcyjny wygląd. Cena
10000 do negocjacji - 606 469 718,
793 317 303
Renault Kangoo osobowy - 1,4, rok.
1999. Pięciodrzwiowy, boczne drzwi
rozsuwane z obu stron, pięcioosobowy, szyby przyciemniane, benzyna
+ gaz - 506 166 013
Renault Laguna 99 rok - klimatyzacja, alufelgi, welurowe fotele, elektryczne szyby, elektryczne lusterka,
2 x podłokietnik, halogeny, centralny
zamek, sprowadzony, stan bardzo
dobry - 693 533 820
Renault Twingo - 1996 rok, cena
6000 do negocjacji, nowy akumulator,
po wymianie tarczy hamulcowych i
klocków, elektryczne szyby, ściągany
dach - 601 877 592
Renault Twingo - 93 rok, kolor:
cegła, bardzo zadbane wnętrze, brak
śladów rdzy, nigdy nie był malowany,
oryginalne radio Renault, garażowany,
od roku w kraju, cena: 4100 zł. - 600
348 752
Renault Twingo - cena 5800, rok
1996, ściągany dach, mmobilizer,
elektryczne szyby, tylne fotele dzielone.
Kierowca niepalący. Kolor ciemny
granat - 601 877 592
Renault Twingo - hatchback, 1998
rok, 1.200 cm3, benzyna, granatowy
metalik, elektryczne szyby i lusterka,
zadbane, użytkowane przez niepalącą
kobietę, opony zimowe gratis - 605
462 472
Renault Twingo 1996 rok - 116 tys.
przebieg, ściągany dach, immobilizer,
tylne fotele dzielone, cena 5800 - 601
877 592
Renault Twingo 94 rok - pojemność
1.2, centralny zamek, blokada skrzyni
biegów, cena 2600 zł. do negocjacji 691 164 034
Rover 416 uszkodzony - 1.6 16v
112 KM. pojazd uszkodzony - przód,
bok, zawieszenie, lewy przód oraz
chłodnica. Silnik na chodzie, wszystkie
układy poza chłodzeniem sprawne.
Cena 2500 z. do negocjacji - 723
552 862
Seat Cordoba 99 rok LPG - pojemność 1,6L. Sekwencyjna instalacja
gazowa na gwarancji. przebieg 189
tys. Alarm, centralny zamek, wspomaganie, Mp3, ważny przegląd i OC.
Salonowy. Zielony, cena 11,500 - 792
661 611
Seat Ibiza - rok 1998, pojemność
1,4 cena (8500 zł. do negocjacji) - 502
068 237
Seat Ibiza 900 zł. - 1,5 benzyna
na wtrysku, zloty, 5 drzwi, w 100 %
sprawny - 792 852 093
Seat Terra - okazja 92 rok 1200 zł. 669 595 967
Seat Toledo - rok produkcji 1995,
1.6 benzyna, cena 2500 zł. - 506
114 059
Simson - sprzedam lub zamienię na
Golf II - 605 060 748
Simson s51 - pojemność 70cm, zarejestrowany i ubezpieczony, na chodzie.
Cena 900 zł do małej negocjacji - 605
835 581
Skoda Favorit 93 -1,3 - przebieg
72000 tys., pierwszy właściciel, bez
śladów korozji, cena 2000 zł., do
negocjacji - 505 150 118
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Skoda Felicja 99 rok - srebrna,
pojemność 1,5 MPI, zadbana, 2 x
airbag, centralny zamek, radio, alarm,
wspomaganie kierownicy, cena 4200
zł - 698 707 299
Skuter - Motobi Rocky, rok produkcji
2008 - 796 369 796
Skuter Suzuki - w dobrym stanie,
pojemność silnika 50cc, nowy akumulator, cena około 1000 zł. - 075
78 93 222
Star 660 - do przewozu drewna
stan dobry, diesel, cena 5500 zł. - 607
509 762
Suzuki - lusterka i siłowniki tylnej
klapy - 665 676 391
Suzuki Bandit pojemność 1200 - stan
bdb. do opłat, sprowadzony cena
16000 - 660 181 460
Volvo 850 - kombi z 1996 rok. 2.5
20V. skrzynia automatyczna, skóra,
klimatronik, dwa komplety kół, szyberdach, kolor ciemna zieleń Cena 11 tys.
zł - 502 376 451
Volvo FL10 360 - 1999 rok, ABS, CB
radio, kabina sypialna, pneumatyczne
zawieszenie, tachograf, wspomaganie
kierownicy, hydraulika. Sprowadzony z
Francji w 2005r. zadbany, kolor biały 602 697 420
VW Golf II diesel - 1996 (składak),
centralny zamek, wspomaganie kierownicy, szyberdach, pięciobiegowa
skrzynia, alufelgi, pięciodrzwiowy - stan
dobry. Cena 3000 zł. - 667 360 713
VW Passat 4x4 - rocznik 98, przebieg
190 tys. system syncro, 1,9TDI - 606
918 651
VW Passat B3 - tanio - bez korozji,
rok 1992, czarny, 1,8 benzyna ważny
przegląd i OC, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, radio. cena 1500
zł, - 604 899 303
VW Polo - czerwone, 1.3, benzyna,
1994 rok produkcji, aluminiowe felgi,
stan dobry - 726 329 884
VW Polo 1,2 - rok 2002 - stan idealny
- 692 352 863
VW Polo 95 - 1,3 benzyna, 3-drzwiowy,
zielony metalik, wspomaganie alufelgi,
hak. Brak OC. Cena 2300 PLN. - 724
146 697
VW Polo, rok 95, - 1,3 benzyna, zielony
metalik, wspomaganie, alufelgi, hak.
Brak OC uszkodzona szyba. Cena
2300 PLN - 889 273 816
Xantia - samochód z 94 roku pojemność 1.6i przebieg 153 tys. Cena 7000
tys., zadbany - 887 336 650

RÓŻNE
SPRZEDAM
Najtaniej garaże blaszane, bramy
garażowe - transport i montaż gratis
- 075 643 90 25 i 501 234 403
Pampersy męskie - rozmiar 2,
sztuk 60 - cena za całość 45 zł - 076
76 261 53
2 lodówki, pralka, witryna, meblościanka - wszystko po 50 zł. - 607
220 746
Deski stare sosnowe, szerokość
40 cm, długość 4mb, grubość 10-30
mm - deski mają 120 lat - okazja - 506
487 498
Zamrażarkę szufladową, 4
pojemniki i parownik rolniczy, cena
poz. 1 - 100 zł., poz.2 - 100 zł. - 075
64 473 18
Duża palma do hotelu, pensjonatu,
salonu, biura, oranżerii - 075 76 72
773, 603 646 803
Wózek 2 funkcyjny szaro-pomarańczowy „DorJan”, pompowane koła,
przekładana raczka, stan bdb. – 400
zł. – 608 034 794
Palptop HP ipaq cena 600 zł. – 502
215 803
Sprzedaż grzybów suszonych
i świeżych oraz jagód, możliwość
dowozu - 785 535 620
Sprzedaż grzybów suszonych
i świeżych oraz jagód, możliwość
dowozu - 796 631 212

RÓZNE
KUPIĘ
Siodło Western - 507 395 675
Wóz drabiniasty typu żeleźniak 507 395 675
Starocia, meble, szkło, porcelanę, obrazy, grafikę, militaria, białą
broń, odznaczenia, zdjęcia, dokumenty wojskowe, figurki i inne stare
przedmioty - 609 443 235
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Vectra S.A. wiodący
operator kablowy w Polsce,
poszukuje osób na stanowisko:
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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
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JELONKA WCZORAJ

Potopy: zalewało i będzie zalewać
Rwące potoki zmiatające wezbranym nurtem wszystko, co napotkały na swojej
drodze. Potężne głazy niesione wezbranymi rzekami, siejące spustoszenie w
podgórskich miejscowościach. Strach przed wielką wodą. Powodzie… To zjawisko
naturalne i wciąż nieprzewidywalne i nieokiełznane, mimo zdobyczy i postępu w
technice hydrologicznej. Zarówno wczoraj, jak i dzisiaj. Wiążą się z nimi wizyty
rządzących i apokaliptyczne przepowiednie.
Należy się domyślać, że potopy, podtopienia i inne klęski
związane z wielką wodą towarzyszyły mieszkańcom regionu
od kiedy się tu osiedlili. Żródła
historyczne dokumentują – jako
największą – powódź, która
region jeleniogórski sparaliżowała pod koniec lipca roku 1897.
Katastrofę określono wówczas
mianem powodzi tysiąclecia.

Straszna noc
pod koniec lipca

Nie było systemów wczesnego
ostrzegania o nadchodzących
opadach, choć istniało obserwatorium meteorologiczne na
Śnieżce. Nikt nie przypuszczał, że
ulewa, która zaczęła się 29 lipca
tamtego roku, przyniesie aż tak
fatalne skutki dla miejscowości
w pobliżu Jeleniej Góry.
Dokładny opis kataklizmu
przytoczył na łamach miesięcznika „Karkonosze” Krzysztof

Sawicki. Oparł się na wydarzeniach, które w nocy z 29 na
30 lipca roku 1897 nawiedziły
mieszkańców Kowar.
Według relacji deszcz lał się z
nieba strumieniami, jakby doszło do całkowitego oberwania
chmury. Skromny potok Jedlica,
który przepływa przez Kowary
(Schmiedeberg) z godziny na
godzinę zamienił się w niosącą
spustoszenie porywistą rzekę.

Według relacji nikt z mieszkańców nie spodziewał się takiego obrotu sprawy. Rwąca woda
uderzyła z impetem w domy,
w których spali nieświadomi
niczego ludzie.
Zmyła warsztaty rzemieślnicze, ówczesną fabrykę porcelany i stajnię z końmi. Impetu
żywiołowi dodały głazy niesione
przez nurt wezbranej Jedlicy oraz
pnie drzew. Były ofiary i ogrom
zniszczeń.
Ta sama ulewa spowodowała
wystąpienie z brzegów Kamiennej i Wrzosówki. Zalane zostały
Piechowice (Petersdorf), Sobieszów (Hermsdorf), ucierpiały
Cieplice (Warmbrunn) i wiele
innych miejscowości znajdujących się w dorzeczu Bobru, w
tym Wleń (Lahn).

Ratowali, co się dało

W regionie szybko zaczęto
usuwać skutki niszczycielskiego

żywiołu. Do akcji włączyli się
strażacy i żołnierze stacjonującej
w Hirschbergu jednostki Strzelców Jeleniogórskich.
W Kowarach, aby ułatwić
prace przy wywożeniu skalnych
rumowisk, uruchomiono kolejkę
wąskotorową. Było co naprawiać. Zerwane zostały mosty,
publiczne i prywatne. Żywioł
pochłonął ponad trzy kilometry
dróg, co przy ówczesnej sieci komunikacyjnej oznaczało niemal

paraliż dla miasteczka.
Podobnie było w Piechowicach i Sobieszowie.
Przyzwyczajeni niemal do
idyllicznego krajobazu podgórskich miejscowości mieszkańcy
nie mogli uwierzyć, co w jedną
noc poczyniła wielka woda:
zniszczone domy, tony konarów
naniesionych przez nurt, rozwalone mosty. Sparaliżowana
komunikacja.

Wielcy na zalewiskach
i budowa umocnień

Na dotknięte klęską tereny
przybywali wielcy włodarze.
Po klęsce w Kowarach miasto
odwiedza Augustyna Wiktoria,
cesarzowa Niemiec. Przywozi
nie tylko słowne wsparcie, ale i
sporo marek na zabezpieczenie
miasta przed kolejnym potopem.
Jej wizytę upamiętniono na niestniejącej już dziś okolicznościowej
tablicy wmurowanej w jedną z
kamienic blisko ratusza.

Powódź z końca lipca roku
1897 stała się bodźcem dla niemieckich inżynierów i techników, aby zapobiec rozmiarom
klęski w przyszłości. Powstaje
ambitny plan wzniesienia konstrukcji hydrotechnicznych:
zapór, śluz, zbiorników retencyjnych, które miały pomóc ujarzmić człowiekowi siłę żywiołu
powodziowych wód.
Jak już wspominaliśmy, naj-

większym przedsięwzięciem
była budowa tamy i zbiornika w
Pilchowicach. Głównym projektantem zapory był profesor Otto
Intze z Aachen (Akwizgranu).
Niemcy zbudowali ją z kamieni łączonych betonem. Na tyle
skutecznie, że oparła się kilkudziesięciu wodnym żywiołom,
które na przez lata jej zagrażały.
Całość powstała szybko, jak na
tamte czasy, bo w przeciągu
ośmiu lat (1906 – 1912). Na
otwarcie tamy przyjechał cesarz
Wilhelm. Odsłonięto okolicznościową tablicę ku pamięci ofiar
powodzi z roku 1897. Zniknęła
po 1945 roku.
Nie tylko ta konstrukcja powstała w tamtych latach. We
wspomnianych Kowarach pomni nauczki powodzi włodarze
miasta regulują Jedlicę, między
innymi dzięki pieniądzom przekazanym cesarzową Augustynę.
Dzięki kamiennym konstrukcjom kolejna powódź, w roku
1899, nie jest już dla miasta w
takim stopniu odczuwalna.
W Sobieszowie i Cieplicach
powstają wały przeciwpowodziowe na Wrzosówce oraz śluza
pod którą zostaje puszczony
nurt rzeki. Tereny zalewowe w
ten sposób są w pewnym sensie
okiełznane. Na terenach zalewowych tworzą się miłe dla oka
zakątki z kilkoma stawami.
Jednak przy większych opadach deszczu zamieniają się
niemal w morze deszczówki.
Czy skutecznie chronią ulice
miejscowości przed zalaniem? Na
pewno nie są w stanie oprzeć się
wielkiej masie wody. Sam fakt, że
praktycznie nieremontowane od
dziesięcioleci, ani nie wzmocnione, odpierają napór kolejnych
powodzi świadczy na korzyść
pomysłodawców i wykonawców
przedsięwzięcia.

Niewiele pod względem zagrożenia kataklizmem zmieniło się
w latach Polskiej Rzeczpospolitej
Ludowej. Natury nie ujarzmiła
też transformacja ustrojowa z
roku 1998.
Deszczowe lato z roku 1977 pamięta zapewne wielu mieszkańców miasta i okolic. Wystarczyło
kilka dni intensywnych opadów
i – znów to samo. Kamienna
zalewa poszerzoną właśnie do
czterech pasm ulicę Wolności

Kulminacja żywiołu następuje
w pierwszej dekadzie miesiąca.
Miasto tonie. Wylewają Bóbr i
Kamienna. Klęska na osiedlu
Łomnickim.
Żywiołowi dają radę umocnienia Jedlicy w Kowarach, bo miasto – w którym opis kataklizmu
sprzed wieku przytoczyliśmy –
nie odczuwa tak bardzo skutków
tej powodzi.
Wody wezbranych rzek zalewają Jelenią Górę także w lipcu

oraz okoliczne zabudowania.
Centymetry dzielą masy wody
od zerwania i przelania tamy
przy jeziorze Pilchowickim.
Potop podmywa Sobieszów i Cieplice. Wówczas, podobnie jak w
roku 1897, do walki z żywiołem
wysyłani są żołnierze Ludowego
Wojska Polskiego, którzy dzielnie
podtrzymują tradycję Strzelców
Jeleniogórskich.
Powódź nawiedza też miasto
w roku 1980 i 1981, choć jej skut-

roku 2001 oraz na przełomie
lipca i sierpnia roku 2002.
Kolejną powtórkę z historii
mieliśmy ostatnio. Zapewne
zdarzy się jeszcze nie raz, mimo
rzekomo doskonałych systemów
ostrzegawczych (meteoradar
zbudowany po powodzi w 1997
roku w okolicach Marciszowa i
satelitarna nawigacja meteorologiczna).
Powtórką z dawnych czasów
są także wizyty przedstawicieli

ki nie są już tak niszczycielskie.
Natura, jakby sama chciała
powtórki z historii, na największy żywioł naraża Jelenią Górę
i okolicę niemal dokładnie w
stulecie „powodzi tysiąclecia” z
lipca 1897 roku.
Od początku lipca 1997 roku
deszcz pada bardzo intensywnie.
Uniemożliwia aktorom Międzynarodowego Festiwalu Teatrów
Ulicznych przedstawienie spektakli w rynku. Odbywają się one
w podcieniach kamieniczek, w
bardzo okrojonej wersji.

władz na zalanych terenach.
Wprawdzie w 1997 roku nie
dotarł do Jeleniej Góry ówczesny
premier Włodzimierz Cimoszewicz, ale jego nieobecność w
2002 roku nadrobił następca
na stanowisku szefa rządu Leszek Miller. Nawiedził wówczas
rozwalone przez powódź ujęcie
wody pitnej w Górzyńcu, zaopatrujące Piechowice.

Powodzie lubią
lipiec i sierpień

czyli powtórka z historii
Kolejne żywioły upodobały
sobie lipiec. Gwałtowne opady
deszczu, które powodują zalanie
części miejscowości następują,
między innymi w nocy z 2 na 3
lipca roku 1926.
Były tak silne, że nurt Heide
Wasser (Wrzosowej Wody, jak
Wrzosówkę nazywali Niemcy), w
ciągu kilku godzin zniszczył centrum Sobieszowa i zerwał mosty.
Na archiwalnym zdjęciu widać
rwącą Wrzosówkę. Zaznaczono
też poziom, który osiągnęła w
szczycie żywiołu.

(tejo).

ciąg dlaszy cyklu
w kolejnym numerze...
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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)

