Tygodnik Regionalny

KONKURSY

Nr 29 (145) 20 VII 2009 r. 2 zł (w tym VAT 7%)

Rok IV

ISSN 1896-5164

Indeks 224065

Rozwiąż krzyżówkę
i wygraj zaproszenie
do restauracji str. 16

Sprawcy ciąż

str. 8

Bóg czuwał nad śledczym – str. 2
Prezydent przegrał „Orlika” – str. 6
Beton w Karpaczu – str. 13

Cud chaosu

str. 10 -11

Zabili za głupią minę

str. 4 -5

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

20 lipca 2009 r.

ROZMAITOŒCI

Fot. Mar

Fot. Marek Komorowski

Za ofiarną służbę
– str. 4
Zabili za głupią minę
– str. 4-5
Dają zarobić
Wrocławiowi
– str. 5
Prystrom szkaluje Łużniaka?
– str. 6
Prezydent przegrał
„Orlika”
– str. 6
„Żelaźni” ćwiczyli u nas
– str. 7
Młodzi sprawcy ciąż
– str. 8
Lepiej babcię zamordować
– str. 8
Porcja rozmaitości
– str. 9
Twórczy cud chaosu
– str. 10
Ten głos powie wszystko,
czyli Tadeusz Wnuk
– str. 10-11
Sztuka do drinka
– str. 11
„Fatum trzynastki” czyli
riposta
– str. 12
Zabetonują Karpacz?
– str. 13
Stateczkiem po Pilchach
– str. 14
Informator
– str. 15
Lot ptaka
– str. 20
Sportowe wieści
– str. 21 – 23
Z czterech stron miasta
– str. 24-25
Dialogi Jelonki
– str. 24-25
Jelonka wczoraj
– str. 39

Opatrzność czuwała
nad śledczym
Gdyby nie refleks kierowcy Forda Focusa prowadzonego przez mieszkańca Wrocławia,
na krajowej trójce doszłoby w minioną środę do tragedii.

Prowadzący samochód marki
Citroen Xsara mieszkający w Jeleniej
Górze prokurator Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu, który wracał do
domu, zjechał na podwójnej ciągłej na
przeciwległy pas ruchu, uderzył w bok
forda i wylądował w rowie po drugiej
stronie szosy.
Do zdarzenia doszło około 500
metrów za Maciejową, w kierunku
Wrocławia. Ford, którego kierowca
przytomnie usiłował zjechać
na pobocze uderzony w bok
obrócił się dookoła
własnej
osi i

też wylądował w rowie.
– Panie, gdyby nie refleks mojego
syna i moje ostrzeżenie, nie zdążyłby
uciec w bok przez tym facetem, który
jechał prosto na nas – wyrzucił z siebie
starszy mężczyzna na miejscu zdarzenia. – Ja stary, to już mi tak nie zależy,
ale młodzi, bo syn i synowa, a z tyłu
siedział wnuczek, nie przeżyliby

czołówki. Żeby jeszcze trochę w bok
odbił, to byśmy się o włos minęli. Na
szczęście nikomu nic się poważnego
nie stało.
Citroen wylądował w rowie z
uszkodzoną maską, wyrwanym
kołem i urwaną półośką. Jak wykazało badanie alkomatem wszyscy
uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.
Na miejscu kolizji pojawili się:
zastępca komendanta jeleniogórskiej policji,
Ryszard Modrzyk
i zastępca prokuratora rejonowego w Jeleniej
Górze Dariusz
Pinis. Choć wydarzenie zostało
zakwalifikowane
jako kolizja, policja dokonała na
miejscu wszystkich czynności. To
nor-

Jak ogrzać kozę
Kara do dwóch lat więzienia
grozi mieszkance Jeleniej Góry
z ulicy Lwóweckiej, która w
miniony wtorek w upale trzymała kozę na sznurku i ubrała
ją w kożuchy, futra i odzież.
Kozę odebrano nadopiekuńczej właścicielce i przekazano
zwierzę schronisku przy ulicy
Spółdzielczej. Kobieta tłumaczyła strażnikom wezwanym na
ulicę Lwówecką, że nie chciała

Ognisko w pokoju
Tragicznie mógłby się zakończyć eksces starszej jeleniogórzanki, która w miniony
czwartek swoim mieszkaniu
rozpaliła ognisko i nikogo nie
chciała wpuścić do środka. Pomogła szybka interwencja służb
zawiadomionych przez czujnych

Specjalne postępowanie wyjaśniające w tej sprawie przeprowadzi

WYDARZENIE ZOSTAŁO ZAKWALIFIKOWANE
JAKO KOLIZJA, ALE POLICJA DOKONAŁA
NA MIEJSCU WSZYSTKICH CZYNNOŚCI. TO
NORMALNA PROCEDURA W PRZYPADKU, KIEDY
UCZESTNIKIEM ZDARZENIA DROGOWEGO JEST
OSOBA PEŁNIĄCA URZĄD PROKURATORSKI,
SĘDZIOWSKI LUB POLICJANT.
jest osoba pełniąca urząd prokuratorski, sędziowski lub policjant.
– Obydwa samochody trafiły na policyjny parking, skąd zostaną wydane
właścicielom po dokładnym ustaleniu
ich stanu technicznego – powiedział
komendant Modrzyk.

prokuratura. Wszystko wskazuje na
to, że sprawcą stłuczki był prokurator.
Póki co, może dziękować Opatrzności,
że żyje.

(Mar)

CYRKLAND PODBIJA ITALIĘ

by zwierzę zmarzło. Pracownicy
kozę odebrali właścicielce na
podstawie administracyjnej decyzji prezydenta miasta. W najbliższym czasie sprawa też trafi
do sądu. Teraz koza na dużo
siana i świeżego powietrza. I
co najważniejsze: wystarczy jej
własne futro.

(Angela)

malna procedura w przypadku, kiedy
uczestnikiem zdarzenia drogowego

Młodzi akrobaci z popularnego
„Cyrklandu”
przebywają
we Włoszech
na tournee,
podczas
którego
odwiedzają

największe kurorty Italii.
Cyrkowcy wyjechali
na początku lipca. Jak
nas poinformowała
Maria Izdebska z
„Cyrklandu”, do 15
lipca akrobaci byli w
Grado nad Adriatykiem. Teraz ruszają
do Rimini. W
planach

są też występy na Sardynii. W sumie
artyści na włoskich estradach spędzą
19 godzin.
„Cyrkland” to swoiste zagłębie
sztuki cyrkowej położone w podjeleniogórskim Miłkowie. Działający tam
cyrkowcy, często o długiej praktyce i
cennym doświadczeniu (są wśród
nich absolwenci nieistniejącej już
szkoły cyrkowej w
Julinku),
uświetniają lokalne
imprezy.

(tejo)

sąsiadów. Jeden z policjantów
wszedł do środka przez okno i
otworzył drzwi. Mieszkanie było
zadymione. Strażacy ugasili
ogień, a sprawczyni została przekazana pod opiekę lekarzy.

(tejo)

PLUS TYGODNIA

AWANS TYGODNIA
Jacek Musiał
dyrektor Aeroklubu Jeleniogórskiego

Trafną decyzją okazało się dla Jacka Musiała przejście z pracy w turystyce do Aeroklubu Jeleniogórskiego, którego szefem został kilka lat temu. Prężne stowarzyszenie lotników prowadzone przez
laureata „plusa” poszybowało jeszcze śmielej i wyżej w pomysłach na animację Jeleniej Góry oraz
rozsławiania regionu w Polsce i zagranicą.
Częste zloty samolotów różnego
typu, zawody szybowcowe i inne
lotnicze atrakcje, jak choćby ubiegłotygodniowe treningi pilotów
akrobatów z grupy „Żelazny” to
bez wątpienia wydarzenia, które
zasługują nie tylko na wyróżnienie, ale przede wszystkim wzbogacają dość ubogi program imprez w
stolicy Karkonoszy. Panu Jackowi
i jego ekipie z AJ życzymy jak
najczęstszych wiatrów i wzlotów
na karkonoskiej fali.

(tejo)

podnisp. Edyta Bagrowska
oficer prasowy
policji jeleniogórskiej
Najbardziej znana twarz mundurowych, najbardziej rozpoznawalny
głos i awans: tym razem dosłownie. W miniony piątek nadkom. Edyta
Bagrowska musiała zmienić na epoletach dystynkcję: stała się panią
podinspektor znajdując się tym samym w gronie najwyższych rangą
oficerów policji. Rzeczniczka prasowa jeleniogórskich stróżów prawa
w awansach idzie jak burza: jeszcze nie tak dawno komisarz, potem
nadkomisarz, a dziś podinspektor! jest przy tym osobą bardzo cenioną przez media: zawsze znajduje czas dla dziennikarzy
i prawie zawsze ma coś do powiedzenia o sprawach, o
które ją pytają. A – wbrew pozorom – u policyjnych
rzeczników wcale nie jest to oczywiste. Ostatnio pani
Edyta błysnęła wdziękiem w telewizyjnym programie „997”, w którym pojawiła się dwukrotnie. Emisja zakończyła się zresztą sukcesem, bo bandytów
poszukiwanych przez policję złapano.

(tejo)

Fot. Tejo

DZIŚ W JELONCE

Fot. Tejo/Archwium

DZIŚ W JELONCE

Fot. Marek Komorowski
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Fot. Konrad Przezdzięk

WYDARZENIA / REKLAMA
TRZY DNI DLA SZTUKI ULICY
Od 7 do 9 sierpnia trwać będzie tegoroczny XXVII Międzynarodowy Festiwal
Teatrów Ulicznych. Wprawdzie imprezie daleko do rozmachu choćby sprzed
10 lat, ale i tak powinna zadowolić miłośników żywiołowych lub refleksyjnych
spektakli, dla których scenerią jest przestrzeń miasta.

Fot. Konrad Przezdzięk

Jedną z atrakcji imprezy organizowanej przez
Teatr im. Norwida będzie
występ teatru Voskresinnia ze Lwowa. Teatr Voskresinnia (Воскресіння
czyli ‘zmartwychwstanie’)
powstał w 1990 roku. Jego
założycielem, dyrektorem
naczelnym, kierownikiem
artystycznym i reżyserem
sztuk jest Jarosław Fedor yszyn. Trupa zaprezentuje się
w najwybitniejszym dramacie
Antoniego Czechowa „Wiśniowy Sad”. Pełne ciepłego liryzmu, pogodnej ironii i nostalgii widowisko porusza temat

przemijania, nieuchronnej
utraty miłości, przywiązania
i tęsknoty.
W inspirowanym ukraińską
tradycją ulicznym spektaklu
pojawią się szczudlarze, jeżdżące machiny, ogień i fajerwerki. Masowe przedstawienie
„Wiśniowy Sad” w wykonaniu
lwowskiego teatru Voskresinnia zdobyło Grand Prix na
Międzynarodowym Festiwalu
Teatralnym „Biała Wieża” w
Brześciu na Białorusi.
Wielbiciele teatrów ulicznych zastanawiają się, czy
jest możliwy powrót do wielkiego święta sztuki na bruku,
które – bywało
– trwało w Jeleniej Górze nawet
dwa tygodnie. O
fakcie, że stolica
Karkonoszy jest
kolebką teatrów
ulicznych w Polsce, mało kto dziś
pamięta… Z drugiej strony: cieszmy się z tego, co
będzie, bo nie
brakowało obaw,
że tegorocznego
MFTU mogło nie
być wcale.

Na bańkę na bańce
17–latek z 2,5 promilami alkoholu we krwi
p r z e sko c z y ł w m i n i o ny czwartek rano przez
ogrodzenie zamkniętego
miejskiego basenu przy
ulicy Sudeckiej, wszedł
na najwyższą z wieżyczek i skoczył do wody.
Szaleńca wyciągnął strażnik miejski.
Na basen miejski przy ulicy
Sudeckiej 17–latek z Bukowca
wszedł przed godziną 8.00.
Przeskoczył przez ogrodzenie
i początkowo przez nikogo nie
zauważony zaczął wspinać się
na najwyższą z wieżyczek. Kiedy
był na jej szczycie, zauważyli
go pracownicy sprzątający kąpielisko z użyciem specjalnego
odkurzacza. Pijany letnik nie-

wiele sobie z nich robiąc skoczył
na główkę. Będąc już w basenie
nie chciał wyjść z niecki. Nie
reagował na polecenia, a przy
próbie wyłowienia go uciekał na
środek. Tam nurkował znikając
z powierzchni na kilkanaście
sekund.
Kiedy pracownicy zorientowali się, że nastolatek jest
pijany, wezwali straż miejską.
Jeden ze strażników w obawie
o jego zdrowie i życie szaleńca,
rozebrał się i wszedł do basenu, by wyciągnąć go z wody.
Nastolatek awanturował się i
był agresywny. Został osadzony
w policyjnym pomieszczeniu
zatrzymań do wytrzeźwienia.
Strażnicy wlepili mu mandat
za kąpiel w miejscu niedozwolonym, któr ym jest basen w
godzinach zamknięcia.

(Angela)

Brudy z hurtowni

do rzeki

Przez dwie i pół godziny straż
pożarna neutralizowała w miniony
wtorek wyciek substancji ropopochodnej, która dostała się do rzeki
Radomierka. Ustalono, że substancja, która została poddana badaniu
w laboratorium Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska,
wpłynęła studzienką kanalizacyjną
z terenu hurtowni budowlanej
WKT przy ulicy Wrocławskiej.
– Nie ustalono jeszcze sprawcy.
Prowadzimy postępowanie wy-

jaśniające – mówi Marek Szultis,
główny specjalista WIOŚ w Jeleniej
Górze. – Nie wiadomo bowiem
dlaczego, kto i ile tej substancji
wpuścił do studzienki. Sprawę
próbuje wyjaśnić też kierownik
hurtowni.
Jak mówią pracownicy WIOŚ
oraz strażacy, którzy usunęli źródło
zanieczyszczenia i zatkali kanalizację, trującej substancji nie było
dużo. Sprawa jest w toku.

REKLAMA

(tejo)

Rozkład jazdy
XXVII MFTU zacznie się 7 sierpnia
(piątek) występem Teatru Wędrujących Lalek Pana Pejo z Rosji w sztuce
zatytułowanej „Mignone” (Ślicznotka).
Godzinę później w Rynku zobaczymy
Teatr AKT z Warszawy, który pokaże
przedstawienie „Płonące laski cztery”.
Festiwalowy weekend umili znany już
z zeszłego przede wszystkim przez
najmłodszych mieszkańców roku
Teatr Wagabunda z Krakowa, który „Magicznym Portem” proponuje
działania parateatralne dla dzieci i
dorosłych. (sobota i niedziela w godz.
15 – 20). W sobotę wieczorem swoje
przedstawienia zaprezentują teatry
z Ukrainy. Karnaval ze spektaklem
„Fantazje klanów” oraz anonsowany
już wcześniej Teatr Woskresinnia, który
pokaże „Wiśniowy sad”.
Niedzielne popołudniowe pozycje to
„Czerwony kapturek” Kompanii Teatr z
Lublina (godz. 17), belgijska produkcja
Compagnie du Mirador „Isseo” (godez.
18), Los Gingers z Hiszpanii ze sztuka
„Perlas y plumas” (Perły i pióra).
Akcentem finałowym będzie sztuka
„Ombre” w wykonaniu grupy Oplas
Danza z Włoch (godz. 21).
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WYDARZENIA

Awanse, nagrody, listy gratulacyjne i podziękowania otrzymali w miniony piątek (17 lipca) policjanci garnizonu jeleniogórskiego z racji Święta Policji i 90. rocznicy powołania
Policji Państwowej. Uroczystości odbyły się w kościele św. Judy Tadeusza na Czarnym
oraz w auli Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

Fot. Konrad Przezdzięk

– Żeby było tyle samo powrotów
do domu co wyjść na służbę – życzył policjantom Jacek Musiał, szef
Aeroklubu Jeleniogórskiego. To
tylko jedne z wielu dobrych słów
skierowanych do funkcjonariuszy.
– Serdecznie w imieniu mieszkańców i władz dziękuję wam za
ofiarną pomoc w trakcie ostatniej
powodzi w Strużnicy i Karpnikach
– mówił Zdzisław Pietrowski, wójt
Mysłakowic.
W obecności biskupa legnickiego ks. Stefana Cichego, kapelanów
policji, w tym ks. Jerzego Gniatczyka, generała policji w st. spocz.
Ryszarda Siewierskiego, komendanta wojewódzkiego Zbigniewa
Maciejewskiego oraz zastępców
komendanta miejskiego Ryszarda
Modrzyka i Zbigniewa Markowskiego oraz wyróżnionych awansami i
nagrodami policjantów i pracowników cywilnych policji, uroczystość rozpoczął mł. isnp. Tomasz
Szczurowski
w p rowa dzeniem
pocztu
sztandarowego.
Zbi-

gniew Markowski w wystąpieniu
nawiązał do tradycji polskiej policji
a także do zmiany wizerunku, jaki
się dokonał w trakcie ostatnich
lat. – Przyczyniło się do tego odpolitycznienie formacji a także zabiegi,
które zbliżyły policjantów do ludzi
i sprawiły, że mundur odstraszająco działa tylko na przestępców.
Zastępca komendanta podkreślił
istotę akcji prewencyjnych oraz
działań policji, które zmierzają do
poprawy bezpieczeństwa.
Później na policjantów spadł
deszcz nagród i awansów. Trudno
tu wymienić wszystkich, którym

poszczególnych pionach: asp.
Bogusława Kurzawskiego (pion
operacyjny), podinsp. Jarosława
Zdyba (dochodzeniowo-śledczy),
asp. szt. Sylwestra Wójcika (technik
kryminalistyki), mł. asp. Adama
Kubalę (pion dyżurny), mł. asp.
Mariusza Sobolewskiego (dzielnicowy), sierż. Dawida Brodzińskiego (patrolowo-interewencyjny),
asp. Marka Palczaka (drogówka).
Nagrodami obdzielili też policję
samorządowcy z poszczególnych
gmin. W niektórych przypadkach
obdarowanym była tylko jedna osoba, ale tylko dlatego, że więcej funk-

W TYM ROKU POLICYJNE ŚWIĘTOWANIE
BĘDZIE UBOŻSZE NIŻ ZWYKLE. PO RAZ
PIERWSZY OD KILKA LAT NIE BĘDZIE FESTYNU
NA LOTNISKU. WSZYSTKIEMU WINNE CIĘCIA
FINANSOWE W BUDŻECIE STRÓŻÓW PRAWA.
wręczano akty nominacji na wyższe stopnie, listy gratulacyjne,
nagrody rzeczowe i pieniężne
oraz inne gratulacje. Na podinspektora policji awansowała Edyta
Bagrowska, dobrze znana państwu i nam rzeczniczka prasowa
policji jeleniogórskiej. Ten sam
stopień dostali także Włodzimierz
Chmiel, szef policji z
Kowar, oraz Marek Urbański
a także

Edyta
Rutkowska
oraz Mariusz
Makowski.
Wyróżniono też najlepszych policjantów w

Za ofiarną służbę

cjonariuszy w niektórych gminach
nie ma. – Wyróżniłam sto procent
mojego personelu – żartowała burmistrz Piechowic
Zofia Grabias-

Baranowska

gratulując st. asp. Pawłowi Zackiewiczowi. Kilku policjantów
wyróżnił prokurator rejonowy
Adam Kurzydło. Życzenia stróżom
prawa złożyła Teresa ŁozińskaFatyga, prokurator okręgowa w
Jeleniej Górze.
Nagrodę od związku gmin dostał
poinsp. Maciej Dyjach, naczelnik jeleniogórskiej drogówki.
Jak pokreślił wójt Mysłakowic
Zdzisław Pietrowski za zasługi
dla krzewienia wiedzy z zakresu
ruchu drogowego. Jedno z
najcenniejszych wyróżnień
przypadło mł. asp. Danucie
Razmysłowicz: policjantkę
wyróżnił ks. bp Stefan Cichy wraz z duszpasterzami
policji. – Za uśmiech z serca
płynący i ofiarną pracę z
dziećmi – uzasadnił ks. Jerzy
Gniatczyk.
Przyznano także wyróżnienia pracownikom cywilnym. Wręczono też medale z
okazji 90-lecia policji. Dostały
je osoby niekoniecznie związane z tą formacją. Wśród
obdarowanych znalazł się bp.
Cichy, księża kapelani, burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu
jeleniogórskiego, zastępca prezydenta Jerzy Łużniak, szef sejmiku
wojewódzkiego Jerzy Pokój i radna

wojewódzka Elżbieta Zakrzewska,
która jest jednocześnie szefową
Szpitala MSWiA w Cieplicach, gdzie
często trafiają policjanci, nie
tylko w stanie spoczynku.
– Chętnie was przyjmę
– powiedziała
E. Zakrzewska,
czym wzbudziła
wybuch śmiechu
wśród mundurowych.
Medale 90lecia dostali
także przedstawiciele radnych,
Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
straży miejskiej i pożarnej, Karkonoskiego Parku Narodowego oraz
Aeroklubu Jeleniogórskiego. Maciej
Abramowicz, naczelnik GORP, podarował policjantom szklaną rzeźbę
Śnieżki, a dyrektor AJ Jacek Musiał
– model samolotu. Wśród wyróżnionych znaleźli się także przedsta-

wiciele
mediów,

w tym redakcja Jelonki. Tym samym przyłączamy się do wszystkich życzeń dla policji: wszystkiego
najlepszego, skutecznej i spokojnej
służby!

Konrad Przezdzięk

Już nie musi, a jeszcze może
Głos zabrał także gen. policji w stanie spocz. Ryszard Siewierski, długoletni szef Komendy
Wojewódzkiej Policji w Jeleniej Górze oraz były zastępca komendanta głównego. – Są trzy
stany policjanta: czynny, w spoczynku oraz w głębokim spoczynku – żartował. – Ja jestem
tym w spoczynku. Policjant na emeryturze ma komfortową sytuację, bo już nie musi, a
jeszcze może. Dziękuję wam za codzienną służbę – mówił gen. Siewierski.

Zabili za głupią minę
Przyjechali na kilka dni do Karpacza na sylwestra. Mieli się
dobrze bawić na dyskotekach oraz na stokach w górach,
po czym planowali wrócić do swojego miasta Obornik
Śląskich. Zanim jednak wyjechali, zadali śmiertelne ciosy
przypadkowemu mężczyźnie. Mowa o Michale Z. i Mateuszu K., przeciwko którym sprawa o pobicie ze skutkiem
śmiertelnym trafiła do jeleniogórskiego sądu.
21-letni Michał Z. mieszkaniec miejscowości Oborniki Śląskie, student II
roku Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu, do Karpacza przyjechał 29 grudnia 2008 roku wraz
z grupką swoich znajomych, m.in.
Mateuszem K. Sześcioosobowa grupka przyjaciół zatrzymała się w jednej
z wilii w Karpaczu.

Studencki ubaw

31 grudnia wieczorem w pokoju
Michała paczka znajomych rozpoczęła sylwestrową imprezę. To miał
być niezapomniany sylwek. Michał

na tą okoliczność kupił sobie nawet
pasek na Allegro, który wyświetlał
napis „Szczęśliwego Nowego Roku”.
Po godzinie 23.00 cała szóstka wyszła powitać nowy rok w centrum
Karpacza.
Odwiedzili kilka restauracji i pubów, a około drugiej w nocy poszli do
pubu o nazwie Kotłownia, z której nad
ranem wrócili do wynajmowanych
pokoi. Drugiego stycznia 2009 roku
Michał z Mateuszem pojechali na narty do Czech. Studenci chcieli zabrać
ze sobą dwie dziewczyny, które dzień
wcześniej poznali w pubie, ale te nie
chciały się zgodzić na wyjazd. Godzinę

później przypadkowo zapoznane
koleżanki zadzwoniły i powiedziały,
że mogą się z nimi spotkać w pubie
Młyn.
Studentom wydało się to podejrzane, więc na umówione spotkanie
zabrali ze sobą rozsuwane pałki. Kiedy
jednak okazało się, że dziewczyny są
w towarzystwie innych mężczyzn,
Michał z Mateuszem poszli do „Kotłowni”.

Na narty po śmierć

Na pomysł wyjazdu do Karpacza
na narty wpadł także mieszkaniec
Kocka, Grzegorz, który na wspólny
wyjazd namówił swojego kolegę
Adriana Cz. i dwójkę innych uczestników wycieczki. Adrian miał być tylko
kierowcą. Zgodził się bez wahania.
Wyjechali pierwszego stycznia, a do
Karpacza dojechali następnego dnia
rano. Po przyjechaniu na miejsce
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WYDARZENIA
Groźne igraszki

z psem

Dają zarobić Wrocławiowi

Zbiorowe wyjazdy na zakupy do stolicy Dolnego Śląska
stają się powoli „tradycją” nie tylko wśród młodych jeleniogórzan. Ci ostatni oszczędzają kieszonkowe, by móc
Na co dzień spokojny pies zaatakował dziecko i pogryzł je. Do zdarzenia poszaleć po wrocławskich galeriach. Starsi jadą tam, bo
doszło w minioną środę wieczorem nie zadawala ich oferta handlowa tu, na miejscu.

(Angela)

Smaczna
promocja

Wrocław ma do zaoferowania wiele
punktów sprzedaży. Tych większych
i mniejszych. Znany Pasaż Grunwaldzki czy Galeria Dominikańska to
ulubione miejsca odwiedzane przez
mieszkańców Jeleniej Góry. Tłumnie
przyjeżdżają tu znajdując towary, o
jakich w Kotlinie Jeleniogórskiej można tylko pomarzyć. Nie brakuje też
takich, dla których zakupy to okazja,
aby skoczyć na film do multiplexu lub

– Wybieram się na wesele i potrzebna mi była okolicznościowa sukienka.
Biegałam po jeleniogórskich sklepach. Na próżno. Dopiero znajoma
doradziła mi zakupy we Wrocławiu.
Tam znalazłam potrzebną garderobę
– mówi pani Grażyna z Cieplic. Jej
śladem idą setki mieszkańców miasta:
samochodem lub autobusem jadą do
stolicy Dolnego Śląska, aby oddać się
zakupowemu szaleństwu.

nim niżej), który z pewnością część
zakupowej „emigracji” zatrzyma w
mieście. Wcześniej zostanie otwarta
„Castorama”. Sprawi to, że klienci będą wydawali pieniądze tu, na
miejscu, a nie w dalekim Wrocławiu.
Zwolennicy powstania galerii podkreślają, że te placówki dodadzą też rangi
Jeleniej Górze i sprawią, że do naszego
miasta będą przyjeżdżali mieszkańcy
mniejszych miejscowości.

(Nat)

Marazm na Kilińskiego
Wciąż nie wiadomo, kiedy ruszą pierwsze prace przy Galerii Focus Park. Zgodnie z zapowiedziami tam właśnie miało znaleźć się multikino. Póki co jest marazm. Na placu budowy
nie dzieje się nic, a władze miasta nabrały wody w usta.

RUSZYŁA BUDOWA PASAŻU NA STARÓWCE
Przedstawiciel Rank Progress, prezydent miasta Marek Obrębalski oraz szef rady miejskiej, Hubert Papaj 13 lipca
o godz. 9 wbili pierwsze łopaty pod budowę Pasażu Grodzkiego.
Na plac budowy wjechał ciężki
sprzęt i weszli robotnicy. Jak mówił
Dariusz Wyborski, szef PR inwestorskiej firmy Rank Progress, dojście do
tego etapu i rozpoczęcie budowy były możliwe
tylko

Fot. Angela

podczas zabawy czterolatka ze zwierzakiem w trakcie wizyty towarzyskiej, na którą matka zabrała malca do
koleżanki. Czteroletni Kaper doznał
ran głowy. Malcem zajęli się lekarze
w szpitalu. Chłopiec został opatrzony
i wrócił do domu. Znawcy ostrzegają
przed zbytnią ufnością do obcych
zwierząt. Szczególną ostrożność
zalecają w przypadku dzieci. Podczas
spacerów z dzieckiem nie należy podchodzić do psów (nawet w kagańcu
i na smyczy), a w przypadku odwiedzin znajomych czy rodziny należy
poprosić o zamknięcie zwierzęcia na
czas wizyty w innym pomieszczeniu.
Kiedy dojdzie już do ugryzienia należy
natomiast przemyć ranę, zatamować
krwawienie i jak najszybciej zawieźć
pogryzionego do lekarza.

skosztować potraw w KFC.
Kto zaoszczędził pieniądze i marzy
o porządnych zakupach, chce ich dokonać w jednym konkretnym miejscu,
a nie uganiać się po całym mieście po
cztery razy co też nie zawsze się udaje.
Większe placówki handlowe posiadają
również bardziej urozmaicony towar
w sklepach i większe przeceny. Są
praktyczne i wygodne.
Jeśli wierzyć zapowiedziom, za 16
miesięcy powstanie Pasaż Grodzki (o

Trzynaście obiektów hotelarsko–gastronomicznych dawnego województwa jeleniogórskiego znajdzie się na
„Kulinarnym Szlaku Turystycznym
– Kuchnia Polska”. Powstanie menu
kuchni regionalnej oraz prezentują
inne aspekty kultury danego regionu.
Otwarcie szlaku już pierwszego sierpnia. Organizatorzy chcą też pomóc
powodzianom.
Impreza inaugurująca otwarcie
„Kulinarnego Szlaku Turystycznego Kuchnia Polska” odbędzie się 1 sierpnia
na terenie karczmy „Opałkowa Chata”
(droga Jelenia Góra – Karpacz). Podczas imprezy Partnerzy „szlaku” będą
sprzedawali przygotowane potrawy
za symboliczne 5 zł, a wszystkie zebrane pieniądze zostaną przekazane
powodzianom w gminie Mysłakowice.
Dodatkowo podczas imprezy odbędzie
się aukcja-licytacja przedmiotów podarowanych przez partnerów „Szlaku”.

dzięki współpracy i zaufaniu wszystkich zaangażowanych podmiotów:
władz miasta, radnych i rady miejskiej oraz mieszkańców. – Po drodze
pojawiło się kilka trudności, ale do
celu szliśmy według swojego sposobu postępowania – mówił Dariusz
Wyborski. – Mam nadzieję, że
wszytko

potoczy się szczęśliwie i że żadnych
niespodzianek nie będzie. Jedną
rzeczą, nad którą się zastanawiam,
to czy uda nam się namówić do
prowadzeniu biznesu w tym miejscu
przedstawicieli ciekawych marek.
Prezydent Marek Obrębalski powiedział, że najtrudniejszym elementem w dojściu do tego
etapu

była faza projektowania i konieczność uzgodnienia detali inwestycji z
konserwatorem zabytku oraz prace
geologiczne.
– Okazało się, że poziom wód
gruntowych jest relatywnie wysoki,
co wpłynęło na konieczność zmiany
projektów w jednej z faz – mówił
Marek Obrębalski.

(Angela)

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pasaż ma zostać oddany do
użytku w październiku 2010. Natomiast
mieszkańcy będą mogli zrobić w nim
zakupy oraz coś zjeść przez bożym
narodzeniem przyszłego roku.
barze i wyszedł na zewnątrz.
W tym czasie do baru przyszli znani
nam już Michał Z. i Mateusz K., którzy
usiedli przy stoliku wcześniej poznanych mężczyzn, z którymi wypili kilka

BANDYTÓW NAMIERZONO PO EMISJI
PROGRAMU 997, KTÓRY UKAZAŁ SIĘ
W TVP. POKAZANO W NIM PORTRETY
PAMIĘCIOWE SPRAWCÓW. ZDRADZIŁ
ICH CHARAKTERYSTYCZNY
PASEK ZE ŚWIECĄCYM NAPISEM.
miał wyraźną ochotę potańczyć. Zapytał kelnera gdzie mógłby się dobrze
pobawić, a rozmówca wskazał mu
„Kotłownię”. Kiedy współtowarzysze
po wypiciu około trzech butelek wódki
odpadli z zabawy, Adrian sam poszedł
do Kotłowni. Zamówił piwo, wypił przy

RYTM TYGODNIA
Pięknie, czy szpetnie?

„Krajobraz miejski – między pięknem a brzydotą” to
tytuł prelekcji, którą Marek
Dobrowolski wygłosi dziś
(poniedziałek, 20 lipca). Początek ciekawego wykładu,
w którym można spodziewać
się wątków jeleniogórskich, o
godz. 17 w sali konferencyjnej Książnicy Karkonoskiej
przy ulicy Bankowej. Wstęp
wolny.

Cel: Valkeakoski

– Będę reprezentował Jelenią Górę na spotkaniu miast
partnerskich – powiedział
nam Marek Obrębalski przed
zakończoną w miniony piątek
wizytą w Finlandii. Podczas
pobytu delegacja jeleniogórska z prezydentem Obrębalskim, radnum Wiesławem
Tomerą oraz zastępcą prezydenta Zbigniewem Szereniukiem odbyła rozmowy z
przedsiębiorcami oraz osobami związanymi z kulturą. W
programie była też wizyta na
międzynarodowych targach
budowlanych. Valkeakoski to
fińskie miasto, jeden z najstarszych partnerów Jeleniej
Góry, która nawiązała kontakty z tym ośrodkiem pod
koniec lat 70. XX wieku.

Bankowa bez szczerby

(Angela)
Adrian po całonocnym prowadzeniu
samochodu położył się spać, a pozostali pojechali na narty.
Po siedemnastej znajomi zjedli obiad
i poszli na zakrapianą imprezę. Adrian

5

głębszych. W pewnym momencie Mateusz zaczął zaczepiać jednego z gości
komentując, że siedzi on w czapce.
Przechodząc obok zaczął
go szturchać w bok. Gość
nie dał się jednak sprowokować. Zapytał czy ten

szuka zaczepki i Mateusz się uspokoił.
Po chwili wdał się jednak w kolejną
sprzeczkę z innym gościem baru.
Panowie emocje rozładowali na
zewnątrz, po czym ponownie wrócili
do baru na wspólne drinki. Po chwili
Mateusz wyszedł do toalety, a Michał
Z. został ze znajomymi.

Bo się wydurniał

Po chwili do baru wrócił Adrian,
który zaczął się wygłupiać: bujał się,
przewracał oczami, robił głupie miny
wykrzywiając twarzą i udając
odurzonego narkotykam i .
Kiedy
zobaczył to
Mateusz K. zaczął krzyczeć do Adriana,
by ten nie udawał „naćpanego”.
Zaczęła się sprzeczka, po której Michał
Z. popchnął Adriana. Rozpoczęła się
wymiana ciosów. Jeden z gości chciał
rozdzielić bijących się, ale dostał kopa
i ze względu na zagipsowaną nogę
miał ograniczoną możliwość ruchu,
odpuścił.
Początkowo Michał Z. i Mateusz
K. zadawali ciosy pięściami. Po kilku
minutach jednak Michał Z. wyciągnął
nóż i zadał nim Adrianowi cztery ciosy
w brzuch. Na tym się nie skończyło.
Szamotanina przeniosła się na zewnątrz. Kiedy Adrian upadł na ziemie

Michał
Z
.
krzyknął do
współsprawcy: „spierda....y”, po czym
oprawcy uciekli. Wrócili do wynajmowanych pokoi, opatrzyli rany
Mateusza. Rano zapłacili za pobyt w
pensjonacie i wyjechali. Pytani przez
właściciela willi czy byli w „Kotłowni”
i czy wiedzą coś o pobiciu, powiedzieli, że byli, ale żadnego pobicia
nie widzieli.

PITAVAL JELONKI

Zmarł w szpitalu

O pobiciu i rannym kliencie pogotowie ratunkowe i policję powiadomił jeden z kelnerów pubu Kotłownia. Pobity
i nieprzytomny Adrian Czerski około
czwartej w nocy został przewieziony
do Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej
Górze, gdzie przeszedł operację zszycia
naczyń tętniczych, jelita cienkiego i
dwunastnicy, po czym przekazano
go na oddział Intensywnej Opieki
Medycznej. O 9.26 nastąpiło nagłe
zatrzymanie krążenia i po dziesięciu
minutach reanimacji stwierdzono
zgon. Zmarł nie odzyskawszy przytomności. Początkowo policja miała
problem z ustaleniem jego tożsamości,
nie miał bowiem przy sobie żadnych
dokumentów.
Kim jest ustalono dopiero 3 stycznia
po południu, kiedy zaginięcie kolegi
zgłosili na policji jego znajomi. Oględziny zwłok wykazały, że miał on cztery
rany kłute na brzuchu po lewej stronie o
szerokości 2 cm i na brzuchu po prawej

stronie o szerokości 1,5 cm.

Przeklęty pasek

Policja szukała sprawców zabójstwa przez około trzech miesięcy. Prowadzone na miejscu postępowanie nie
przyniosło jednak żadnych rezultatów.
Dopiero 14 kwietnia na podstawie
zebranych materiałów dowodowych
ustalono, że sprawcami są Michał Z.
i Mateusz K. Bandytów namierzono
po emisji programu 997, który ukazał
się w TVP. Pokazano w nim portrety
pamięciowe sprawców. Zabójcę zdradził między innymi charakterystyczny
pasek ze świecącym napisem. Ani Michał Z., ani Mateusz K. nie przyznają
się jednak do zarzucanych im czynów.
Mateusz K. powiedział w zeznaniach,
że on brał udział tylko w zwykłym pobiciu. Za sprawcę zabójstwa wskazał
swojego kolegę, Mateusza Z. W wyjaśnieniach utrzymywał też, że został
uderzony przez Adriana kastetem i
stracił przytomność. Ten argument
uznano jednak jako linię obrony. Obaj
mężczyźnie nie byli dotąd karani. Mieli
też pozytywną opinię w środowisku.
Teraz grozi im kara do 25 lat pozbawienia wolności.

Angelika Grzywacz
Nie ustalono jeszcze terminu pierwszej rozprawy, która odbędzie się w
jeleniogórskim sądzie.

Plomba kamieniczna wypełni zabudowę północnej
ściany ulicy Bankowej. Rozpoczęły się roboty budowlane na
pustym i odgrodzonym dotąd
placu. Powstanie tu budynek
biurowo-usługowo-mieszkalny z podziemnym garażem.
Będzie to realizacja projektu
Mirelli Antoszewskiej wykonywana przez firmę z Krotoszyna. Gmach uzupełni
szpetną wyrwę między kamienicami powstałą wskutek wyburzenia poprzedniej
zabudowy.

Uparty sublokator

Przez okno i po wybiciu
szyby tłuczkiem do mięsa
wszedł 13 lipca do wynajmowanego pokoju w Cieplicach
mieszkaniec Wałbrzycha.
Mógłby wejść nor malnie,
gdyby zapłacił właścicielowi.
Tego jednak nie uczynił, ale z
mieszkania nie miał zamiaru
zrezygnować. Interweniowała policja, która zatrzymała
pijanego sublokatora. Mężczyzna odpowie za uszkodzenie mienia. Grozi mu
kara do pięciu lat więzienia,
bo spowodował straty około
500 złotych.

Miliony czekają

Do 60 procent dofinansowania mogą uzyskać małe i
średnie firmy, planujące nowe
inwestycje. 10 sierpnia 2009
roku Dolnośląska Instytucja
Pośrednicząca ogłosi kolejny
nabór wniosków o dofinansowanie. Mogą się starać o nie
przedsiębiorstwa, działające
powyżej dwóch lat. Pozyskają
je na inwestycje związane z
poszerzeniem oferty usług i
produktów oraz na budowę i
modernizację infrastruktury
turystycznej. Więcej informacji na spotkaniu planowanym
30 lipca w Jeleniej Górze i na
www.dip.dolnyslask.pl
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Prystrom szkaluje Łużniaka?

Fot. Tejo

FLESZ
Obserwuj przyrodę
i wygraj nagrody!

(tejo)
Karkonosze
w Cieplicach

Zmieniła się plenerowa ekspozycja fotografii w „filii” galerii
„Korytarz”, która mieści się na
placu Piastowskim w Cieplicach.
Mieszkańcy uzdrowiska oraz kuracjusze przez kilka miesięcy oglądali
stare fotogramy Adolfa Rehnerta,
pochodzące z 1892 zdjęcia Karkonoszy. Obecnie tematyka pozostała ta
sama, ale inni są autorzy oraz epoka
powstania prac. W gablotach można obejrzeć plon ubiegłorocznego
pleneru fotograficznego w schronisku „Samotnia”. Część prac była
prezentowana jesienią ubiegłego
roku w Muzeum Karkonoskim.

(tejo)
Posucha przy Marysieńce

Kuracjusze wypoczywający w
Parku Zdrojowym nie zaznają w
tym roku ochłody przy szemrzącej
fontannie. Wodotrysk nie działa.
Niecka jest w fatalnym stanie. O
renowację aż prosi się także rzeźba
autorstwa Stanisława Brodziaka
przedstawiająca nagą postać kobiecą, podobno Królową Marysieńkę
u wód.

(tejo)

Na zwołanej w miniony piątek konferencji prasowej prezes stowarzyszenia Wspólne Miasto, Robert Prystrom
przedstawił podpisane przez niego
pismo, w którym apeluje do marszałka województwa Marka Łapińskiego
i przewodniczącego sejmiku, Jerzego
Pokoja, o cofnięcie rekomendacji dla
Jerzego Łużniaka na stanowisko wicemarszałka. Wniosek zaczyna się od
troski o ochronę interesu społecznego
i obywateli województwa, przed kimś,
kto, jak zapisano – nie spełnia należnych standardów kompetencyjnych.
Powodów wymienionych w piśmie

Jednak Szkoła Podstawowa nr 6 będzie miała „Orlika”!
Okazało się tak po zwołanej przez prezydenta 13 lipca
nadzwyczajnej sesji rady miejskiej. Szef miasta przedłożył
uzupełnienia do uchwały budżetowej chcąc, aby wrócono
do proponowanej przez władze lokalizacji kompleksu
przy Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych.
W ratuszu nawet znawcy dość
skomplikowanej materii samorządowej mogli się pogubić w
chaosie dyskusji i głosowań.
Wszystko przez pośpiech. Mało
kto się do obrad przygotował.
Sami radni chyba za bardzo nie
wiedzieli, o co chodzi.
Tłem całości był znany już
konflikt między radą miasta i prezydentem dotyczący lokalizacji
boiska sportowego „Orlik”. Marek
Obrębalski zaproponował wyjście
awaryjne: budowę przy SP nr 6
normalnego boiska ze sztuczną
nawierzchnią oraz
powrót do pierwotnej realizacji „Orlika”
przy Zespol e
Fot. Konrad Przezdzięk

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. Owoc Twoich obserwacji dostarcz nam do redakcji
(58–500 Jelenia Góra, ul. CurieSkłodowskiej 13/2 (I piętro tel.:
(075) 75-444-00; email: redakcja@
jelonka.com Wakacyjny konkurs
dla dzieci trwa do 31 sierpnia..
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się na początku września w
Muzeum Przyrodniczym.

Szkół Rzemiosł Artystycznych.
Pieniądze na obiekt przy „szóstce” miałyby pochodzić z puli
przeznaczonej na budowę boiska
przy ZSO nr 1 im. Żeromskiego.
Okazało się jednak, że w wyniku dość skomplikowanego
procesu wnoszenia poprawek
i wykreślania zapisów, radni
zagłosowali tak, że gdyby zastosować ich uchwałę, „szóstka”
dostałaby zarówno „Orlika” jak
i dodatkowe boisko. Pozostałe
szkoły miałyby się obejść smakiem. Ten absurd rozgrzał dyskusję wśród radnych, którzy chyba
sami nie bardzo wiedzieli, jak
mogło dojść do takiej sytuacji.
Długo rozmawiano o reasumpcji
zastanawiając się, czy można ją
zastosować, mało – o sprawach
merytorycznych.
Sprawa wyjaśniła się dopiero
po trwającym ponad kwadrans
posiedzeniu prezydium rady.
Zagłosowano nad wykreśleniem jednej poprawki
oraz nad

Fot. Konrad Przezdzięk
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(Angela)

uchwałą zakładającą pozostawienie SP nr 6 jako miejsca na lokalizację „Orlika”. Jednym z punktów
rozszerzonych przez prezydenta
miasta była także termomodernizacja obiektów oświaty (SP
nr 2 i jednego z
przed-

ULUBIONY LOKAL, HOTEL, PENSJONAT

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)

Villa Nova na czele
Pensjonat Villa Nova z 30 głosami skokiem na taśmę
wyprzedził hotel „Caspar”, który zgromadził 28 kuponów, ale stracił pozycję lidera w klasyfikacji naszego
plebiscytu. 21 głosów ma Galeria Czekoladowa, 15
kuponów wpłynęło na restaurację „Pasja”. Po pięć
głosów ma Hotel „Las”, restauracja Sphinx, „Pyrna
chata” i „Sonata”.
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.

(Mar)

PANOWIE NIE PAŁAJĄ DO SIEBIE SYMPATIĄ.
W SĄDZIE NA ROZPATRZENIE CZEKA JUŻ
WNIOSEK PRYSTROMA, KTÓRY Z KOLEI
ZARZUCA ŁUŻNIAKOWI POMÓWIENIA I
OBARCZENIE JEGO ORAZ WSPÓLNEGO
MIASTA ZA SYTUACJĘ W MIEŚCIE.

Z „Orlika” ucieszą się uczniowie SP nr 6. Boisko będzie gotowe pod koniec
listopada. Nikt nie wierzy, że Sejmik zabierze Jeleniej Górze tę inwestycję.

Szef miasta cieszy się, że radni przegłosowali sprawę termomodernizacji.
– Pozwoli to na znaczne oszczędności – mówił M. Obrębalski.

KUPON PLEBISCYTOWY

od lat, wyśle takie szkalujące mnie
pismo do Wrocławia, to zwrócę się do
sądu przeciwko niemu z oskarżeniem
o oszczerstwo – mówił zapytany o
komentarz Jerzy Łużniak.

Prezydent przegrał
bój o boisko

Runęło drzewo

W miniony piątek na wysokości
ulicy Muzycznej nr 2 z niewiadomych przyczyn wpół złamało się
przydrożne drzewo i z hukiem
runęło na środek, na szczęście
pustej jezdni. Drogę zabezpieczali
strażnicy miejsce, a przeszkodę
usunęli strażacy.

jest dużo, w tym zarzut braku troski
o miejski budżet a wręcz korupcji. –
Wysłałem ten list do Wrocławia i liczę,
że zostanie potraktowany poważnie
– mówił Robert Prystrom. – Jeżeli ten
pan, który prowadzi ze mną wojenkę

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. Zabawa potrwa do
końca sierpnia!

Redakcja

szkoli). I w takim brzmieniu
uchwałę przegłosowano.
Ale i to głosowanie poprzedziła
długa wymiana zdań o t ym,
której szkole należy się boisko i
że nie przystoi, aby nie miał go

Prezydent Obrębalski, który
jeszcze kilka dni temu straszył,
że Wrocław może pieniądze na
ten kompleks zabrać, podczas
sesji na ten temat nie powiedział
ani słowa. Cieszył się za to, że

NAJGORZEJ NA WSZYSTKIM WYSZEDŁ ZESPÓŁ
SZKÓŁ RZEMIOSŁ ARTYSTYCZNYCH, KTÓRY
MOŻE ZAPOMNIEĆ ZARÓWNO O „ORLIKU”
JAK I JAKIMKOLWIEK NOWYM BOISKU.
popularny „Żerom”. Bowiem w
przypadku przeznaczenia pieniędzy na dodatkowe boisko przy
„szóstce”, pełna realizacja
projektu przy ZSO nr 1
byłaby możliwa dopiero w przyszłym roku.
Ostatecznie uczniowie
nowy obiekt będą mieli.
Z „Orlika” może też
już cieszyć się Szkoła
Podstawowa nr 6.

radni przegłosowali sprawę termomodernizacji. – Pozwoli to
na znaczne oszczędności – mówił
szef Jeleniej Góry.

Konrad Przezdzięk
O oddanych do użytku w miniony poniedziałek innych „Orlikach” czytaj na
stronie 12.

Sprawa „Orlika”, czyli drugie dno

Wydarzenie bez precedensu w ratuszu: po raz pierwszy w
tej kadencji radni klubów niekoniecznie o zbieżnych poglądach, zasiedli 13 lipca na wspólnej konferencji prasowej, aby
zaprotestować przeciwko nagonce na radę wywołanej przez
prezydenta, posła na Sejm i władze województwa.
– Nie rozumiemy, dlaczego drugi
jeleniogórski „Orlik” może powstać przy
Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych, a
nie może – przy Szkole Podstawowej nr
6 – mówił Miłosz Sajnog, radny Jeleniej
Góry XXI, który wraz z Grażyną Malczuk z SLD oraz Ireneuszem Łojkiem z
PiS wystąpił dziś razem.
– Jak to się dzieje, że sprawa boiska
urasta do rangi najważniejszej inwestycji w mieście, staje się powodem
interwencji najważniejszych ludzi
w województwie! – pytała Grażyna
Malczuk. – Dziwią nas groźby przewodniczącego sejmiku, że Jeleniej
Górze „Orlik” zostanie odebrany, jeżeli
nie powstanie przy ZSRA – podkreślił
Ireneusz Łojek.
Zdaniem radnych nie ma żadnych
przeszkód, aby „Orlik” powstał przy
„szóstce”, za to wiele argumentów przemawia przeciw lokalizacji przy „Rze-

miosłach”. – Kompleks nie jest typowo
szkolnym boiskiem. Obiekt jest otwarty
do późnych godzin wieczornych i na
pewno zakłócałby ciszę w uzdrowiskowej strefie Cieplic – usłyszeliśmy.
– To nieprawda, że w ZSRA są spełnione jakieś specjalne warunki. Dokonano tylko badań geologicznych,
które można zrobić w tydzień. Jeżeli
„Orlik” ma zostać wybudowany do
końca listopada, a buduje się go przez
dwa i pół miesiąca, można prace zacząć
we wrześniu, do którego jeszcze sporo
zostało - dodał.

(tejo)
OSTATECZNIE, JAK INFORMUJEMY
WYŻEJ, RADNI W KONFLIKCIE Z PREZYDENTEM OKAZALI SIĘ GÓRĄ.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

20 lipca 2009 r.
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Grupa „Żelazny”

ćwiczyła u nas

W miniony czwartek (16 lipca) jeleniogórzanie i turyści mogli podziwiać treningi jednego z najlepszych zespołów akrobatyki lotniczej,
grupy AZL „Żelazny”.

w strugach

deszczu
Ulewa zepsuła festyn i uroczystość
ku pamięci założyciela i budowniczego Parku Norweskiego w 100-lecie
jego powstania. Tablica upamiętniająca Eugena Füllnera, właściciela fabryki maszyn papierniczych Füllnerwerke zawisła na murze otaczającym
Muzeum Przyrodnicze. Historię tego
miejsca przybliżył Stanisław Firszt,
dyrektor MP. Otwarto też wystawę
starych widokówek, na których
uwieczniono uroczysko z czasów
jego początków. Prezydent Jeleniej
Góry, Marek Obrębalski zaznaczył,
że miasto realizuje projekt adaptacji
budynków pocysterskich, sąsiadujących z cieplickim kościołem pod
wezwaniem Jana Chrzciciela. Tam
w ciągu kilku lat zostanie przeniesione muzeum, które oprócz zbiorów
przyrodniczych zawierać będzie duży
dział regionalny. Z powodu fatalnej
pogody z zaplanowanych pokazów
grupy wikińskich wojów, odbyły się
jedynie trzy walki. Ulewa wygoniła
widzów, a sami wojowie chronili się
pod stromym okapem ozdobionym
smoczą głową.

Borowice nie zawiodły
Jak co roku, muzyka z krainy łagodności zagościła na polanie leśniczego Waldka w
Borowicach. Piątkowe koncerty zadowoliły nawet najbardziej wybrednych wielbicieli
imprezy.„Gitarą i ...” piórem oraz innymi instrumentami czarowali muzycy ze sceny
Gdy w miniony piątek o godz. 18
na scenę wyszła wójt gminy, Anna
Latto i ogłosiła początek dwudniowego święta na polanie siedziały
już setki widzów. Wszyscy razem
odśpiewali hymn Borowic: „Sielankę o domu” i się zaczęło. Koncerty
ze swadą zapowiadał aktor Teatru
Norwida Jacek Grondowy.
Jako pierwsi zagrali muzycy z
rybnickiego
zespołu Kaduceus, czyli
jak się sami
nazywają,
Muzyczny Te-

atrzyk Komiczny. Wolna Grupa
Bukowina po kilku piosenkach
zapowiedziała interludium: Jaromira Nohavicę, czeskiego barda, który
na chwilę dosłownie zajechał do
Borowic na zaproszenie przyjaciół
z zespołu. Artysta zaśpiewał kilka
swoich ballad, popisał się doskonałą znajomością polszczyzny i
szybko wrócił do Czech.
Ostatnią wykonawczynią piątku była Martyna
Jakubowicz,
legenda
piosenek
granych
na gitarze, nie
t ylko
lirycz-

nych. Kto jeszcze pamięta, że zanim
Małgorzata Ostrowska zaśpiewała
z Lombardem „Szklaną Pogodę”
śpiewała ją właśnie Martyna Jakubowicz? Po Martynie wolna scena.
Jak co roku zapowiada się granie
do świtu.
W sobotę koncertom Bohemy
z Rafałem Nosalem, zespołu Kasprzycki Band oraz
Edyty Geppert
„akompaniowały”
strugi deszczu. Nie
zepsuły

nad ulicą Wiejską i Konstytucji 3
Maja. W piątek wrócili na lotnisko
Aeroklubu Ziemi Lubuskiej, który
jest ich macierzystą jednostką.

(tejo/MAR)

Fot. Mar/NOL

Aeoroklubu Jeleniogórskiego, rekonstrukcja
drużyny może trwać bardzo długo, dlatego lotnicy muszą jak najwięcej

trenować. Do tego
oblatują swój najnowszy samolot.
Ćwiczebne odgłosy nurkowania
i pikowania dochodziły z okolic
lotniska do uszu mieszkańców
już w środę wieczorem. Ci, którzy
przejeżdżali blisko lotniska, widzieli karkołomne ewolucje maszyny.
– Miałem okazję ją pilotować.

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

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

jednak
klimatu niezwykle udanego
święta poezji śpiewanej.

ZAPRASZAMY
ZAPRASZAMY !!!
!!!

(Mar)

Fot. Mar

Święto parku

powiedział Jacek
Musiał, dyrektor

To prawdziwe
cacko o niesamowit ych
możliwościach
– mówi Jacek Musiał.
Piloci ćwiczyli między innymi
niskie przeloty nad lotniskiem i
skomplikowane figury akrobacyjne

REKLAMA

dwóch lotników), grupa AZL „Żelazny” właśnie odbudowuje zespół.
Jak

Fot. Mar/NOL

Lotnicy, pochodzący z Aeroklubu
Ziemi Lubuskiej, zawitali do nas,
bo tu znaleźli świetne warunki do
ćwiczeń. Po tragedii, jaka dotknęła
zespół 1 września 2007 w Radomiu
(podczas pokazów na oczach
tysięcy widzów zginęło
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„Rozwój ekonomii społecznej na Dolnym Śląsku- Wałbrzych”
„Rozwój
ekonomii
społecznej naprzez
Dolnym
ŚląskuWałbrzych”
Projekt
współfinansowany
Unię
Europejską
Projekt
współfinansowany
przez Unię
Europejską
w ramach
Europejskiego Funduszu
Społecznego
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

(Mar)

Fot. Tomasz Raczyński

Zdjęcia miały autora

„Myślące szuﬂady”

Czy to możliwe aby meble w twojej kuchni myślały? Oczywiście!
W meblach kuchennych Mebel Rust w modelu Torino szuﬂady …
myślą. Szuﬂady te nie mają uchwytów do wysuwania, a pomimo to
bez problemu możemy je otworzyć…
„Myślące szuﬂady” doskonale wiedzą, kiedy chcemy je otworzyć,
by coś do nich włożyć lub wyciągnąć. Wystarczy je dotknąć, a
wtedy otworzą się i zobaczymy wewnątrz imponującą doskonale
zagospodarowaną przestrzeń, w której wszystkie naczynia, przybory kuchenne, czy produkty spożywcze mają swoje miejsce. A
co dzieje się, gdy będąc w kuchni, gdzie zazwyczaj toczy się życie
rodzinno-towarzyskie ktoś przypadkiem oprze się o szafkę z szuﬂadami? Czy też się otworzą? Nie, ponieważ, jeśli przytrzymamy
je zbyt długo „będą wiedziały”, że ktoś się właśnie o nie oparł.
Wszystko to dzieje się dzięki zastosowanemu w meblach Torino
ﬁrmy Mebel Rust systemowi TOUCH & SILENT. Dzięki niemu,
jeśli przytrzymamy szuﬂadę 2 sekundy i puścimy – szuﬂada się otworzy. Jeśli przyciskać ją będziemy dłużej, powyżej 2 sekund
szuﬂada nie otworzy się. Jest to bardzo praktyczne i wygodne rozwiązanie, bezpieczne dla dzieci, które zazwyczaj, biegając po
kuchni nabijają sobie przez całe swoje dzieciństwo setki guzów. A i dorosłym życiu często zdarza się uderzyć o wystające uchwyty
kuchennych szafek. Jest to też rozwiązanie wyjątkowo eleganckie – dzięki niemu kuchenna zabudowa tworzy doskonałą, jednolitą
i niczym nie zakłóconą przestrzeń i przypomina salon.

Pytanie konkursowe: Wymień trzy nazwy modeli kuchni Mebel Rust
W poprzednim numerze Jelonki
zamieścimy zdjęcia z Rajdu Karkonoskiego wykonane przez pana
Tomasza Raczyńskiego. Wskutek

chochlika technicznego pominięto
nazwisko autora, za co serdecznie
przepraszamy.

Redakcja

.................................................................................

Odpowiedź na to pytanie oraz wiele nowoczesnych i eleganckich kuchennych inspiracji znajduje się na stronie
www.rust.com.pl

Wytnij kupon i przyjdź w środę 22 lipca 2009 o godz. 9:00 do
redakcji Jelonka.com, mieszczącej się przy ul. M.C Skłodowskiej 13/2. Dwie pierwsze osoby otrzymają nagrody

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

20 lipca 2009 r.
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Bardzo młodzi sprawcy ciąż
Tragedia dla wszystkich

Każdy z tych przypadków to rodzinna tragedia. Przede wszystkim
dla osoby poszkodowanej, ale i dla
rodziny. W minionym roku taką
historię przeżyła Ewelina. Dzisiaj
jej życie wygląda zupełnie inaczej
niż życie jej rówieśniczek. Ewelina
stara się zapomnieć, ale to nie jest
takie proste.
– Poszłam na imprezę ze znajomymi, na prywatkę do mieszkania
jednego z kolegów – opowiada ze
łzami w oczach. Było kilku kole-

Sprawca miał bowiem 16 lat.
Wciąż nie wiadomo, co dokładnie
wydarzyło się feralnej nocy. Istnieje
podejrzenie, że dziewczyna została
przez 16-latka upita. Niewykluczone, że dorzucono jej czegoś do drinka. Dziewczyna przeszła załamanie
nerwowe, groziła samobójstwem.
Chłopaka czeka rozprawa przed
sądem rodzinnym.
Do gwałtu zbiorowego na nieletniej doszło też tydzień wcześniej

gów, dwie koleżanki. Piliśmy jakiś
alkohol kupiony przed imprezą.
Było fajnie. W pewnym momencie
koledzy zaczęli się do mnie dobierać.
Kiedy zaczęłam protestować, śmiali
się i stali się brutalni. Krzyczałam o
pomoc do koleżanek, ale te tylko
się patrzyły.
Wszyscy byli pijani. Przywiązali
mnie do krzesła. Kiedy krzyczałam,
bili mnie po twarzy. Zrobili zdjęcia.
Na koniec powiedzieli – „Wypier...j

kur..o, a jak komuś o tym powiesz
to wszyscy zobaczą twoje zdjęcia!”
– Zwierzyłam się mamie. Sprawę
zgłosiłyśmy na policję.
Sprawcy zgodnie z zapowiedzią
pokazali zdjęcia nagiej dziewczyny
w szkole. Koleżanki zeznały na policji, że Ewelina sama tego chciała.
Nastolatka miała myśli samobójcze
i senne koszmary. Trafiła pod opiekę
psychiatry i psychologa. Musiała się
przenieść do innej szkoły, matka
zdecydowała zmienić miejsce zamieszkania.

Nastoseksi

Jak mówią pedagodzy i psychologowie oraz lekarze ginekolodzy w
ostatnich latach poważnie obniżył
się wiek inicjacji seksualnej. Obecnie
pierwsze seksualne zbliżenie mają

MAŁGORZATA TUROWSKA: SAMI RODZICE
PRZYCHODZĄ Z CÓRKAMI DO GABINETU I
PROSZĄ O ŚRODKI ANTYKONCEPCYJNE,
MÓWIĄ WPROST, ŻE DZIECKO WYJEŻDŻA NA
WAKACJE I CHCĄ, ŻEBY BYŁO BEZPIECZNE
już za sobą dwunasto, trzynastoletnie dzieci.
– Stało się to swoistą modą –
mówi Kinga Bagan, socjolog kultury. Potwierdzają to nauczyciele
i pedagodzy szkolni. – W okresie
dorastania sprawy seksu zawsze
były dla nastolatków czymś podniecającym, tym bardziej, że
zakazanym. O ile jednak kiedyś
oglądało się w skrytości zdjęcia
rozebranych dziewczyn, to teraz
nikt specjalnie się tego nie wstydzi. Wręcz na topie jest chwalenie
się osiągnięciami i to podczas
przerwy – usłyszeliśmy.
Jakie są tego skutki? Coraz
częstsze ciąże nieletnich. Jeszcze kilka lat temu brzemienna
uczennica była sensacją. Dziś
panny w wieku 16, 17 lat w stanie
błogosławionym przestają dziwić
kogokolwiek. Ginekolodzy potwierdzają, że ich nieletni pacjenci
przyznają, że na pierwsze kontakty seksualne decydują się właśnie
latem na obozach, wycieczkach i
dyskotekach.

– Sami rodzice przychodzą z córkami do gabinetu i proszą o środki
antykoncepcyjne, mówią wprost,
że dziecko wyjeżdża na wakacje i
chcą, żeby było bezpieczne – mówi
Małgorzata Turowska, ginekolog.

Seksualna głupota

Małgorzata Turowska mówi nie
tylko o obniżeniu wieku pierwszej

Fot. Archwium

w Jeleniej Górze. Na 15-latce miało
się go dopuścić kilku dorosłych
mężczyzn. Obecnie sprawę przejęła
jeleniogórska prokuratura. Jeśli
podejrzanym zostanie udowodniona wina grozi im do od 2 do 12 lat
pozbawienia wolności.

Fot. Archwium

Trzynastoletnia Wiktoria z Karpacza (imię zmienione) w nocy z
11 na 12 lipca br. miała się dobrze
bawić. Skorzystała z okazji, że matka wyjechała za granicę do pracy.
Nieletnia była pod opieką siostry,
która pozwalała jej na wiele więcej
niż rodzicielka. Wyszła na całą noc
na imprezę do jednego z klubów w
Karpaczu. Nie poszła sama. Opiekować się nią miał jej 16-letni chłopak.
Razem dobrze bawili się przy głośnej
muzyce wśród znajomych.
Było piwko, drinki, zabawa – do
czasu. Około trzeciej nad ranem
trzynastolatce urwał się film. Nie pamięta, co się z nią działo dalej. Kiedy
odzyskała świadomość było już za
późno. W nocy została wykorzystana przez swojego chłopaka. Nie
pomógł płacz. 20 godzin po zajściu
sprawę zgłoszono na policję, która
przekazała ją do sądu dla nieletnich.

Fot. Archwium

Schemat najczęściej jest ten sam: ona ma kuse ciuchy, on – ochotę na nią. Do tego
alkohol, dyskoteka i dobra zabawa do rana. Zaczyna się w tańcu, kończy w łóżku.
Niewinny z pozoru flirt może przerodzić się w koszmar, a w najlepszym przypadku
mocno komplikuje życie.

inicjacji, ale też o braku podstawowej wiedzy nieletnich na temat
zabezpieczenia się podczas stosunków seksualnych. – Z tą wiedzą
jest ogromny problem zarówno u
nieletnich jak i u dorosłych – podkreśla lekarka. Jej zdaniem należy
uzupełnić lukę w kształceniu i
mówić o „tych sprawach” w szkole,
podczas zajęć prowadzonych przez
specjalistów. – Teraz młodzież sięga
przede wszystkim do Internetu. Z
jednej strony dobrze, że coś na ten
temat czytają, ale z drugiej strony
przyjmują wszystkie informacje za
pewnik, mimo że wiele to mity.
Choć to właśnie latem w doniesieniach mediów wiele jest takich
dotyczących seksu wśród nieletnich,
zastępca prokuratora rejonowego w
Jeleniej Górze, Dariusz Pinis podkre-

śla, że skala tego typu zjawisk latem
jest mniej więcej taka sama, jak w innych porach roku. – Gwałty zawsze
były i będą. W pozostałych porach
roku ani ofiary, ani sami sprawcy z
takimi skłonnościami, nie znikają.
Dlaczego więc na wakacje o tym
problemie słyszy się częściej?
– Myślę, że jest to wynik kampanii
profilaktycznych pokazywanych
przez media. Przestrzega się młodych ludzi przed zagrożeniem i
z tego się to bierze. A ile spraw o
gwałt lub wykorzystanie seksualne
nieletnich wpływa do prokuratury
i sądów? – Niewiele, zdarzają się
sporadyczne przypadki, kilka, kilkanaście w roku – mówi prokurator.

Angelika Grzywacz

Pilnuj drinka
Policja w okresie wakacji prowadzi kampanię profilaktyczną skierowaną głównie do
młodych lubiących lokale z trunkami i głośną muzyką. To właśnie tam najczęściej czają
się lubieżni przestępcy, aby wykorzystać naiwność kobiet lub dziewcząt i obezwładnić je
ą GHB (pigułkę gwałtu):
Jak nie zostać ofiarą GHB:
1. Na imprezy zawsze wybieraj się w towarzystwie zaufanych znajomych
2. Nigdy nie pij czegoś, co oferuje Ci nieznajoma osoba.
3. Unikaj dzielenia się i wymieniania napojami.
4. Staraj się kupować napoje w fabrycznie zamkniętych opakowaniach i otwierać je
własnoręcznie.
5. Nie zostawiaj szklanki/kubka bez opieki, nawet gdy odchodzisz tylko na chwilę.

Lepiej babcię zamordować
Na utrzymaniu miał ukochane przyjaciółkę i córeczkę. Kiedy wpadł w pułapkę
kredytów, których nie był w stanie spłacić, wymyślił rozwiązanie: zabójstwo babci
konkubiny. – Pójdę do więzienia i wszystkim będzie się żyło lepiej – powiedział 23letni Rafał W. z Jeleniej Góry tuż przed próbą morderstwa.
Ewelinę poznał cztery lata wcześniej. On wychował się w pełnej
rodzinie i bez większych problemów
skończył podstawówkę i gimnazjum.
Był kucharzem. Zrobił też kurs na
wózki widłowe. Nie bał się żadnej
pracy, pracował na budowach i w
restauracjach.
Miał niestety lepkie ręce. Sąd kilkakrotnie skazywał go za włamania
i kradzieże. Kłopoty z wymiarem
sprawiedliwości zaczęły się już, kiedy
miał 13 lat. W ostatnich latach został
skazany w 2003 oraz 2005 roku, kiedy karę dwóch lat więzienia warunkowo zawieszoną mu na pięcioletni
okres próby. Dwukrotnie po alkoholu
podejmował tez próby samobójcze w
2007 i 2008 roku.
Dla bliskich potrafił być jednak
opiekuńczy i troskliwy. Ewelina

zdobyła wykształcenie średnie, ale
nie zrobiła matury. Po dwóch latach
znajomości urodziła im się córeczka,
Ania. Para zdecydowała o wspólnym
życiu. Najpierw u rodziców Rafała,
później – w wynajętych mieszkaniach. Kiedy jeden z lokali musieli
opuścić,
pomocną dłoń wyciągnęła do
nich wówczas babcia Eweliny, pani
Maria.
Zamieszkali w jej mieszkaniu przy
ulicy Matejki, w pokoju ciotki, która
wyjechała za granicę. Poza Rafałem,
Eweliną i ich córeczką w mieszkaniu
pani Marii przebywało kilku innych
członków rodziny. Za dach nad głową młodzi z dzieckiem mieli płacić
380 złotych miesięcznie. Poza tymi
kosztami mieli jeszcze zaciągnięte
kredyty i rosnące kwoty na kartach

kredytowych. By spłacać zobowiązania i zarobić na utrzymanie rodziny
Rafał W. poza pracą jako pomocnik
hydraulika, brał też prace dorywcze.
Od samego początku zamieszkania

komputerową. Mężczyznę próbowała
uciszyć babcia dziewczyny. Usłyszała
jednak: – ”Zamknij mordę suko, bo
cię załatwię”. Na hałasy zareagowali
też inni domownicy: Anna i mąż
Artur, którzy wyszli na korytarz i
próbowali zażegnać awanturę. Po
chwili Rafał uspokoił się, a pozostali
rozeszli się do swoich pokojów.

AGRESOR PRZYZNAŁ SIĘ DO WINY.
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA SWOJE
ZACHOWANIE OBARCZYŁ JEDNAK BABCIĘ:
POWIEDZIAŁ, ŻE PIŁA I DOPROWADZIŁA GO
DO TAKIEGO STANU, ŻE CHCIAŁ JĄ ZABIĆ.
Rafała i Eweliny w mieszkaniu pani
Marii, pomiędzy babcią konkubiny
a Rafałem W. dochodziło do częstych
kłótni.
6 marca tego roku Rafał wrócił do
domu pijany. Pomstował na kuzyna
Eweliny, który miał mu zabrać grę

Rafał poszedł do lodówki po piwo.
Z butelką obmyślał plan...na życie. Powiedział Ewelinie, że mu na niczym
nie zależy, że i tak nie spłaci kredytów,
że może iść siedzieć, że „ją” załatwi, by
Ewelina z córką miały lepsze życie.
W pewnym momencie nóż, wyszedł
na korytarz, a po 10 minutach rzekł,

że idzie porozmawiać z babcią ...by
wszystkim żyło się lepiej! Poszedł.
Nikt z domowników nie próbował
go powstrzymać, bo nikt nie wziął
jego słów na poważnie. Ewelina z
Tadeuszem nawet nie pomyśleli, że
Rafał może planować taką zbrodnię.
Oprawca wszedł do pokoju pani Marii
i zamknął jej drzwi na klucz.
Kobieta nieświadoma zagrożenia
zapytała go, czego od niej chce. Po
chwili słychać było już tylko krzyk
pani Marii z wołaniem o pomoc.
Przerażona Ewelina wybiegła z pokoju i pobiegła po ojca. Ten chwycił za
klamkę, a kiedy okazało się, że drzwi
są zamknięte, wyważył je. Pani Maria
leżała na łóżku , a na niej siedział
Rafał, który ją dusił.
Artur ściągnął go z teściowej i
obezwładnił. Jednocześnie próbował
zatamować krwotok u poszkodowanej i zawołał rodzinę. Rajmund
pobiegł wezwać pogotowie i policję,
po czym wyszedł przed dom poczekać

na ich przyjazd. W tym czasie Rafał W.
wyrwał się i zaczął uciekać z mieszkania zbiegając po schodach, ale
został zatrzymany przez Rajmunda
i oddany w ręce policji.
Rany zadane pani Marii okazały
się bardzo groźne. Lekarzom udało
się jednak uratować życie kobiety.
Agresor przyznał się do winy. Odpowiedzialnością za swoje zachowanie
obarczył jednak babcię: powiedział,
że piła i doprowadziła go do takiego
stanu, że chciał ją zabić. W chwili
popełnienia czynu miał sprawca
miał 1,37 promila alkoholu we krwi.
Nie stwierdzono u niego żadnych
środków odurzających.
Przed sądem Rafał W. odpowie
próbę usiłowania zabójstwa Marii
R., za co grozi mu kara od 8 do 25
lat pozbawienia wolności, a nawet
dożywocie. Najbliższa rozprawa
planowana jest na 9 września .

Angelika Grzywacz

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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ROZMAITOŒCI
PLOTKI I FAKTY
Szacunek ważna rzecz

Parytety i inne bzdety
Ostatnio po raz kolejny głośno
się zrobiło o mojej ulubionej
grupie nacisku, która uzurpuje
sobie jedyne i niezaprzeczalne
prawo do mówienia o sprawach
kobiet. Feministki w ystąpił y z następnym genialnym
pomysłem, tym razem dotyczącym najwyższych struktur
władz państwow ych. Chcąc
przeprowadzić jakąś rewolucję
organizacyjną w Sejmie RP (a
przy okazji w głowach szarych
obywateli i obywatelek), uznały,
że obowiązkowo połowę członków Izby powinny stanowić
kobiety. Ten właśnie (pożal się
Boże) pomysł zwany parytetem
krąży i straszy niczym puma z
Podlasia wszystkich posiadających choć odrobinę zdrowego
rozsądku.
Walczące z równie groźną,
co wszystkie smoki żyjące w
okolicach Jeleniej Góry razem
wzięte, dyskryminacją kobiet,
feministki niczym oręża potrzebnego do ukatrupienia tego
najpotężniejszego gada, używają argumentu, że kobiety stanowią około pięćdziesięciu procent
społeczeństwa polskiego. Jakiś
tam promil Polaków stanowią
też analfabeci, to może by tak
wrzucić przynajmniej jednego
na Wiejską? Albo jeszcze lepiej –
jedną analfabetkę? Jak to stwierdził Pan Rafał A. Ziemkiewicz –
jeśli wyznacznikiem demokracji
miałaby być reprezentatywność
parlamentu w odniesieniu do
społeczeństwa, niedoścignionym wzorem demokracji byłby
Sejm PRL, z odpowiednią ilością
konduktorów i konduktorzyc,
traktorzystek, szambonurzyc
i innych tego typu potworów
(potworzyc).
Absurdalność tego pomysłu
trudno ubrać w słowa. Równe
prawa do uczestnictwa w życiu
społecznym i politycznym (Art.
33 Konstytucji RP uchwalonej
2 kwietnia 1997r.) kobiety i
mężczyzny oznaczają że równie
dobrze mogą oni uczestniczyć w
tej sferze życia, jak i z tego zrezygnować. Tymczasem narzuca
się kobietom niejako obowiązek stanowienia 50% zajętych
miejsc w Sejmie (lub innych
gremiach).

Dla wszystkich zwolenników
parytetów mam zagadkę. Co
stanie się w sytuacji, gdy w
jakimś okręgu w yborczym,
załóżmy pod Pcimiem Dolnym,
na reprezentantów regionu (a
właściwie: reprezentantki) zostanie wybrane 60% kobiet?
Otóż rozwiążę tę zagadkę
niczym Serlok smakosz szera.
Według prawa nie będzie takiej
możliwości, ponieważ ustanowione byłoby, że 50% Izby muszą
stanowić mężczyźni, tak samo
jak drugie 50 zarezerwowane
jest dla kobiet. I wtedy dopiero
odezwą się krzyki o dyskryminacji!
O ile w przypadku wyborów
do Sejmu jest to dość mało
prawdopodobne, o tyle w innych
instytucjach państwowych kandydatury kobiet rzeczywiście
należałoby ukrócić.
Paradoksem parytetów wymyślonych przez feministki
jest fakt, że są one dla kobiet
obraźliwe a wręcz uwłaczające.
Co znaczy obowiązek obecności
kobiet jako 50% rządu czy też
gremiów naukow ych? Otóż
sugeruje, że wyżej wymienione
osoby płci żeńskiej nie są na tyle
inteligentne, przedsiębiorcze lub
utalentowane, aby samodzielnie
osiągnąć sukces. Ponadto byłby
to bezpośredni znak, że w wyborach nie liczą się kompetencje,
lecz obwód klatki piersiowej.
Dzięki Bogu, pomysły tej rangi nie wychodzą od wszystkich
kobiet lecz tylko od zrażonych
do mężczyzn feministek, które
robią karierę polityczną i/lub
biznesową na wyolbrzymianiu
swojej arcy dotkliwej i bolesnej,
domniemanej dyskryminacji,
dzięki czemu mogą zyskać sławę medialną. W zeszły piątek
w „Rzeczpospolitej” ukazał się
list kobiet ze środowisk akademickich, biznesowych i dziennikarskich o wiele mówiącym
tytule „Nie chcemy parytetów!”.
Chwała polskim intelektualistkom! (Czyżby słowo „feministki”
zabrzmiało w tym przypadku
jak antonim „intelektualistek”?
Toż to czysty przypadek!)

Konrad Lipiński

Kiedy podczas poniedziałkowej nadzwyczajnej sesji
rady miasta prezydent Marek Obrębalski przedstawiał
swój projekt uchwały, część
radnych rozmawiała i słowa
szefa miasta miała – jak to się
mówi – tam, gdzie słońce nie
dochodzi. Wyraźnie oburzony
ignorowaniem swojej osoby
prezydent przypomniał sobie,
że jest nauczycielem akademickim. – Chyba komuś z panów wyraźnie przeszkadzam!
– wytknął. – A pan, panie
Krzysiu, znów z gumą w buzi.
Szacunku trochę – ironizował
dobrotliwie prezydent patrząc
na radnego Krzysztofa Mroza,
który przeżuwał miętówkę.
Swoją drogą warto sprawdzić,
jak wyglądają spody stołów w
sali obrad. Obyśmy się tylko
nie przykleili.

Migawk¹ i piórem Jelonki.com

Fot. Konrad Przezdzięk
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– Ależ panie marszałku! Zapewniam pana, że…

Powrót
eksszefa teatru

Wojciech Klemm i Joanna
Wichowska, były dyrektor
artystyczny i była kierowniczka literacka Teatru Norwida,
znów razem. Nie w teatrze,
Boże broń!, ale na łamach
jednego z portali internetowych. Ona w roli pytającej
dziennikarki, on – jako bohater wywiadu. Uciemiężony
Klemm wylewa swoje żale
swojej byłej podwładnej. Ale
nie na Jelenią Górę. No, może
trochę. Tym razem żali się
na całą Polskę i na miasta,
których teatry szefów podobnych do pana Wojtka pogoniły
na drzewo. Oczywiście tym
pierwszym, który – niczym
kostka domina – spowodował
taką reakcję łańcuchową, był
nasz były artystyczny, który
teraz dorabia ideologię do
mitu o swojej misji. Nieudanej, bo prawie nikt jej nie
rozumiał.

– mimo uporczywych poszukiwań
nie udało nam się…

– znaleźć teczki na wymiar
Zbyszka…

(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.

Jerzy Łużniak, zastępca prezydenta Jeleniej Góry (wicemarszałek dolnośląski in spe),
Zbigniew Szereniuk, zastępca prezydenta Jeleniej Góry.

anzol

Redakcja
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Rybitwa I, czyli
Golden Beach
Słodkie nieróbstwo już dawno przestało być głównym zajęciem podczas urlopu. Rozentuzjazmowani wolnym dawno
zapomnieliśmy o dolce far niente.
Są wprawdzie typy, którym do
wypoczynku wystarczy kontener
piwa i telewizor z serialowym
tasiemcem typu „Kasia i Tomek”
(bez żadnej aluzji do znanego prezentera i jego przyszłej małżonki).
Lub ewentualnie mistrzostwami
sportowymi, najlepiej w piłce
nożnej. Pilot do jednej ręki, puszka
do drugiej, szalik na szyję, żona do
garów i można wypoczywać!
Ale nie brakuje też takich, którzy – jak już o tym pisałem –
chcieliby na wakacje o Bożym
świecie zapomnieć i wyjechać.

Okazuje się jednak, że „wyjechać”
to łatwo powiedzieć, z wykonaniem
gorzej. Bo żeby opuścić mury miasta
warto mieć bazę w upatrzonym
miejscu relaksu, niekoniecznie camping pełen wyluzowanej młodzieży,
która często wakacje traktuje jako
okazję do poznania zakazanych
uciech świata tego. Przydałaby się
też nadbudowa.
Relacje pomiędzy bazą a nadbudową w kontekście filozofii marksistowskiej wyjaśniał niejaki Plechanow, zasłużony „rewolucjonier”.
Dla przeciętnego wczasowicza baza
to tak zwana komfortowa siedziba,
a nadbudowa – wszystko to, co tę
siedzibę otacza. W czasach, kiedy
myśli Plechanowa były podstawą
jedynie słusznego światopoglądu,

problemu ze znalezieniem bazy i
nadbudowy nie było.
Dostawało się skierowanie do
ośrodka „Rybitwa 1”, z kierownikiem kanciarzem, który na lewo
sprzedawał lepsze pokoje krewnym i
znajomym królika, kartki na posiłki

grubym błędzie. Kłopot z wyborem
urasta w tym przypadku do rangi
największego problemu, jaki zgotowały nam czasy kapitalizmu. Poszukujący wskakuje do labiryntu tysięcy
ośrodków, domów wczasowych,
mobilehome’ów (jak z angielska

WŁAŚCICIEL SPRYWATYZOWANEJ „RYBITWY I”,
KTÓRA TERAZ NAZYWA SIĘ „PENSJONAT GOLDEN
BEACH” – NIE NAPISZE PRZECIEŻ, ŻE STĘCHŁE
KANAPY Z LAT PRL OBLEKŁ NOWYM POKROWCEM

i dwa tygodnie wolnego. Wszystko
za symboliczną w sumie opłatą.
Baza – jak znalazł. Za nadbudowę
wystarczała plaża i wieczorki rozpoznawczo-zapoznawcze, kiedy to panna Krysia zapraszała do tańca pana
Zdzisia – z reguły kończone libacjami
w poszczególnych numerach.
Te czasy (dla jednych niestety, dla
innych – na szczęście) minęły. Skierowania teraz raczej nikt nie daje, a
bazę trzeba sobie samemu znaleźć.
Kto myśli, że to prosta sprawa, jest w

elegancko nazywa się przyczepę na
kółkach), kwater, kempingów, pensjonatów, rezydencji, willi, hoteli, spa
i innych przybytków lenistwa. I jak
tu wskazać ten jeden, w którym na
pewno wypocznie się najlepiej?
Przeglądając te oferty i czytając
zachęty widzimy siebie sączącego
drinki pod parasolem na tarasie
błyszczącego luksusem apartamentu
wychodzącym prosto na skąpaną w
słońcu plażę. Obsługa, oczywiście
żeńska i w toplessie, przynosi nam

coraz to nowe przysmaki. A kiedy już
nic nie robienie nas zmęczy, lub znudzi, taplamy się w jacuzzi, wydalamy
siódme poty w saunach i odnawiamy
cielsko pod zgrabnymi łapami masażysty. A wieczorem wypuszczamy
się na podryw i disco podśpiewując
Franka Kimono: „po dużej wódzie
dobry jestem w dżudzie”. I ten ideał
wypoczynku Polaka szaraka zapewni nam każdy gestor turystyki.
Oczywiście: sytuację nieco przerysowałem, ale – zgodnie z zasadami
marketingu – właściciel sprywatyzowanej „Rybitwy I”, która teraz nazywa
się „Pensjonat Golden Beach” – nie napisze przecież, że stęchłe kanapy z lat
PRL oblekł nowym pokrowcem. Aby
ukryć pewną niegodność doda jednak
zdanie, że wspólne łazienki i toalety
zapewniają pełną integrację i swojską
atmosferę w ośrodku. Oczywiście
komfortowym, bo w języku polskim
to słowo znaczy znacznie więcej niż
jego francuskie źródło „confortable”,
czyli po prostu wygodny.

Wczasowicz otumaniony fotoshopem (taki program graficzny
do obróbki zdjęć, który może
sprawić, że śmierdzący gównem
wychodek, na fotografii będzie
wyglądał jak złoty klozet w hotelu
Hilton) i retoryką zachęty, dokona
w końcu wyboru i pojedzie za
ciężko zarobioną krwawicę do
wymarzonego Golden Beach.
Będzie próbował ukryć zmieszanie, kiedy rozpozna w pensjonacie odmalowany na kolorowo
gierkowski moloch z betonu, a w
właścicielu ostatniego kierownika w Rybitwie, który go orżnął
przy przydzielaniu pokoju. Człek
zestarzał się nieco, ale oczka cwaniaczka zostały. Podobnie jak cały
system wypoczynku w ojczyźnie,
który – pod blichtrem kapitalistycznej otoczki – tak naprawdę
zmienił się niewiele. Tylko ceny
mamy znacznie wyższe.

Konrad Przezdzięk
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Zajęcia odbywające się w pierwszym tygodniu warsztatów „Lata
w Teatrze” były niemalże dla każdego uczestnika czymś wspaniałym.
Choć trwały po 6 godzin dziennie, to
wszyscy mieliśmy ochotę na więcej,
tryskaliśmy energią, zapałem i ze
zniecierpliwieniem czekaliśmy na
poraneknastępnegodnia.Dlategoteż
podczas selekcji poszczególnych grup
uwieluwarsztatowiczówpojawiłysię
emocje radości jak i rozczarowanie.
Mimo nie do końca trafnej selekcji
uczestników, niezadowoleni starali
się zakryć ślady zawodu i całą siłą
pracować dalej nie patrząc na to,
gdzie i u kogo się znaleźliśmy tylko co
wyniesiemy z tych warsztatów. I tak
byłopiękniedomniejwięcejdrugiego
tygodnia, w którym już wszystkie
zespoły zaczęłytworzyćwłasnesceny.
A właściwe to zaczęli je tworzyć reżyserzy. Często ich wizje nie zgadzały
się z naszymi oczekiwaniami, które
polegały na chęci pokazania się na
scenieizaimponowaniapubliczności.
Po wtorkowym pokazie przygotowanychmateriałów,niektórzypozazdrościli grupie Łukasza Dudy świetnych
etiud. Nie do końca zrozumieli poczynania Tadeusza Rybickiego i Daniela
Jacewicza. Jeszcze więcej wątpliwości
przyniosło łączenie scen: okazało się,
że każda jest zupełnie inna. Wówczas
wyszedł też brak logiki sztuki. Szkoda,
że prowadzący nie znaleźni czasu na
konsultacjeprzedrozpoczęciempracy
nad spektaklem. Pewnie ułatwiłoby
to wszystkim pracę i doprowadziło
do stworzenia naprawdę czegoś
niesamowitego i niepowtarzalnego.
Zarówno Daniela Jacewicza, Łukasza
Dudę jak i Tadeusza Rybickiego stać
na to w stu procentach, gdyż każdy
z nim jest twórcą nieco innego ale
świetnego teatru.

Natasza Sołtanowicz

Fot. Jelonka.com

W wielu rolach
Tadeusz Wnuk ma na swoim koncie jeszcze inne role z repertuaru klasycznego.
Są wśród nich: Starzec w „Widmie”
Stanisława Moniuszki w reż. Roberta
Skolimowskiego (1994), Horodniczy
w „Rewizorze” Mikołaja Gogola w reż.
Jurija Krasowskiego (1995), Kreon w
„Antygonie” Sofoklesa w reż. Andrzeja
Bubienia (1995), Jajecznica w „Ożenku”
Mikołaja Gogola w reż. Siergieja Fiedotowa (1997, 2002), Dimitr w „Braciach
Karamazow” Fiodora Dostojewskiego w
reż. WiktoraTerelii (1999), Wielki Książę
w „Kordianie” Juliusza Słowackiego w
reż. Adama Hanuszkiewicza (2001),
Piłat w „Mistrzu i Małgorzacie” Michaiła
Bułhakowa w reż. Siergieja Fiedotowa
(2002), Gruby i przyjaciel z dzieciństwa
w „Kartotece” Tadeusza Różewicza w reż.
Piotra Łazarkiewicza (2002), Trigorin w
„Czajce” Antoniego Czechowa w reż. Mai
Kleczewskiej (2004) czy Gonzolo w
gombrowiczowskim „Trans-Atlantyku” w reż. Bartłomieja Wyszomirskiego (2006).

Twórczy cud chaosu

Premierą przedstawienia „Histeryja” zakończył się w minioną niedzielę pierwszy turnus
fascynującego projektu Instytutu Teatralnego im. Raszewskiego w Warszawie „Lato w
teatrze”. Młodzi jeleniogórzanie, których oklaskiwała publiczność w Jeleniogórskim
Centrum Kultury, na długo i bardzo pozytywnie.
To była prawdziwa szkoła teatru
połączona z intensywnym treningiem
nie tylko aktorskim. Trzydzieścioro
adeptów sceny dawało z siebie wszyst-

ko podczas zajęć z Łukaszem Dudą,
Tadeuszem Rybickim oraz Danielem
Jacewiczem. Trzech instruktorów i
trzy różne osobowości. Trzy odrębne

Ten głos powie

wszystko
Swoim tembrem barytonu potrafi odnaleźć styl, kreując
osobników agresywnych, zakompleksionych, naiwnych
i mocnych w gębie, ale w jakiś sposób wewnętrznie czystych. Zaśpiewa też partię operową. To Tadeusz Wnuk,
związany z jeleniogórską sceną od 1992 roku. Teatr
im. Norwida ma mu do zawdzięczenia wiele ciekawych
kreacji, szczególnie z repertuaru klasycznego.
Zanim Jerzy Zoń, wtedy dyrektor Teatru im. Norwida w Jeleniej
Górze, zatrudnił Tadeusza Wnuka
w 1992 roku w teatrze i zaproponował mu rolę w sztuce Bogdana
Rudnickiego „Kontredans”, nasz
bohater po ukończeniu Wydziału
Wokalno-Aktorskiego Akademii
Muzycznej im. Karola Lipińskiego we
Wrocławiu, był
ulubieńcem
opolskiej
widowni
Teatru im.

Jana Kochanowskiego (w latach
1990-92).

Murem za Wnukiem

Dał się poznać jako znakomity aktor o szczególnym, można nawet powiedzieć – niepo-

wizje teatru: Rybicki z metafizyką,
Jacewicz z antycznym zespoleniem
ruchu, muzyki i słowa oraz Duda:
rodzimy teatralny kolorysta, niczym

wtarzalnym, spiętrzeniu cech
charakterystycznych. Gdy za
rządów dyrektora artystycznego
Wojciecha Klemma zabrakło
miejsca dla Wnuka w przyjętej
linii programowej na przyszły

Eugene Delacroix (nieco a rebrours)
„malujący” aktorami i światłem piękne, piktorialne sceny. Tym różniące
się do obrazu, że niczym zaczarowane
pejzaże zgrabnie ożywają, intrygują i
zarazem zmuszają do refleksji ubarwione wizualizacją Marka Staszaka.
Tegoroczna myśl przewodnia „Lata
i w teatrze” to pamięć i tożsamość. W
założeniu nawiązanie do lokalności:
historii miejsca, w którym się przyszło
na świat i spędziło lata dzieciństwa. Cel:
uwrażliwienie młodzieży na tak często
dziś pomijany aspekt pozytywnego
prowincjonalizmu: dojrzenia skarbu
tu na miejscu, bez poszukiwania
kwadratury koła w wielkich, innych i
nieznanych zupełnie przestrzeniach.
Rozbudzenie ducha nie tyle lokalnego
patrioty, ile człowieka wrażliwego
na widziane codziennie pejzaże,
pełnego żądzy wiedzy o korzeniach,
świadomego swojej egzystencji tu i
teraz. Tę tematykę poruszono również
podczas zajęć. .
Jednak ten, kto obejrzy „Histeryję”,
dostrzeże w sztuce niewiele bezpośrednich odwołań do tematyki lokalnej.
Pojawiają się jedynie mało czytelne
wizualizacje kominów Celwiskozy.
Jest za to antyk, pieśni starorosyjskie,
nieco dyskoteki. Mnóstwo przenośni
i równie dużo metaforyki, której
szary widz – bez czucia teatru – nie
zrozumie. „Histeryja” powstawała w
– jak by to być może określił Krystian
Lupa – twórczym chaosie. Dalekim
od linearności, do której jesteśmy
przyzwyczajeni jako odbiorcy teatru
klasycznego. Zresztą: nie miała być to

odtwórcza interpretacja z góry narzuconego materiału dramatycznego, ale
raczej wciąż trwające poszukiwanie
formy. Bardziej zabawa w teatr niż
jego tak zwane profesjonalne uprawianie.
Powstało więc dzieło dość niezwykłe, bo będące w sumie jedną wielką
etiudą improwizowaną. Akcji nie ma.
Kto doszuka jej się w motywie rodzącego się i dojrzewającego chłopaka
(Łukasz Szybałdin), który zderza się
z różnymi aspektami życia, szybko
ją straci, bo brak jej konsekwentnej
kontynuacji. Choć oczywiście nie
sposób nie zauważyć rodzących się
teatralnych talentów: wspomnianego
Łukasza Szybałdina, Malwiny Stochy
(roztańczonej w bokserskiej scenie),
Dominiki Musiał czy też Nataszy Sołtanowicz. Doskonała jest Małgorzata
Amarowicz w duecie z Wojciechem
Sałaputą i całą grupą Ł. Dudy. Szkoda
też, że nie wszyscy dostali szansę, aby
błysnąć. Niektóre sceny są po prostu
nudnawe.
Ale mimo tych niedoskonałości
młodzi ludzie zasłużyli na podwójne
brawa i owację na stojąco. I nawet ci,
którzy z „Histeryji” wyniosą niewiele,
nie mogą zaprzeczyć, że młodzież
pod wodzą trzech panów i z pomocą
całego sztabu ludzi przygotowującego
ten turnus „Lata w teatrze”, wykonała
kawał dobrej roboty. Sztukę można
obejrzeć jeszcze dziś (20 lipca) o godz.
19 w JCK przy ul. Bankowej.

Konrad Przezdzięk

Ciąg dalszy nastąpi
W poniedziałek (20 lipca) rusza drugi turnus LWT w Zdrojowym Teatrze Animacji, a
za dwa tygodnie – kolejny w Teatrze im. Norwida. Imprezę wspiera Instytut Teatralny
im. Raszewskiego w Warszawie oraz miasto Jelenia Góra. Wszystko pod patronatem
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

POCZET AKTORÓW JELENIOGÓRSKICH
sezon, po nagłośnieniu sprawy
w mediach, nauczyciele języka
polskiego upomnieli się o role
aktorskie w interpretacji Tadeusza Wnuka, składając osobistą
wizytę dyrektorom teatru (funkcję dyrektora naczelnego pełnił
wówczas Bogdan Nauka – przyp.
red.) i prezydentowi miasta.
Dowodem uznania jest również
reakcja publiczności - oklaski,
dzięki którym aktor przez te 17
lat na jeleniogórskiej scenie nie
miał ani chwili zwątpienia w
wykonywany zawód.

Galeria klasyki

Wnuk ujawnił najdobitniej
swoje specyficzne predyspozycje,
stworzył galerię postaci fredrowskich, o silnie podkreślonym

Fot. Jelonka.com

WIDZIANE Z BLISKA

Fot. Konrad Przezdzięk
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kontraście między zewnętrznością a wyrazem wewnętrznym.
Dwie z nich w reż. Zygmunta
Bielawskiego to stary kawaler i
sarmata, gwałtowny, gadatliwy
i wybuchowy Cześnik Raptusie-

wicz z dramatu „Zemsta” w reż.
Zygmunta Bielawskiego (1993)
oraz przedstawiciel starszego
pokolenia stryj Radost, który
ma nadzieję wyswatać Gustawa
Anieli, córce pani Dobrójskiej
z komedii „Śluby panieńskie”
(1995).
Wesołością kwitował Wnuk
każdy gest, sposób mówienia
i poruszania się zasługujące
na uznanie kolejne role z dzieł

trycznego szlachcica Petruchio o
równie ciętym języku, który przybył do Werony w poszukiwaniu
panny z dużym posagiem w komedii „Poskromienie złośnicy” w
reż. Jurija Krasowskiego (1994),
księcia Vincentio w dramacie
„Miarka za miarkę” Krzysztofa
Pankiewicza (1996) oraz pana
Capuletti, ojca Julii w tragedii
„Romeo i Julia” Krzysztofa Rekowskiego (2006), najpełniej

TADEUSZ WNUK JEST ŻONATY. MA SYNA
MICHAŁA, KTÓRY POSZEDŁ W ŚLADY OJCA I
STUDIUJE OBECNIE W SZKOLE TEATRALNEJ.
Aleksandra Fredry; Kacpra, męża
pisarki Barbary, brata Tobiasza
w inscenizacji „Gwałtu, co się
dzieje!” w reż. Andrzeja Bubienia
(1997), lichwiarza Łatki, który
kupił pod innym nazwiskiem
dożywotnie dochody młodego
utracjusza w komedii „Dożywocie” w reż. Andrzeja Sadowskiego
(2005) oraz stryja Radosta w
komedii „List” w reż. Krzysztofa
Pulkowskiego (2009).
Szekspirowskie role, ekscen-

uwidoczniły jego temperament
aktorski połączony ze świadomym korzystaniem ze środków
wyrazu.

Edukacja
przede wszystkim

Aktor znaczną część swej pracy
zawodowej poświęcił także dzieciom i młodzieży. Angażując się w
edukację teatralną, organizował i
prowadził warsztaty (m.in. „Lato
w teatrze”, które poprowadzi

Na małym
i wielkim ekranie
Jego charakterystyczny wyjątkowo foniczny głos jako lektora można było często usłyszeć
w różnych programach dokumentalnych w lokalnym radiu i telewizji DAMI. Wystąpił także
gościnnie w produkcjach telewizyjnych emitowanych w telewizji Polsat: serialu kryminalnosensacyjnym „Fala zbrodni” (2004, 2006) i operze mydlanej „Pierwsza miłość” (2006) w
roli lekarza chirurga-transplantologa w Szpitalu Kolejowym we Wrocławiu. Pojawił się także
w jednym z odcinków seriali: TVP2 „Biuro kryminalne” (2007) i TVP1 „Tajemnica twierdzy
szyfrów” (2007) oraz filmie Jana Jakuba Kolskiego „Afonia i pszczoły” (2009).
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Sztuka do drinka

Maciej Lercher częstuje szampanem gości wernisażu
swojej wystawy w barze Toxic.
Nie tylko wysokie progi galerii, eleganckie wernisaże z nadętymi VIP-ami i lokalnymi
celebrytami, ale swojskie wnętrza lokalów, niekoniecznie wielogwiazdkowych zapraszają artystów, aby mogli pochwalić się swoimi dziełami. W dobie osiągalnych dla
użytkowników Internetu i niemal wszystkich twórców ekspozycji wirtualnych coraz
bardziej popularne są prezentacje w pubach, barach i kawiarniach.

t akże w t ym
roku), często
był jurorem festiwali teatrzyków dziecięcych
czy konkursów
recytatorskich.
Współpracuje
czynnie ze szkołami i Dolnośląskim Ośrodkiem
Doskonalenia
Nauczycieli.
Jednym z
faktów, który
utwierdzał Tadeusza Wnuka
w przekonaniu,
że jako aktor podąża we właściwym kierunku,
był przyznany
w 1995 rok u
Srebr ny Kluczyk, nagroda
dla najpopularniejszego aktora w IV plebiscycie popularności.
Kolejną nagrodę Srebrnego
Kluczyka przyniosły mu w 2006
roku dwie kreacje – wspomniana rola Łatki w komedii Aleksandra Fredry „Dożywocie”
w reż. Andrzeja Sadowskiego
oraz postać biskupa Monseleta,
którego przeraża możliwość
utraty doczesności, a niezgodnie z przesłaniem Ewangelii
brzydzi się chorymi i odpycha
ich od siebie w przedstawieniu
Petera Barnesa „Czerwone nosy”
w reż. ówczesnej dyrektorki
artystycznej teatru, Małgorzaty
Bogajewskiej.
Na scenie natomiast zaskarbił
sobie serca wielu jeleniogórzan
– nie tylko najmłodszych –
charakterystycznymi rolami

konsumentów różnych drinków wdarły się w miniony
poniedziałek (13 lipca) grafiki
Macieja Lerchera. Oddalony od
centrum bar to kolejny lokal
w mieście, który otwiera się
na dzieła artystów. Od jedenastu lat zrzeszony w Związku
Polskich Artystów Plastyków
Maciej Lercher, swoją ostatnią
wystawę zaprezentował wraz ze
swoim ojcem Markiem Lercherem w Muzeum Karkonoskim.
Anita Hordy j, prowadząca
bar „Toxic”, nie wystraszyła się

sztuki. Wrażenia klientów baru
też były pozytywne. Pokazanie

SZTUKA DO DRINKA TO EKSPERYMENT
KORZYSTNY ZARÓWNO DLA ODBIORCÓW,
KTÓRZY W BARZE ZETKNĄ SIĘ Z DZIEŁEM,
JAK I DLA SAMEGO AUTORA. ZYSKI
CZERPIE TEŻ WŁAŚCICIEL PRZYBYTKU,
SWEGO RODZAJU MECENAS SZTUKI
w t ym niet ypowym miejscu
prac Macieja Lerchera okazało
się dobrym podejściem, żeby
przybliżyć grafikę warsztatową
ludziom, którzy na co dzień

sza do eksponowania swoich
dzieł głównie młodych twórców.
Jego śladem poszła Agnieszka
Romanowska, która jesienią
ubiegłego roku zrealizowała

cykl „Fotoruszenie”.
W kilk u jeleniogórskich knajpkach zawisły zdjęcia twórców
o niekoniecznie nośnych nazwiskach, ale
z pewnością godnych
indywidualnych ekspozycji. Pomysłodawczyni w tym roku planuje
powtórkę wydarzenia.
Jeszcze dalej z pok a z y wa n i e m s z t u k i
poszedł Jacek Jaśko,
który już stał się chodzącym symbolem
galerii parkanowych.
Jego cykl „Pamięć miasta” zawisł w kwietniu
na płocie przy placu
kard. Wyszyńskiego.
Niest et y: fot ograf ia
okazała się słabsza od
natury i zdjęcia częściowo zostały zmyte
przez ulewne deszcze.
S z t uk a d o d r i nk a
t o eksper yment korzystny zarówno dla
odbiorców, którzy w
barze zetkną się z dziełem, jak i dla samego
autora. Lokale gastronomiczne to jedne z
najczęściej odwiedzanych miejsc w naszej
miejskiej przestrzeni.
Cenzurka wystawiona twórcy przez tłum
konsumentów może
nie będzie warta tyle,
co recenzja krytyka z
zadęciem, ale z pewnością da mu wiele do
myślenia. I wzbogaci
ofertę wystawienniczą
miasta.

Konrad
Przezdzięk

Zdjęcia Anny Filipiak w
Irishpubie, jesień 2008

Tłum przed jednym z
wernisaży w Galerii
Czekoladowej

Wnętrze lokalu przyjaznego
dla sztuki.

Jacek Jaśko i jego galeria
parkanowa.

Przeszłość zapisana w fotografii
Celności odpowiedzi i szczęścia w losowaniu gratulowaliśmy w miniony wtorek panu Aleksandrowi Orłowskiemu z Jeleniej Góry, który jako jeden z nielicznych
prawidłowo odpowiedział w naszej tradycyjnej „Fotozagadce”. A pytaliśmy o przeszłość budynku dzisiejszego
Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik”.

Fot. Jelonka.com

Jesteś młody lub nieco starszy? Tworz y sz i m arz y s z o
wystawie? Jesteś przekonany,
że profesjonalna galeria jest
poza Twoim zasięgiem, ale
m i m o w s z y st ko c h c e s z p o chwalić się Twoją sztuką? Nic
straconego. W Jeleniej Górze
powstają przestrzenie dla sztuki
odwiedzane znacznie częściej
niż teatrum sacrum malarstwa,
rzeźby, (foto)grafiki czy innych
instalacji. Na sztukę otwiera się
gastronomia.
W miejsce dotychczas zarezerwowaną dla gastronomii i

pewnie nie mają czasu, by wybrać się do galerii czy muzeum.
Bo te miejsca wciąż mogą jawić
się jako zbyt hermet yczne.
Może i prace graficzne Macieja
Lerchera są nieco odrealnione,
jednak czytelne, a ich klimat
sprzyja kontemplacji.
Autor długo wyjaśniał chętnym zawiłości techniki graficznej. Okazało się, że – aby
powstała jedna miniaturka
– tr ze b a sp o re g o n a k ł a d u
pracy i cierpliwości. Dzieła M.
Lerchera wymagają dłuższej
obserwacji, aby w pełni móc
podziwiać mistrzostwo kreski
i treść każdej z prac. Dlatego
warto zajść do Baru Toxic przy
ulicy Wolności niekoniecznie
tylko na piwo. Jak zapowiadają
właściciele placówki, to pierwsza, ale nie ostatnia wystawa w
tym miejscu.
Wystawa prezentowana w
lokalu gastronomicznym, w
którym konsumuje się różne
drinki, to zapewne ciekawy eksperyment, ale nie zupełne novum w Jeleniej Górze. Jednym z
pionierów koktajlu: sztuka plus
konsumpcja był Dariusz Goetze
z Galerii Czekoladowej. Regularnie odbywają się tam wystawy
fotografii, a pan Dariusz zapra-
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dalszoplanowymi w spektaklach
lekkich oraz pełnych ruchu i
piosenek wpadających w ucho.
Zagrał w kilkunastu tego typu
sztukach. W przedstawieniu na
podstawie powieści napisanej
przez Kornela Makuszyńskiego „Przyjaciel wesołego diabła” (1998) w reż. ówczesnego
dyrektora teatru Grzegorza
Mrówczyńskiego wystąpił w
roli Gubernatora, który ukrywał
pod maską pozornej srogości
wrażliwą i dobrą z gruntu naturę. Występy Tadeusza Wnuka w
stworzonych z myślą o dzieciach
sztukach ujawniły nie tylko możliwości i znajomość teatralnego
rzemiosła, ale przede wszystkim
podkreśliły jego prawdziwy i nieprzeciętny kunszt wokalny.

Konrad Przezdzięk

Miejsce znane, więc odpowiedzi
przysłali Państwo bardzo dużo.
Większość z nich częściowo prawidłowych, ale tylko niewielu Czytelników uwzględniło część pytania
o patrona koszar. A był nim Alfred
hrabia von Waldersee – jak napisał
pan Aleksander. Postać hrabiego,
która uwieczniona na pomniku
charakteryzowała ten zakątek aż do
lat 20. XX wieku, jest dziś zupełnie
zapomniana.
A na przełomie XIX i XX stulecia
graf był u szczytu sławy. Bohater
wojny francusko-pruskiej, w glorii
zwycięzcy został odznaczony najcenniejszymi orderami, w tym Krzyżem
Żelaznym I klasy. Był szefem sztabu
armii niemieckiej. Wsławił się także
dowodzeniem korpusem ekspedycyjnym, który tłumił tzw. powstanie
bokserów w Chinach, a w 1900 roku
zobył Pekin. Na fali tej popularności
imię hrabiego przybierały różne jednostki wojskowe, w tym jeleniogórska… Pomnik przeniesiono w latach
20. na Promenadę (dziś Bankowa),
gdzie dotrwał do 1945 roku….
Powróćmy jednak do miejsca

Wszystkim Państwu gratulujemy znajomości naszej lokalnej historii, a pana
Aleksandra zapraszamy do nas, do
redakcji przy ulicy Skłodowskiej-Curie
12/2 po odbiór nagrody od Wydawnictwa AD REM, lidera na lokalnym rynku
edytorskim.

naszej zagadki. – Budynki, w których
mieści się obecnie Zespół Szkół Technicznych „ Mechanik ” pochodzą z
1788 roku. Początkowo znajdowały
się tu rafineria cukru oraz mieszkania dla przybyłych aż z Hamburga
pracowników. To właśnie tu po raz
pierwszy na świecie chemik Franz
Achard wyprodukował cukier z
buraka cukrowego (a nie, jak dotychczas z trzciny cukrowej). Mamy
więc się czym pochwalić! – pisze
do nas pan Jacek Kudosz, który w
ciekawy sposób opisał ten fragment
Jeleniej Góry.
– Słodycz wyprodukowana przy
dzisiejszej ulicy Obrońców Pokoju
była dwa razy tańsza od tej pochodzącej z trzciny cukrowej, co oznaczało
swoistą rewolucję
cukrową na skalę
światową. W 1800
roku podczas podróży dyplomatycznej przyszły
prezydent USA,
John Quincy
Adams odwiedził
również ową
rafinerię. Obserwując proces powstawania cukru
oraz degustując
go, stwierdził, że
ten pochodzący z
buraka nie jest tak
słodki, jak trzcinowy – czytamy.

– Wiek XIX przyniósł pewne zmiany. Na ulicy Hospitalstrasse (czyli
Szpitalnej), dzisiaj Obrońców Pokoju,
w budynkach dawnej cukrowni
zorganizowano magazyn prochu.
Powstał także lazaret (szpital dla
rannych i chorych żołnierzy) oraz
dom opieki – opisuje nasz Czytelnik.

Jacek Kudosz.
Na starym zdjęciu jest jeszcze jeden
element, o którym warto wspomnieć:
tory tramwajowe. Fotografia powstała jeszcze przed 1914 rokiem, kiedy to
zlikwidowano najstarsze w mieście
połączenie tramwajowe Koszar
Neumanna z dworcem kolejowym.

KOLEJNA FOTOZAGADKA: W KAŻDY WTOREK
NA WWW. JELONKA.COM PATRONEM
KONKURSU JEST WYDAWNICTWO AD REM
W 1858 roku budynki zaadaptowano na koszary wojskowe V Pułku
Jegrów (strzelców) Neumanna. Do
koszar wchodziło się przez Bramę
Wojanowską, która została tam
przeniesiona po rozebraniu murów miejskich okalających miasto
(obecnie kartusze z owej bramy
wróciły już na swoje miejsce, czyli
na ulicę Konopnickiej) – kończy

Linia wiodła od dzisiejszego placu
Niepodległości, pl. Wyszyńskiego
(wtedy Promenada) oraz Podwalem
(wówczas Aussere Burgstr.) i Obrońców Pokoju (Hospitastr.) aż pod Bramę Wojanowską. Linię zamknięto po
wybuchu I Wojny Światowej.

(tejo)
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WYDARZENIA

Fot. Angela
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Fot. Angela

O KROK OD TRAGEDII PRZEZ GAPIOSTWO

marki Scania prowadzonego przez
kamiennogórzanina i wjechał mu
prosto pod koła. – Sprawca nie
zatrzymał się na znaku stop, nie
dostosował się do znaku nakazującego ustąpienie pierwszeństwa

pojazdom na drodze krajowej nr 3
i wjechał wprost pod prawidłowo
jadący samochód marki Skania w
wyniku czego doszło do zderzenia
czołowego tych dwóch pojazdów
– mówi mł. asp. Kacper Krauze

wstrząśnienia mózgu. Dalsze badania zostaną przeprowadzone
w szpitalu wojewódzkim w Jeleniej Górze. Samochód suzuki
został natomiast bardzo poważnie
uszkodzony. Obydwaj kierowcy

z Wydziału Ruchu Drogowego
w Jeleniej Górze. Sprawca kolizji
został zabrany do szpitala. Lekarze
na miejscu zdarzenia stwierdzili,
że jego stan zdrowia jest stabilny.
Odniósł ranę ciętą ucha i doznał

Gmach SD

Po artykule „Fatum trzynastki” z 22 czerwca, napisała do nas Barbara Jaśniewicz, dyrektor SP nr 13. Na jej polemikę zamieszczoną w poprzedniej Jelonce w tym tygodniu
odpowiadają Krzysztof Zaborski, dyrektor Amicisa, oraz Małgorzata Jaskólska, była
For tunę zamierza zarobić dyrektor „trzynastki”.
– W punkcie 2 dyrektor Jaśniewicz pisze, że prowadzę jakąś
działalność gospodarczą pod nazwą Amicus. Jest to nieprawda.
Prowadzę działalność oświatową,
posiadam uprawnienia szkoły publicznej, świadectwa ukończenia tej
placówki są wszędzie honorowane,
a szkoła podlega wszelkim rozporządzeniom ministra edukacji.
Pani Barbara Jaśniewicz pisze,
że z dokumentacji wynika, iż dotychczas nie wypowiedziałem jej
umowy najmu, która obowiązuje
do 31 sierpnia 2009 roku. Owszem
nie wypowiedziałem umowy, ponieważ po pierwsze początkowo
nie miałem zamiaru opuszczania
tej szkoły, skoro tyle remontów

i pracy w nią włożyłem, a poza
tym w 27 lutego br. przed samymi
feriami otrzymałem pismo, że pani
dyrektor Jaśniewicz nie zamierza
przedłużyć mi umowy najmu na
kolejne lata. Nie mogłem wypowiedzieć umowy w ciągu roku
szkolnego, bo złamałbym ustawę
o systemie oświaty. Szkoły nie
można zamknąć z miesiąca na
miesiąc
Pani dyrektor pisze, że zależy
jej na podniesieniu efektywności
kształcenia oraz stworzenia optymalnych warunków nauczania i
wychowania dla dzieci, nad którymi sprawuje opiekę i za które czuję
się odpowiedzialna. Czy wyposażenie szkoły w salę multimedialną,

Małgorzata Jaskólska
Była dyrektor SP nr 13
Przez dziesięć lat, kiedy byłam dyrektorem szkoły, współpraca SP 13 z Amicusem układała
się bardzo dobrze. Nie wpłynęła też do szkoły żadna skarga od rodziców, którzy byliby
przeciwni współistnieniu tych dwóch szkół w budynku SP nr 13. W oświacie nigdy nie było
dość pieniędzy, a dyrektor Zaborski był deską ratunku. Rodzice wielokrotnie byli wdzięczni za
dofinansowanie przez dyrektora Zaborskiego nagród dla uczniów placówki, czy doposażenia
szkoły. Odpowiadając natomiast na zarzuty pani dyrektor dotyczące palenia papierosów czy
używania wulgaryzmów na korytarzach przez uczniów Amicusa, z pełną odpowiedzialnością
podkreślam, że te dwie szkoły nie zazębiały się. Uczniowie Amicusa wchodzili do szkoły, kiedy
już wszystkie dzieci z podstawówki kończyły zajęcia i szły do domu. Ostatnie zajęcia uczniów
szkoły podstawowej kończyły się o 14.10, a wykłady dla słuchaczy Amicusa zaczynały się o
15.30. W punkcie 9 pani Jaśniewicz pisze, że nic nie wie o złych relacjach czy konfliktów
dyrekcji z pracownikami szkoły, a opinie naszego tygodnika uważa, za niewiarygodne i
nierzetelne. O tym jakie są relacje między obecną panią dyrektor a pracownikami świadczy
liczba ludzi, którzy z tej szkoły odeszli tuż po zmianie dyrektora. To killu bardzo dobrych
nauczycieli, sekretarka, księgowa, pielęgniarka, kierownik administracyjny i kilku innych
sumiennych pracowników obsługi i administracji. Dziwi mnie fakt, że nikt z urzędu miasta
się tym nie zainteresował.

nowy sprzęt i komputery w tym
przeszkadzało? W maju tego roku
spotkałem się z radą rodziców i
pytałem, czy rzeczywiście są przeciwni by uczniowie Amicusa byli
w tej szkole. Okazało się, że to pani
dyrektor nastawiała przeciwko
nam radę rodziców. Nie słyszałem
o żadnym przypadku uderzenia czy
znęcania się nad jakimś maluchem
przez młodzież.
W punkcie piątym pani dyrektor
Jaśniewicz pisze również, że do
dnia dzisiejszego nie przedstawiłem żadnego dokumentu potwierdzającego fakt, że jakiekolwiek
mienie znajdujące się na terenie SP
nr 13, jest moją własnością. Przedstawione pismo z dnia 29.06.09
zawiera wykaz jakiegoś sprzętu
i numery faktur (kopie nie są
jednak dołączone do pisma). To
pani dyrektor musi okazać się dokumentem, co jest na stanie szkoły.
Jeśli sporny sprzęt nie został zewidencjonowany, to trzeba wyjaśnić,
do kogo on należy. Bo tylko to jest
mieniem szkoły, co jest wpisane w
książce inwentarzowej. Natomiast
jeśli ktoś coś szkole ofiaruje, to
pani dyrektor powinna mieć na
to dokument czyli tzw. PT, który
jest podpisany przez dwie strony
i wówczas jest on wprowadzany
do ewidencji szkoły. Jeśli władze
miasta zwrócą się po kserokopię
faktur, oczywiście je otrzymują.
Dla mnie dyrektor Jaśniewicz nie
jest organem kontrolnym.
Odpowiadając na zarzuty, że
sprzęt należący do Amicusa nie
jest oznakowany informuję, że
co jakiś czas robiłem protokoły
przekazania sprzętu SP nr 13 i
nie było potrzeby po nim mazać.

Ceramica Polcolorit kafli nie wyrzuciła

Po naszym artykule dotyczącym wyrzuceniu około 200 ton wybrakowanych nowych kafli ceramicznych przy ulicy
Dębowej i Sudeckiej, producent przedstawił nam dokumenty, z których wynika, że na wywóz tych materiałów miał
podpisaną umowę z firmą Ekomab. Wykonawca wziął pieniądze za usługę, lecz zamiast wywieźć nieczystości na
śmietnisko, wyrzucił je na teren należący do miasta.
W oświadczeniu producenta
płytek ceramicznych Ceramica Polcolorit czytamy: „W dniu
01.07.08 roku Polcolorit S.A. podpisał umowę z firmą Ekomab na
odbiór wybrakowanych wyrobów
ceramicznych. Przy podpisywaniu
umowy firma Ekomab oświadczyła, że posiada wszelkie wymagane
przepisami ustawy o odpadach z
dnia 27 kwietnia 2001 pozwolenia

na odbiór, transport, wykorzystanie i przejęcie odpowiedzialności
za odbierany odpad objęty umową. Składowanie wybrakowanych
wyrobów ceramicznych w miejscach do tego nieprzeznaczonych
odbyło się przez firmę Ekomab bez
jakichkolwiek uzgodnień z firmą
Polcolorit S.A. i nie należy łączyć
faktu składowaniu w/w wyrobów
w miejscach do tego nie przezna-

czonych ze świadomym i celowym
działaniem firmy Polcolorit S.A.
Po interwencji zarządu Polcolorit
S.A. firma Ekomab rozpoczęła w
dniu 13.07.2009 roku czyszczenie
zalegających wybrakowanych
wyrobów ceramicznych z miejsca
do tego nieprzeznaczonego.
Zarząd Polcolorit S.A. informuje
też o zakończeniu współpracy z
firmą Ekomab.

Pozostały sprzęt miałem w swojej
ewidencji komputerowej. A druga
sprawa, to sprzęt szkoły również
nie był znakowany. W tym roku
pani dyrektor po cichutku zaczęła
go oznakowywać. Poza tym ja
na chwilę obecną, na podstawie
tych „jakiś” dokumentów i jakiś
faktur swój sprzęt odebrałem.
Nie mogę odzyskać tylko tego, co
jest pozamykane w magazynach,
do których nie ma kluczy (co na
marginesie jest niezgodne z przepisami BHP).
W punkcie ósmym czytamy,
że gazeta pisze o setkach tysięcy
złotych zainwestowanych w wyposażenie szkoły przez Amicusa
bez podania wykazu konkretnych rzeczy lub czynności
wykonanych(...), i
że w chwili obejmowania funkcji dyrektora
szkoły pani
Jaśniewicz
podjęła
decyzje o
remoncie
szkoły. To jest
kłamstwo.
Na wszelkie
wykonane
czynności i
z a k u p i o ny
sprzęt, który
szkole przekazałem, mam faktury
i mogę je w każdej
chwili okazać. A
szkoła przed zmianą dyrektora była
już wyremontowana i to jest zasługa
nie pani Jaśniewicz,
ale dyrektor Jaskólskiej. Zasponsorowałem też farby na remont
korytarzy, który został

wykonany za sprawowania funkcji
dyrektora przez panią Jaśniewicz.
Ja kupiłem farbę (na co mam
faktury), i woźni pomalowali
korytarze.
– Nigdy nie mówiłem, że Szkoła
Podstawowa nr 13 funkcjonuje
tylko dzięki Amicusowi i bez niego
upadnie. Jednak z całą odpowiedzialnością stwierdzam, że przez
cały czas korzystania z jej pomieszczeń doposażyłem i remontowałem
szkołę na niemałe sumy, za co mi
jak widać „odpowiednio” podziękowano.

Krzysztof Zaborski.

REKLAMA

Fot. K. Piotrowski

(tejo)

(Angela)

ECHA NASZYCH PUBLIKACJI

pod młotek

Stronnictwo Demokrat yczne
na sprzedaży swojego majątku.
Jelenia Góra jest jednym z kilku
miast w Polsce, gdzie partia ma
własną nieruchomość. Chodzi o
kamienicę przy ulicy Wolności
29, w której do dziś mieszczą się
lokalne ogniwa SD. Teraz sprzedaż budynku ma być receptą na
pozyskanie przez partię sporej
gotówki. SD w całym kraju ma
kilka nieruchomości, w tym budynki warte fortunę, choćby dawną siedzibę Centralnego Komitetu
przy ul. Chmielnej w Warszawie.
Nowy szef partii Paweł Piskorski
wyprzedając ten majątek chce
zarobić pieniądze potrzebne na
przyszłoroczną kampanię prezydencką z Andrzejem Olechowskim jako kandydatem partii.
SD nie może czerpać zysków z
wynajmu, bo łamie to ustawę
o partiach politycznych. Stronnictwo pozazdrościło wielkiej
kasy Platformie Obywatelskiej
oraz Prawu i Sprawiedliwości.
Te formacje kosztują podatników
odpowiednio: 38 i 35 milionów
złotych rocznie. Piskorski szacuje, że z prywatyzacji majątku
SD można uzyskać nawet 120
milionów złotych.

byli trzeźwi. Na drodze powstały
znaczne utrudnienia w ruchu, który prowadzono tam wahadłowo.

Fot. Archwium

W miniony piątek w Piechowicach nieopodal fabryki ceramiki
Polcolorit kierujący suzuki z Karpacza nie zauważył nadjeżdżającego główną drogą krajową nr 3
samochodu ciężarowego z naczepą

Jej pełnomocnik w rozmowie telefonicznej potwierdził
nam zgodność w/w treści z
prawdą. Nie chciał jednak
komentować samego faktu i
przyczyn wyrzucenia płytek
ceramicznych w miejsca do
tego przeznaczone.

(Angela)

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

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS Z NAMI NIE PODARUJESZ!

BEZ ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH

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

POMOC W KAŻDYM WYPADKU

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Na górskich szlakach, w
lasach i wiejskich dróżkach
promienie słońca wabią żmije,
których spotkać można coraz
więcej. Idąc w góry trzeba zakładać wysokie buty, których
cholewka sięga poza kostkę.
To uchroni nie tylko przez
skręceniem nogi na nierównym podłożu, ale również
przed atakiem żmii. W razie
ukąszenia trzeba zapobiec
rozprowadzeniu jadu w organizmie i jak najszybciej udać
się do lekarza.

Potrąciła rolkarkę

Kierująca pojazdem marki
Audi nie zatrzymała się w miniony piątek przed pasem dla
rowerzystów i potrąciła kobietę
jadącą na rolkach. Na szczęście
poszkodowana wyszła z opresji
niemal bez szwanku. Nie może
jednak zrozumieć znieczulicy
i brawury sprawczyni, która
uciekła z miejsca zdarzenia.
Do incydentu doszło przy al.
Jana Pawła II na skrzyżowaniu
przy stacji benzynowej Shell w
Jeleniej Górze.

W gawędzie i piosence

Warto już teraz pomyśleć
o udziale w XXVI Turnieju
„Region jeleniogórski w gawędzie, poezji i piosence”. Do 15
października każdy uczestnik
może zgłosić trzy wiersze lub
prozę o łącznej objętości nie
przekraczającej pięciu stron
maszynopisu. Każdy tekst
musi być opatrzony godłem. W
zmaganiach mogą wzięć udział
dzieci i młodzież oraz dorośli.
Dla młodszych będą nagrody
rzeczowe, dla starszych – pula
1500 złotych. Adres: Osiedlowy
Dom Kultury
ul. K. Trzcińskiego 12 58-506
Jelenia Góra.

W momencie gdy woda w rzece
niebezpiecznie się podnosiła, wypuszczaliśmy ją do niego. W ten
sposób uchroniliśmy gminę od
jeszcze większych strat. – mówi
Marek Piwowarski, zastępca wójta
Gminy Podgórzyn.
– Prowadzimy także działania
profilaktyczne. Mamy już pewne
wskazówki, dotyczące tego, co
zrobić, żeby w przyszłości uniknąć
podobnych podtopień np. pogłębić
cieki wodne i założyć „wodospusty” – dodaje.

Tylko po sześć tysięcy
Straty w wyniku powodzi poniósł cały powiat. Na razie nie wiadomo jednak, kiedy
starostwo rozpocznie konkretne prace związane z usuwaniem jej skutków. Zależy
to od środków finansowych, jakie uda się pozyskać na ten cel.
Sami powodzianie mogą ubiegać się o jednorazową pomoc finansową na remont
domów. Maksymalnie otrzymają 6 tysięcy złotych. Wnioski w tej sprawie należy
składać do Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej. Także starostwo zajmie się
odbudową zniszczonego mostu w Strużnicy. Mimo deklarowanej przez ministra
obrony Klicha pomocy ze strony wojska, póki co wsparcia nie widać.

(Ania)

ZABÓJCZY ROZWÓJ POD ŚNIEŻKĄ
Rocznie Karpacz udziela prawie tylu noclegów co Wrocław. To jeden z argumentów
zwolenników ochrony krajobrazu, przeciwstawiających nadmiernej rozbudowie
kurortu.
stwierdzą, że chcą przyjeżdżać w
góry, żeby się dobrze bawić to
wtedy budowanie hoteli i kasyn będzie miało sens – mówi
Mirosław Rzepka.
Władze kurortu sądzą, że
jego rozbudowa wcale nie
jest nadmierna. Nie przekonują go nawet argumenty
o problemach komunikacyjnych
i

– Nie godzimy się na zabetonowanie Karpacza. To dla nas wyjątkowe miasteczko, kojarzące się
z cudownymi miejscami. Niestety
poprzez nadmierną rozbudowę
traci ono swój urok. Włodarze
miasta zgodzili się na wycięcie
pięknych drzew, żeby w ich miejscu powstał nowy obiekt – mówi
Mirosław Rzepka, zastępca prezesa Stowarzyszenia Ochrony Krajobrazu i Architektury Sudeckiej
(SOKIAS).
Członkowie organizacji chcą
wpływać na to, co dzieje się w
mieście pod Śnieżką i ustalić, w
jakim kierunku powinno się ono
rozwijać. Dlatego też stworzyli
ankietę, skierowaną do turystów.
Zawarli w niej pytania dotyczące
ich preferencji i oczekiwań. –
Czy przyjeżdżają do Karpacza,
żeby wypocząć, pochodzić po
górach i oddać się białemu
szaleństwu. Czy liczą raczej na
dobrą zabawę i nocne rozrywki? – to przykładowe pytania.
Badania mają rozwiać wątpliwości, dotyczące wątpliwego
sensu budowania kolejnych obiektów turystycznych. – Nikt nie ma
monopolu na wiedzę, jeżeli turyści

Wicepremier i minister spraw wewnętrznych Grzegorz
Schetyna uroczyście otworzył 13 lipca trzy nowe kompleksy sportowe na Dolnym Śląsku. Wśród nich znalazły
się obiekty w Janowicach Wielkich oraz w Ściegnach w
powiecie jeleniogórskim oraz w Wojcieszowie w powiecie
złotoryjskim.
Wybudowano je w ramach programu rządowego „Moje boisko – Orlik
2012”. Wicepremierowi towarzyszyli
m. in. Rafał Jurkowlaniec, wojewoda
dolnośląski, wicemarszałek Sejmu
Jerzy Szmajdziński oraz marszałek
dolnośląski Marek Łapiński i szef
sejmiku Jerzy Pokój. Licznie przybyli
także samorządowcy z Jeleniej Góry
i powiatu. Wielu z nich uznało, że
boisko przy Szkole Podstawowej

nam na tym, żeby mieszkańcy
nie mieli problemów z dojazdem
do swoich posesji. – mówi Jerzy
Wateha, zastępca wójta gminy Mysłakowice. – Udało nam
się już wyremontować część dróg.
Nie ukrywamy
jednak, że liczymy na pomoc z
zewnątrz.
Strat y liczy
jeszcze Gmina
Podgórzyn. Największych nakładów finansowych
po powodzi wymagają Borowice
i Przesieka. W tym
roku od nagłej fali
wody udało się
uchronić sam
Podgórzyn.
–
Cały
czas
kontaktowaliśmy się z pracownikami zbiornika Sosnówka.

KOSZTOWNE LECZENIE RAN

im. W.S. Reymonta w Ściegnach
jest najładniejszym „Orlikiem”, bo
z widokiem na Śnieżkę. Były też
strzały honorowe lokalnych VIP-ów.
W Ściegnach wszystkich zaskoczyła
Anna Latto, wójt Gminy Podgórzyn,
która strzeliła celną bramkę. Ideą
budowania boisk jest rozpowszechnienie wśród społeczeństwa sportu i
aktywnego spędzania czasu.

(Ania)

korkach, jakie tworzą się
już na początku Mysłakowic, kiedy gros osób
wjeżdża do Karpacza. – Problemów nie
stwarzają ludzie,
przyjeżdżający w
Karkono-

sze na
dłuższy
pobyt,
ale jednodniowi turyści. To
głównie
oni zaj-

mują wszystkie parkingi w mieście
– tłumaczy Ryszard Rzepczyński,
zastępca burmistrza Karpacza.

daje. Stowarzyszenie SOKiAS, żeby
uwiarygodnić swoje przemyślenia, zorganizowało spotkanie, na

ZAPYTALIŚMY 10 TURYSTÓW O TO, CZY SĄ
ZADOWOLENI Z POBYTU W KARPACZU. TYLKO
DWÓCH STWIERDZIŁO, ŻE NIE. BARDZO SIĘ
NAM TU PODOBA, ŻAŁUJEMY, ŻE MUSIMY
STĄD WYJEŻDŻAĆ. – POWIEDZIAŁ PAN
ROBERT Z POZNANIA WRAZ Z 6-LETNIĄ OLĄ.
Opracowany jest także projekt
budowy wewnętrznej obwodnicy
miasta. Pozwoli ona ominąć centrum i w miarę szybko dojechać
do danego hotelu lub centrum.
– Mówienie, że nasze miasto jest
nadmiernie rozbudowywane
mija się z celem. Kiedy pytam
się przeciwników powstawania
kolejnych obiektów, które z nich
nie powinny powstać, nie potrafią
udzielić odpowiedzi.
Mirosław Rzepka tłumaczy, że
po prostu w pewnym momencie
trzeba powiedzieć stop i nie zgadzać się na budowanie kolejnego
budynku. – Karpacz udziela prawie tylu noclegów, co Wrocław.
W końcu turyści nie będą do nas
przyjeżdżać, bo wybiorą sobie
inne miejsce, gdzie faktycznie
będą czuli bliskość z naturą – do-

które zaproszono naukowców.
Wypowiadali się m. in. dr Stanisław Bocheński z Politechniki
Wrocławskiej, dr Jacek Potocki z
Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu i wielu innych.
Wnioski, jakie uzyskano po
wykładach, nasuwają stwierdzenie, że nadmierna rozbudowa
Karpacza może spowodować, że
miasto stanie się mniej atrakcyjne dla turystów. Pozostaje więc
poczekać na wynik ankiet, które
pozwolą sformułować ostateczne
wnioski.

„ORLIK” Z WIDOKIEM NA ŚNIEŻKĘ

Tradycyjne przecięcie wstęgi.

Wójt Anna Latto nie pudłuje!

Anna Pisulska

Fot. Ania

Uwaga na żmije!

– Jeszcze nie wiem, jakie zostaną nam przyznane konkretne
środki – powiedział nam wójt
Pietrowski. Straty w Karpnikach i
Strużnicy są ogromne. Początkowo
mówiło się o dwóch milionach
złotych, teraz już wiadomo,
że wynoszą one ponad 3,5
miliona złotych. Najbardziej ucierpiała infrastruktura drogowa, mostowa i
komunalna.
– Już w pierwszym dniu po
powodzi
zaczęliśmy
usuwać jej
skutk i .
Zależało

Fot. Ania

W minioną sobotę doszło do
wypadku ze skutkiem śmiertelnym na ulicy Kamiennogórskiej w Kowarach. Kierujący
samochodem marki BMW
zaczął wyprzedzać inny samochód. W trakcie wykonywania
manewru stracił panowanie
nad kierownicą, wpadł w poślizg i uderzył w przydrożną
barierkę.
Samochód uległ rozbiciu a
czwórka jadących pojazdem
doznała ciężkich obrażeń.
Niestety, jeden z pasażerów
nie przeżył, pozostali trafili
do szpitala.

Fot. Ania

Tragedia na obwodnicy

Wójt Gminy Mysłakowice, Zdzisław Pietrowski spotkał
się w miniony czwartek w Warszawie z Tomaszem Siemoniakiem, sekretarzem stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rozmawiał na temat pomocy
finansowej w usuwaniu skutków powodzi w podtopionych
wsiach.

Fot. Anna Pisulska

KRÓTKO
Z MIASTA
I REGIONU

13
Fot. Anna Pisulska
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Fot.Tejo / Archwium

Stateczkiem
po Pilchach

Tłum pasażerów ledwo mieści się w pociągu, który zmierza ku największemu akwenowi w pobliżu Jeleniej Góry. Letnicy wysiadają na przystanku Bobrowice (Pilchowice Zapora) i zmierzają ku
brzegom akwenu. Czeka tam na nich kąpielisko ze stateczkiem jako główną atrakcją.
wi statku ostatnich części, jakie są

STATEK WYCIECZKOWY, PRZYSTAŃ I
INNE ATRAKCJE DLA LETNIKÓW, W TYM
SCHRONISKO – TAKA INFRASTRUKTURA BYŁA
NA JEZIORZE PILCHOWICKIM W DAWNYCH
CZASACH. JEST SZANSA NA CZĘŚCIOWE
NAWIĄZANIE DO TAMTEGO OKRESU
ostatnimi naprawami łódki.
O dacie dziewiczego
rejsu zadecyduje dostarczenie właścicielo-

Po taﬂi jeziora Pilchowickiego może pływać
podobny statek

niezbędne do jego naprawy. Statek,
który już niebawem będzie cieszył
turystów, pochodzi z 1954 roku i
niegdyś służył jako łódź inspekcyjna.
Po przeróbkach i naprawach obecnego właściciela stał się on statkiem
pasażerskim na około 12 – 15 osób
i wymiarach 9 metrów długości i 3
metrów szerokości.
Rejs tym statkiem ma trwać godzinę i kosztować mniej niż 20 zło-

tych, choć
ostateczna
decyzja co
do ceny
jeszcze nie została podjęta. Za sterami nowej atrakcji zasiądzie właściciel
statku i pomysłodawca atrakcji,
63-letni Kazimierz Angielski, emerytowany mieszkaniec Janowic Wielkich, który mówi o sobie żartobliwie
„marynarz z gór”.
– Jestem żeglarzem, lubię wodę,
przez pięć lat prowadziłem kolorowe
Jeziorka w Wieściszowicach, ponad
dwadzieścia razy wyjeżdżałem na
Mazury, mam sportowy jacht i po
prostu mam do tego słabość – mówi
Kazimierz Angielski. – Poza tym
mam widokówki z 1941 roku, na
których na zalewie Pilchowickim są
trzy kajaki, siedem łódek wiosłowych

Ks aw ery

Marta

A ne tk a

Ma ike l

Michalina

wpływa do jeziora Pilchowickiego
i przy byłym schronisku na cyplu.
Na zaporze jest 250 hektarów wody
i pomyślałem, że warto to wykorzystać – dodaje.

Angelika Grzywacz

Czyja woda?
Przez długi czas toczył się też spór kompetencyjny, do kogo należy akwen i kto miałby
wydać zgodę na jego udostępnienie. – Obecnie otrzymaliśmy pismo z upoważnienia wojewody nakazujące przeprowadzenie postępowania administracyjnego w celu ostatecznego
ustalenia właściciela tego terenu – mówi starosta lwówecki, Artur Zych. – Mam jednak
zgodę na podpisanie umowy na wydzierżawienie tego terenu na czas określony na trzy
lata. Po przeprowadzeniu tego postępowania i ustaleniu właściciela umowa zostanie
przedłużona na 10 lat.

ROŚNIE KRAINA DARKA MILIŃSKIEGO

WASZE FOTKI NASZE POCIECHY

A nd rz ej

i pomost do dobijania statków.
Pomysł nie jest więc nowy. Jest
to powrót do tego, co kiedyś już tu
było. Przy budowie zapory wybudowano cztery cyple m.in. przy dworcu
kolejowym, w miejscu gdzie Bóbr

Replika średniowiecznego grodu otoczona ogrodzeniem z ostrokołów powstaje na niezagospodarowanym
dotąd pagórku między dawną linią kolejową (dziś ścieżka rowerowa) a Zamkiem Legend Śląskich, barwną
atrakcją turystyczną dla dzieci od lat 7 do 100.
To początek zapowiadanych przez pana
Magicznego Miejsca w
Pławnej, Dariusza Milińskiego, zmian w jego legendarnym raju. Artysta
ma w planach jeszcze
budowę Arki Noego z
żywymi zwierzętami
w środku, a także postawienie na pobliskim
wzgórzu pomnika Zbawiciela wzorowanego
na brazylijskim Cristo
Rei z Rio de Janeiro.
Inaczej niż kilka miesięcy temu
wygląda otoczenie Zamku Legend
Śląskich. Dostawiono tam domki,

w których znajduje się sklep z
pamiątkami i kasa biletowa, a na
środku „dziedzińca” stanęła karuzela, która cieszy się powodzeniem wśród najmłodszych gości.

W miejscowy krajobraz wpisał
się już jedyny w kraju pomnik
Napoleona, ustawiony w sierpniu
2008 roku w 200. rocznicę pobytu
na ziemi lwóweckiej Małego Cesarza. Ustawiono też
kilka nowych rzeźb.
Niezapomnianym pozostaje lalkowy spektakl z towarzyszeniem
budzących nieraz grozę dźwięków, którego
kanwą są dolnośląskie
legendy.
A nad wszystkim
góruje potężny jeleń,
instalacja, pamiątka
po obchodach 900lecia Jeleniej Góry podarowana Milińskiemu
przez samorządowców ze stolicy
Karkonoszy.

Fot. Konrad Przezdzięk

drogę pozwoleń i obecnie zmaga się z

Fot. Archwium

Tak wyglądają kadry z filmu dokumentalnego Wiktora Werca, który
w 1946 roku uwiecznił wyjazd na
letnisko. Ale i tak może wyglądać rzeczywistość współczesna. Jeszcze tego
lata mieszkańcy Jeleniej Góry i okolic,
a także przyjezdni turyści będą mogli
na popularnych „Pilchach” popłynąć
w godzinny rejs statkiem. Nowa
atrakcja na zalewie pojawi się dzięki
pasji mieszkańca Janowic Wielkich,
który swoim uporem pokonał wszelkie przeciwności losu,
przeszedł formalną

(tejo)
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Wrocław, ul. Piłsudskiego 12
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e-mail: sales@ﬁnroyal.com

(071) 390 15 15

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

Fot. Archwium

„Anhelli” u Hauptmannów

Finroyal jest marką handlową FRL Capital Limited z siedzibą w Londynie (Zjednoczone
Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Płn). Umowy Kontrakt Lokacyjny są ofertą o stałym
lub zmiennym, z góry ustalonym oprocentowaniu i nie są depozytem bankowym.

Nieznany obraz Wlastimila Hofmana prezentowany jest obecnie
w Szklarskiej Porębie. Dyrekcja
Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze poszukuje środków na
zakup tego dzieła. Wzbogaciłoby
ono Galerię Malarstwa Wlastimila
Hofmana, artysty związanego z

Karkonoszami. „Anhelli” powstał
w 1915 roku w Pradze. Przez lata
należał do jednej z prywatnych
kolekcji w stolicy Czech. Obraz
ten przywołuje refleksje dotyczące cierpienia narodu polskiego
podczas I Wojny Światowej.

(Ania)
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Zbliżenie z naturą
W tym tygodniu warto się wybrać do Głębocka, gdzie od wtorku do soboty odbywać
się będzie XIX Festiwal Ekologii Neohumanistycznej. Zebrani goście poznają tajniki
FENG–SHUI, medytacji alternatywnej i
wielu innych pasjonujących zajęć.
Festiwal organizuje Gospodarstwo Ekologiczne Ananda Putta
Bhumi. Farma prowadzona jest
przez grupę Ananda Marga. Panują na niej szczególne zasady,
których przestrzegają wszyscy
jej mieszkańcy. Na terenie 46
hektarów nikt nie pali, nie pije
i nie poprawia sobie nastroju
innymi używkami. Podaje się
tam wyłącznie wegetariańskie
potrawy. Podkreśla się w ten
sposób, że nie tylko ludzie są
ważni, ale i zwierzęta oraz
rośliny, od których w ogromnej
mierze jesteśmy uzależnieni. W
ciągu najbliższych dnie idee te
przybliży sobie większa liczba
osób. Festiwal od lat przyciąga
wielu ludzi, którzy nie są obojętni na zmiany jakie zachodzą we
współczesnym świecie. Wierzą,
że mają na niego wpływ i mogą
zmienić wiele rzeczy. - Festiwal
ten jest doskonałym miejscem
na poznanie ludzi, którym nie
jest obojętny los naszej pla-

nety. Wykłady
i warsztat y z
Neohumanizmu , głębokiej
neohumanistycznej ekologii czy Proutu
, prowadzone
przez aczariów i margów
w sk a z uj ą n a
podstawowe
problemy, z jakimi boryka się
współczesny człowiek i społeczeństwo. – Czytamy na stronie
internetowej organizatora imprezy. - Jednocześnie nakreślają
wizję przemian, które są możliwe, jeżeli tylko uwierzymy, że
jesteśmy w stanie zmienić ten
świat na lepsze.
Nie zabraknie także rozmów
o współczesnej demokracji,
globalizacji i przemianach ekonomicznych, jakie zachodzą
obecnie na świecie. Dzień w
gospodarstwie rozpoczynać się

Kino Marysieńka zaprasza na seanse filmowe

ośrodka. Film wyświetlany będzie
do czwartku o godzinie 18.00.
„Narzeczony mimo woli”,
film wyreżyserowany przez Anne
Fletcher. W rolę główną wcieliła
się przebojowa Sandra Bullok.
Bohaterka jest podporą potężnego
wydawnictwa w Nowym Jorku.
Kiedy wydaje się, że jej kariera
będzie się błyskawicznie rozwijać,
pojawiają się kłopoty. Jest bowiem
Kanadyjką, zaniedbała procedury
wizowe i grozi jej deportacja z
USA. Wyjściem jest uzyskanie
amerykańskiego obywatelstwa
poprzez małżeństwo. Oświadcza
więc swoim przełożonym, że właśnie wychodzi za mąż, za swojego
asystenta Andrew Paxtona. Gdy

„Jeszcze nie wieczór” w reżyserii wybitnego dokumentalisty
Jacka Bławuta. Film został uhonorowany Srebrnymi Lwami i
nagrodą za najlepszą rolę męską
dla Jana Nowickiego na trzydziestym trzecim Festiwalu Filmów
Fabularnych w Gdyni. Głównym
bohaterem jest znany gwiazdor,
który przyjeżdża do domu aktora
w Skolimowie. Jego nietypowe
podejście do życia i zachowanie
zakłóca egzystencję pozostałych
mieszkańców. Nie mówiąc już
o flirtach z jedną z pracownic

Koncerty Organowe

Parafia Ewangelicko – Augsburska zaprasza na kolejny koncert z
tego cyklu. W najbliższą niedzielę
o godzinie 19.00 wystąpi organista, cymbalista i harmonista Jan
van Mol. Artysta wykona utwory
Georga Bőhma, Justina Heinricha
Knechta, Kleinesa Flőtenkonzerta,
Jacques Cl. Adolphe Mine, Johanna
Sebastiana Bacha.

Wieczór przy pianinie

Miłośnicy tego instrumentu w
każdy czwartek mogą wysłuchać
koncertu Tadeusza Kosińskiego.
Artysta występuje o godzinie 19.00
przy Placu Piastowskim 13. Wstęp
wolny.

Jazz w Casparze

Hotel zaprasza na cykl koncertów, które odbywać się będą w
niedzielne wieczory. Jazzu, swingu
i piosenki autorskiej wysłuchamy
w najbliższą niedzielę o godzinie
18.00.

Dom Gerharta Hauptmanna zaprasza

W sobotę, 1 sierpnia, będzie
można zwiedzić muzeum za darmo w ramach organizowanego
wówczas Dnia Otwartych Drzwi.
Będą to jednocześnie obchody rocznicy wprowadzenia się noblisty do
willi „Wiesenstein”. Specjalnie z tej

INFORMATOR

„POD CHMURKĄ„
Piechowicki Ośrodek Kultury zaprasza na imprezę
plenerową, która odbędzie się w najbliższą sobotę,
25 lipca. Rozpocznie się o godzinie 16.00, a zakończy
o 22.00.
W jej ramach zostaną zorganizowane gry i konkursy pod hasłem
„Tak się bawią Piechowice”. Zebrane osoby wysłuchają koncertu zespołu „Szklarki oraz „Hity na lato”.
Poza tym zaplanowano zabawę z

będzie od ćwiczeń i medytacji. Podobnie będzie się także
kończyć. W ramach festiwalu
odbędzie się wiele ciekawych
wykładów i warsztatów. Osoby,
które od 21 do 25 lipca zdecydują
się odwiedzić gospodarstwo w
Głębocku wysłuchają koncertu
gongu i mis tybetańskich, poznają choreoterapię czyli taniec w
kręgu, prout – ekonomię alternatywną. Dowiedzą się m. in. jaki
wpływ na ciało i umysł ma dieta
wegetariańska i przybliżą sobie
tajniki FENG – SHUI. Do udziału
w festiwalu zaproszono sześciu

wykładowców. Wypowie się rzeźbiarka i poetka Joanna Chmielarz – Husarska. Założycielka
Galerii Harmonii w Krakowie,
Didi Tajaswinii, pochodząca z
Australii mniszka, nauczycielka
jogi i medytacji, Dada Vanditanada, mnich wywodzący się z Indii
i inni. – Przepiękna przyroda
Karkonoszy, pyszna, ekologiczna
kuchnia wegetariańska oraz
mnóstwo wspaniałych ludzi tworzą niesamowity klimat, który
sprawia, iż wielu ludzi odwiedza
nas już od kilkunastu lat. – pisze
organizator.

zaskoczony Andrew nie chce zgodzić się na jej propozycję, Margaret
stawia mu ultimatum - albo zawrze
z nią fikcyjny związek małżeński,
albo wyląduje na ulicy. Film obejrzymy do czwartku o godzinie
16.00 i 20.00.

skierowanego przeciwko Skynetowi i armii Terminatorów. Ale
przyszłość, w którą wierzy Connor
zostaje częściowo zmieniona na
skutek pojawienia się Marcusa Wrighta (Sam Worthington), obcego,
którego ostatnim wspomnieniem
jest pobyt w celi śmierci. Connor
musi dowiedzieć się, czy Marcus został przysłany z przyszłości czy jest
uciekinierem z przeszłości. Connor
i Marcus wyruszają w podróż,
która prowadzi ich do centrum
operacyjnego Skynetu, w którym
odkrywają przerażającą tajemnicę,
jaka kryje się za możliwym unicestwieniem rodzaju ludzkiego. Film
wyświetlany będzie do czwartku o
godzinie 16.00, 18.00 i 20.00.

Kino Grand proponuje:

„Terminator Ocalenie” w reżyserii McG. Głównym bohaterem jest
John Connor, w rolę którego wciela
się Christian Bale. Akcja filmu rozgrywa się w post-apokaliptycznym
roku 2018. Christian Bale występuje w roli Johna Connora, człowieka, którego przeznaczeniem
jest poprowadzenie ruchu oporu

NEW MODEL ARMY - „Todays Grupa New Model Army nie należała
Is A Good Day”
jednak do żadnego określonego
Zasłużona dla brytyjskiego rocka
formacja działająca od 1980 roku
doskonale znana jest wszystkim
wielbicielom muzyki undergroundowej. Została założona w Bradford
przez Justina Sulivan’a i od samego
początku ulegała wpływom punk
rocka mieszając go z elementami
brytyjskiego soulu. Jednak przez
lata kariery muzycy przeszli długą,
kreatywną i obfitującą w wydarzenia podróż muzyczną. Ich dokonania wpłynęły na rozwój wielu
gatunków muzycznych m.in. post
rocka, folk rocka a także metalu.

gatunku muzycznego. Ich twórczość
zawsze pozostawała trudna do
sklasyfikowania. Po 30 - tu latach,
nie stracili zdolności do zmian i
szukania nowych wyzwań artystycznych. Najlepszym przykładem
jest ich najnowszy album „Todays
Is A Good Day”. Całość materiału
na ten krążek napisany był już na
jesieni 2008 roku, jednak śmierć
bliskiego przyjaciela i zarazem
managera zespołu Tomm’a Tee,
uniemożliwiła nagranie płyty. Po
dłuższej przerwie i pomocy innego
przyjaciela zespołu, Chrisa Kimsey’a
( współpracował m.in. z The Rolling
Stones,Jimmy’m Cliff’em, Killing

okładkę płyty „13” Blur. Coxon był
jednym z założycieli tego zespołu, z
którym nagrał 7 udanych albumów
wydawnictwo: Metal Mind Pro- studyjnych. Odciął się od Blur w 1988
duction
roku, kiedy to postanowił nagrywać
Gitarzysta Blur powraca ze swoim płyty pod własnym szyldem. W tym
solowym albumem „The Spinning samym roku ukazał sie jego solowy
Top”, który przez brytyjskie media krążek „The Sky Is Too High”.
Najnowsza płyta „The Spinning
uznany został za najlepszy krążek w
dorobku tego artysty. Graham Coxon Top” to juz 7-ma solowa płyta w
to artysta, który uznawany jest za dorobku Grahama Coxona. Nad projednego z najciekawszych gitarzystów dukcją całości czuwał Stephen Street (
na Wyspach Brytyjskich, jest on także współpracował m.in. z The Smith, Blumultiinstrumentalistą i malarzem. To r,The Cranberries, Kaiser Chiefs). Ten
właśnie jego obraz został wybrany na najnowszy krążek to nic innego jak
koncept album, który obrazuje życie

GRAHAM COXON - „The Spinning Top”

nagrodami „Sporty ekstremalne”
oraz wieczór taneczny pod chmurką. Dodatkowymi atrakcjami będą
mała wystawa gołębi, zamek dmuchany dla dzieci, zabawa plastyczna oraz punkt handlowy.

Podróż do syberyjskiej tajgi
W podróż wybiorą się ci, którzy 1 sierpnia wysłuchają
koncertu szamana i muzyka z Tuwy, Gendosa. Wystąpi
on w cieplickiej jurcie.
Dzięki muzyce tuwińskiego artysty publiczność
przeniesie się do świata
koczowników i szamanów. Uda się na wycieczkę
w bezkresną syberyjską
tajgę. Wystarczy zdecydować się na jeden z trzech
koncertów, które odbywać
się będą w trzy soboty
sierpnia i dać się porwać
przygodzie.

Magia miejsca

Goście jurty będą mogli usiąść „po
turecku” z czuburekiem w jednej ręce
i z czaszką słonej herbaty w drugiej. Jurta to magiczne miejsce. Jej okrągły
kształt z otworem wycelowanym
w niebo, koncentruje we wnętrzu
energię, która potęguje odczucia
przebywających w niej ludzi.-pisze
organizator - Koncert koczowniczej
muzyki w takich warunkach pozostawia niezatarte wrażenie.

Oryginalne instrumenty

Muzyka Gendosa stanowi jednocześnie opowieści o azjatyckich

Nowości ze świata muzyki
wytwórnia: Kartel Music
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Joke), udało się muzykom nagrać
11 studyjny album na którym znalazło się mnóstwo przecudownych
kompozycji zarówno Justina Salivan’a jak i pozostałych członków
zespołu. Teksty w pewien sposób
mówią o przyjaźni a także o bólu
jaki doznali po utracie najbliższego
przyjaciela. 18 lipca grupa New
Model Army zaprezentowała po
części ten materiał z najnowszej
płyty a także przypomniała nieco
starsze nagrania podczas festiwalu
w Jarocinie. Mogliśmy skonfrontować jak ta muzyka brzmiała w ich
wydaniu na żywo. Takiej okazji nie
można było przepuścić.Kto nie był
ten trąba.
człowieka od narodzin do śmierci. Cała
szata graficzna płyty jest autorstwa
samego Grahama Coxona. Gościnnie
na krążku pojawiają się tak znakomici
artyści jak: Danny Thompson czy Robyn Hitchcock. Album „The Spinning
Top” składa się z 15 utworów, otwiera
go „Look Into The Light” a potem wpadamy w otchłań bluesowo - folkowych
fascynacji Coxona w „This House”,
„In The Morning”, „If You Want Me”,
„Perfect Love”, „Brave the Storm”,
„Tripping Over”, „November”, „Dead
Bees”, „Sorrow’s Army”, „Caspian
Sea”, „Home”, „Humble Man”, „Feel
Alright” aż po „Far From Everything”.

Andrzej Patlewicz

stepach. Uważni słuchacze odnajdą
w niej melodie obrazujące przeszłość
i przyszłość. Jest także hołdem, jaki
artysta składa swoim rodzicom, przyrodzie i kraju z którym jest związany.
Wraz z jego śpiewem usłyszymy także
dźwięki oryginalnych tuwińskich
instrumentów, takich jak doshpulura, igila, byzanchy, drumli, cytra
oraz bęben.
Wstęp na koncert kosztuje 25
złotych. Osoby, które chciałyby się
na niego wybrać powinny uprzednio
dokonać rezerwacji, ponieważ liczba
miejsc w jurcie jest ograniczona. Można to uczynić, dzwoniąc pod numer
telefonu: 602303374.

okazji przygotowano prawdziwą
ucztę kulturalną. Goście mogą
uczestniczyć w otwarciu wystawy dioram śląskich z Muzeum
Miejskiego we Wrocławiu oraz
prywatnej kolekcji Henryka Tomaszewskiego i Stefana Kaysera. Zorganizowano także koncert letni,
stoiska z książkami, pamiątkami
oraz finałowy spektakl operowy
„Muzyczny Ogród Liczyrzepy” w
wykonaniu uczestników międzynarodowych warsztatów.

Spektakl w ODK

Sztukę Teatru Klasyka „O
pięknych kwiatkach i strasznym
perzu” najmłodsi jeleniogórzanie
będą mogli obejrzeć w najbliższą
środę, 22 lipca o godzinie 12.00. Do
jej obejrzenia zachęca organizator,
czyli Osiedlowy Dom Kultury.

W tych kompozycjach jest mnóstwo
przestrzeni i nawiązań do elementów
rocka i bluesa a to przecież sympatycy
tego artysty lubią najbardziej.

Relaks z rowerem

To propozycja PTTK Jelenia
Góra oddział Sudety Zachodnie.
Najbliższa wycieczka odbędzie
się w niedzielę, 26 lipca. Na chętnych przewodnik będzie czekać
w Jeleniej Górze na Placu Ratuszowym przy fontannie o godzinie
9:30. Każdy z uczestników musi
posiadać kask, a rowery muszą
być sprawne z odpowiednim
oświetleniem. Należy posiadać
także podstawowe narzędzia do
jego naprawy.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

20 lipca 2009 r.
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ROZRYWKA

„Nic nie zapowiada rewolucji”
„Moja płyta to cała ja. Przymierzyłam się do nagrania tej płyty już jako dojrzała artystka i jestem z niej bardzo dumna” - opowiada Ania Wyszkoni.
Dwa lata temu mówiła pani,
że na solową karierę trzeba
być gotową. Chyba ten czas już
nadszedł, skoro solowa płyta
została nagrana?
Anna Wyszkoni: Najwidoczniej
tak. Pomysł nagrania mojej solowej płyty pojawił się dwa-trzy lata
temu. Ale wtedy nie byłam na to
gotowa, jeszcze szukałam siebie.
Natomiast w tym roku, już jako dojrzała artystka, przymierzyłam się
do nagrania własnej płyty i jestem
z niej bardzo dumna. Jestem pewna
każdego dźwięku i każdego słowa,

które tutaj wyśpiewałam. I mogę
pokazać odbiorcom swoją drugą
twarz. Do tej pory prezentowałam
się jako Ania z zespołu Łzy. Teraz
publiczność będzie miała okazję
poznać mnie z nieco innej strony.
Co to znaczy: być dojrzałą
artystką?
Anna Wyszkoni: Umiejętnie decydować o sobie, swojej twórczości
i wizerunku. W zespole pracuje
się nieco inaczej. W naszym jest
sześć osób i wspólnie podejmujemy wszystkie muzyczne decyzje.

Natomiast podczas realizowania
solowego materiału ostateczne
słowo należało tylko i wyłącznie do
mnie, więc musiałam być bardzo
świadoma tego, co robię. I tak
właśnie było. Płyta „Pan i pani” jest
naprawdę moja. Oczywiście sporo
osób pomagało mi w jej realizacji.
Skąd tyle brzmień retro na
pani płycie?
Anna Wyszkoni: Taki był zamysł.
Chcieliśmy poeksperymentować w
trakcie realizacji płyty. Nie myśleliśmy o tym materiale pod kątem
mody, która obowiązuje dziś na
rynku, nie chcieliśmy robić czegoś
na siłę. Zależało nam na bawieniu
się dźwiękami i stąd tak różne
brzmienia. Obok utworu z orkiestrą dętą jest na przykład nagranie
wyłącznie z sekcją smyczkową, są
różne brzmienia gitar... Przypuszczam, że wiele osób może być tą
płytą zaskoczonych, ale wierzę
mocno w to, że pozytywnie.

REKLAMA

Różne są też na tej płycie
nastroje: od radosnej i beztroskiej „Amelii” do bardzo
nostalgicznej „Wiosny”. Dlaczego wiosna jest u pani taka
smutna?
Anna Wyszkoni: Nie jest smutna! Nie odbieram tej piosenki w
ten sposób. Myślę, że każdy będzie
miał swój pomysł
na interpretację danego utworu. Akurat wiosnę uważam

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 24.07.2009.
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.”

za bardzo radosną porę roku i
myślę, że smyczki w tym utworze
wprowadzają jednak pozytywny
nastrój, przynajmniej ja to tak
odbieram. Ale faktycznie, są na
tej płycie różnorodne piosenki:
od radosnych i beztroskich do
bardzo nastrojowych. Wśród tych
drugich wymieniłabym jednak
raczej „Z ciszą pośród czterech
ścian” czy „Po to jesteś tu”.
Gdzie szuka pani inspiracji
dla swoich tekstów?
Anna Wyszkoni: W życiu. Obserwuję świat i ludzi, a czasem piszę
o sobie. Zwykle jest tak, że pojawia
się jakaś myśl, która dotyczy mnie,
a później rozwijam ją pisząc już
niekoniecznie o sobie.
A dlaczego tytuł płyty brzmi
„Pan i pani”?
Anna Wyszkoni: Bo o panu i
pani można wiele opowiadać na
mnóstwo różnych sposobów. A
ponieważ płyta jest tak zróżnicowana, zarówno muzycznie, jak i
tekstowo, sądzę, że tytuł jest bardzo
trafiony.
Czy przygotowuje się pani do
trasy koncertowej z solowym
materiałem?
Anna Wyszkoni: Owszem, myślę
o tym, ale na razie nic nie planuję,
bo wszystkie terminy mam zajęte
ze Łzami. Jeśli ludzie polubią Anię
bez Łez, to pewnie jesienią ruszę w
trasę koncertową z solową płytą.

Do końca września Łzy mają
wypełniony terminarz koncertowy. Czy całe wakacje spędzicie w trasie?
Anna Wyszkoni: Jak co roku.
Koncertujemy zwykle w weekendy,
gramy maksymalnie cztery koncerty w tygodniu, żeby mieć czas dla
siebie i dla naszych rodzin. Staramy
się rozsądnie łączyć pracę z życiem
prywatnym.
Czyli, tak jak zapowiadała
pani jakiś czas temu, solowa
działalność nie będzie miała
wpływu na funkcjonowanie
zespołu?
Anna Wyszkoni: Jeśli będzie miała, to, mam nadzieję, pozytywny.
Grupa Łzy jest moim muzycznym
domem, z którego na pewno nie
odejdę. Pojawiły się plotki, że zrezygnuję z zespołu, ale teraz chyba

wszyscy już oswoili się z nową
sytuacją i nasi fani śpią spokojnie.
Jako zespół zamierzamy wkrótce
rozpocząć prace nad kolejną płytą.
Każdy z nas dojrzewa muzycznie.
Po kilkunastu latach od powstania
grupy jesteśmy już innymi ludźmi,
inaczej też wygląda nasze życie
prywatne, które ma duży wpływ na
to, jakie tworzymy piosenki. Znaleźliśmy już swój nurt muzyczny i
chcemy pozostać takim zespołem,
jakim byliśmy dotychczas. Oczywiście ciągle się rozwijamy i każda
kolejna płyta jest dojrzalsza, jednak
zawsze będziemy grać tak, jak podpowiada nam serce. Jeśli podpowie
nam, że mamy zafundować sobie
rewolucję muzyczną, to pewnie
to zrobimy. Ale na razie nic takiej
rewolucji nie zapowiada.

Dziękuję za rozmowę.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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- Cześć tato - mówi syn do ojca
informatyka, wchodząc do mieszkania.- Wróciłem.
- Cześć synu. Gdzie byłeś? - pyta
ojciec, nie odr y wając oczu od
komputera.
- W wojsku, tato.

z przodu i ty też... A to ciebie
wszyscy głaszczą i kochają , a
na mni e p o luj ą , sy pi ą t r ut k i i
nasyłają koty...
- Bo ty, szczurku, masz public
relations do d...
***

***

Lekar z radzi pacjentce:
- Zalec am pani częste ką piele,
dużo ruchu na śwież ym powie tr zu i bardzo proszę ubierać
się ciep ł o.
Po powrocie do domu pacjentka
relacjonuje mężowi:
- Lekarz polecił mi pojechać
n a t ydz i e ń n a B e r m u d y, p ó źni ej w A lpy na nar t y... Ac h! I
upiera ł si ę je s zc ze, żebyś mi
kupi ł futro.
***

Nauczycielka na lekcji do dzieci:
- Kim jest dla nas Bóg?
- Jest paster zem - odpowiada
jedna z uczennic.
- A kim my jesteśmy dla Boga? pyta się znowu nauczycielka.
Cisza w klasie, nikt nie odpowiada. Wtem zgłasza się Jasiu:
- Jesteśmy stadem baranów.
***

Rozmawia szczur z chomikiem.
Szczur narzeka:
- Nie ma sprawiedliwości na świecie... Popatrz, ty masz futerko,
ja mam futerko... Ty masz cztery
łapki, ja mam cztery łapki... Ty
masz ogonek, ja mam ogonek...
J a mam d wa ste rc z ą c e z ą bk i

Zajączek wchodzi do baru i
mówi:
- Kto mi p o mal owa ł r owe r na
zielono?!
Cisza. Wstaje niedź wiedź i
mówi:
- Ja, bo co?!
Zajączek na to:
- Chciałem zapy tać, jak długo
schnie farba.
***

Przychodzi baba do lekarza:
- Panie dok tor ze, źle widzę z
bliska - mówi baba.
- A z daleka? - pyta doktor.
- Oj, z daleka, z daleka, a ż z
Częstochowy.
***

Hrabina przyjmuje do pracy nową
s ł uż ąc ą - dziewc z ynę ze wsi.
Okazuje się, że dziewczyna jest
czysta, skromna i pracowita.
- Przyjmuję cię. Aha, a czy lubisz
kanarki i papugi?
- Ja tam, pani hrabino, jadam
wszystko...
***

Lekcja religii w szkole. Ksiądz
mówi dzieciom o małżeństwie.

- Wiecie, że Arabowie mogą mieć
kilka żon? To się nazy wa poligamia. Natomiast chrześcijanie
mają tylko jedną żonę. A to się
nazywa... Może ktoś z was wie?
W klasie cisza, nikt nie podnosi
ręki.
- To się nazy wa - podpowiada
ksiądz - mono... mono...
Jaś podnosi w górę rączkę:
- Monotonia!
***

Dwaj sanitariusze wiozą pacjenta
korytarzem.
- Wieziemy go do prosektorium
cz y na reanimację? - py ta je den.
- Lekarz powiedział, że do prosektorium - odpowiada drugi.
Wystraszony pacjent w ygląda
spod prześcieradła i mówi:
- A może jednak na reanima cję...
***

przyzwoitszej pozycji. To napad,
a nie piknik w lesie!
***

W pocią gu wielki tłok, pasażerowie stoją na kor y tar zach.
Nagle słychać głos z oddalonego
przedziału:
- Lekar za, c z y jest tutaj jakiś
lekarz?!
Z końca wagonu, przez tłok przeciska się lekarz. Po dotarciu na
miejsce słyszy pytanie:
- Choroba gardła na sześć liter?
***

Pewien mężczyzna zwraca się
do adwokat a, k tórego mu po lecono:
- Czy to prawda, że bierze pan aż
20 euro za dwa pytania?
- Tak. Jakie jest pańskie drugie
pytanie?
***

- Panie doktorze, do której pan
d z i s i a j p r z y j m u j e? - py t a p a cjent.
- Do lewej, do lewej... - odpo wiada lekar z, wskazując lewą
kieszeń fartucha.
***

Na bank napadają bandyci i
nakazują personelowi:
- Wszyscy na podłogę! Nie ruszać się!
Urzędnicy położyli się na podłodze w milczeniu. Tylko star y
kasjer szeptem zwrócił uwagę
młodej koleżance:
- Niech się pani położy w jakiejś

Rozmowa prze telefon:
- Halo, kto mówi?
- Kierownik sklepu z obuwiem.
- A, to przepraszam. Najwidoczniej pomyliłem numery.
- Nie ma sprawy. Proszę przyjść,
wymienimy.
***

- Jasiu, jaką częścią mowy jest
„nic”?
- Czasownikiem.
- Dlaczego tak sądzisz?
- Bo odpowiada na pytanie: „co
robi?”.

HOROSKOP
BARAN
Dużo zieleniny i soków owocowych pomoże ci
zachować siły w nadchodzącym tygodniu. Będzie on wyczerpujący, ale nie poddawaj się - weekend wynagrodzi
ci trudy. Może ci się przytrafić miła niespodzianka, która
poprawi twój humor i samopoczucie.
BYK
Pozwól wydarzeniom płynąć ich własnym rytmem,
biegiem. Wszystko ma swój czas i miejsce. Będziesz miał
okazję do głębokiego i prawdziwego przeżywania różnych wydarzeń. W tym tygodniu twój refleksyjny nastrój
pozwoli ci odpowiedzieć sobie na istotne pytania.
BLIŹNIĘTA
Zapanuje cisza, ale to tylko cisza przed burzą. Zaczerpnij z tej ciszy jak najwięcej energii, nadejdzie bowiem
czas, w którym zburzy się wszystko. Dzięki wcześniej
pozyskanej sile będziesz mógł spokojnie wszystko
odbudować. Czeka cię czas próby, ale wyjdziesz z niej
obronną rękę.
RAK
Czemu zwlekasz? Nie czekaj - problemy same się nie
rozwiążą. Potrzebne jest twoje zdecydowane działanie.
Przyda się wsparcie partnera, zwłaszcza w sytuacjach
trudnych. Nie zapominaj o tym, że wiele problemów o
wiele łatwiej rozwiązuje się w szerszym gronie. Możesz
liczyć na przyjaciół.
LEW
Będziesz miał okazję zobaczyć wszystko poza granicami iluzji. To dla ciebie wspaniały czas na uzdrawianie
zarówno w relacjach z innymi, jak i z samym sobą.
Uzdrowienie da ci niezwykłą siłę. Coś istotnego zmieni
się w twoim życiu i będzie to zmiana na lepsze.
PANNA
Więcej luzu! Nie możesz ciągle żyć w napięciu. Weź
wolny dzień, zrelaksuj się, poleniuchuj. To pozwoli ci
pozbyć się negatywnych emocji i nabrać nowych sił i
energii, które będą ci bardzo potrzebne w tym tygodniu.
Musisz zadbać o siebie, odpocząć i wyciszyć się.

WAGA
Czas zwolni nieco swoje tempo. Dzięki temu będziesz
miał wiele możliwości. Pojawi się również czas świętowania i zabawy. Wykorzystaj ten okres najlepiej, jak
tylko potrafisz. Gwiazdy ci sprzyjają i kłopoty powinny
cię omijać. Nie trać jednak czujności.
SKORPION
Na horyzoncie widać poprawę w sprawach finansowych. Jednak pieniądze nie spadną z nieba. Musisz
dołożyć starań, aby osiągnąć finansowy sukces. Będzie
on jednak w tym tygodniu znacznie bliżej, niż sądzisz .
Tak więc nie czekaj, tylko działaj. Nie bój się ryzyka.
STRZELEC
Będziesz miał wiele okazji do przebywania w otoczeniu ludzi. Staniesz się twórcą, a wszystko, co stworzysz,
da tobie i innym wiele dobrego. Nadchodzi dla ciebie
dobry okres. Wszystko, co teraz zaczniesz, zakończy się
sukcesem. Ktoś oczekuje twojej pomocy; nie wahaj się,
by jej udzielić.
KOZIOROŻEC
Wykorzystaj swoje atuty i idź na całość. Nie pozwól,
aby inni zbierali laury za twoją pracę. Upomnij się o
swoje - czasem lepiej tupnąć, niż pozwolić się lekceważyć. W tym tygodniu spory przypływ energii pomoże ci
osiągnąć zamierzone cele. Wiele ciekawych spotkań z
interesującymi ludźmi.
WODNIK
Osiągnąłeś już pełną gotowość do podjęcia szczególnie
ważnej decyzji w twoim życiu. Pojawi się obok ciebie osoba, która może stać się twoim prawdziwym przyjacielem.
Dzięki temu staniesz na nogi i będziesz mógł działać, jak
należy. Bądź uważny, by nie przegapić tej szansy.
RYBY
Spełnisz swoje marzenia. Pamiętaj, że marzenia zawsze się spełniają w swoim czasie. Może wrócić do ciebie
pewna dawno niezałatwiona sprawa. Postaraj się tym
razem rozwiązać ją do końca. Pozwoli ci to uwolnić się
od niepotrzebnego balastu. Poczujesz ulgę. Nie zwlekaj.
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MEDYCYNA I ZDROWIE

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

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

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

Diagnostyka neurologiczna
badania EMG, badania EEG
Doppler tetnic

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

W upalne dni pij dużo wody, jedz owoce
Woda jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Jej brak spowoduje
zanik pracy podstawowych narządów. O piciu jej w dużych ilościach należy pamiętać
szczególnie latem, w okresie wysokich temperatur i pocenia się. Ważne jest, aby organizm stale otrzymywał płyny różnego typu, tak, aby organizm się nie odwodnił.

REKLAMA

Jak wynika z badań, nie wszyscy i nie zawsze potrafią prawidłowo nawodnić organizm. W
codziennym menu większości
ludzi jest herbata, kawa i różne
napoje. Bywa, że zapomina się
o wodzie. Tymczasem powinno
się wypijać od 1,5 do 2 litrów
płynów dziennie. Trzeba też

pamiętać, że każdy z nas ma
różną kondycję, jak również
różne zapotrzebowanie na wodę.
Dla zabezpieczenia normalnej przemiany materii, należy
przyjąć tyle płynów, ile wydali
z organizmu. Woda mineralna
nie tylko nawilża odpowiednio
organizm, ale również oczysz-

cza go z toksyn. Ten, kto wody
nie pije, pozwala toksynom
magazynować się w komórkach
i naczyńkach organizmu, przyspieszając powstawanie u siebie
różnych chorób. Jednak jak
mówią lekarze woda, w której
składzie znajduje się zwiększona
ilość soli mineralnych nie może
być używana przez dłuższy czas,
ponieważ ich nadmiar odkłada się w stawach, mięśniach
i kościach. Również kawa i
herbata również nie powinny
być używane w nadmiernych
ilościach. Ze względu na dużą
zawartość kofeiny i teaniny,
nadmiar wody zatrzymuje się
w tkankach tłuszczowych, powodując obrzęki, zatrzymanie
toksyn i niepotrzebne obciążenie
systemu wydalniczego.
Należy pamiętać, że wodę powinniśmy pić w odpowiednich
porach. Jednorazowo większą ilość płynów można wypić
pomiędzy posiłkami. Nigdy
bezpośrednio przed, w trakcie
lub tuż po spożyciu pokarmów.
Dlaczego? Ponieważ wypite
przed jedzeniem napoje zmywają soki żołądkowe niezbędne do
trawienia pokarmów. Natomiast
popijanie w trakcie konsumpcji
lub bezpośrednio po posiłku
powoduje zbytnie rozrzedzanie
soków trawiennych. W efekcie
przyczynia się do zalegania
pokarmów w przewodzie po-

karmowym – tłumaczą lekarze.
Natomiast niedobór wody może
być jeszcze bardziej szkodliwy
dla naszego organizmu niż jej
nadmiar. Palące pragnienie
przed posiłkiem może świadczyć
o zbyt gęstych sokach żołądkowych, które bez szkody dla
zdrowia możemy łatwo rozcieńczyć niewielką ilością napoju
najlepiej na 20 - 30 minut przed
jedzeniem. Gdy spożywamy zbyt
suche jedzenie również warto go
nieco „zmoczyć”, żeby ułatwić
trawienie. W tym przypadku, w
czasie posiłku możemy wypijać
niewielką ilość płynu, ale bardzo małymi łyczkami i niezbyt
często.
Wiele korzyści dla zdrowia
może przynieść też szklanka ciepłej wody wypijana bez pośpiechu rano zaraz po obudzeniu.
Cora z c zęściej
obalany jest mit,
że należy pić tylko
wodę niegazowaną i wystrzegać się
wody z gazem. Jak
argumentuje profesor Krzysztofem
Grabowskim z Wrocławskiej Akademii
Medycznej, woda
gazowana nie tylko
nie szkodzi, ale ale
pod względem mikrobiologicznym
jest zdrowsza od
niegazowanej. W
obecności „bąbelków”, które obniżają pH wody, nie
rozwijają się bakterie, które mogą wy-

woływać rożne choroby. Należy
jej unikać tylko w niektórych
przypadkach z określonych
powodów zdrowotnych np. przy
nad kwasocie, zaburzeniach
trawienia, przy chorobie gardła
i strun głosowych. Uwalniany
z gazowanej wody mineralnej
dwutlenek działa na kubki smakowe znajdujące się w jamie
ustnej, co orzeźwia i pobudza
apetyt i zwiększa jednocześnie
czynność wydzielniczą żołądka. Wszystko to razem ułatwia
trawienie spożytych pokarmów.
Dodatkowo znajdujące się w
wodzie mineralnej elektrolity,
jak: sod, potas, wapń i magnez
wpływa ją na czynność perystaltyczną jelit, co jednocześnie zapobiega zaparciom – opowiada
pan profesor. Należy dodać również, że woda gazowana oprócz

wymienionych własności bardzo
dobrze gasi pragnienie. Wodę z
bąbelkami warto pić również
po wysiłku, bo m.in. ułatwia
wydzielanie moczu, z którym
wydalane są toksyny.

Latem ważne są też
owoce

Owoce, jarzyny i warzywa
to najcenniejsze źródło wody i
niezbędnych minerałów dla organizmu. Soki świeżo wyciśnięte
z marchewki, czy cytr usów
dostarczają organizmowi nie
tylko witamin, mikroelementów i łatwo przyswajalnych soli
mineralnych, ale także wody.
Taki sok swoim chemicznym
składem odpowiada płynom
wypełniającym każdą komórkę
naszego ciała.
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PRAWNIK RADZI

Prawnik radzi
1.Obowiązywanie środka
karnego w trakcie wykonywania kary pozbawienia wolności 2. Testament
u notariusza
Zostałem zatrzymany w
stanie nietrzeźwości i za to
wymierzono mi karę 4 miesięcy pozbawienia wolności
oraz środek karny w postaci
zakazu prowadzenia pojazdów
na okres trzech lat. W międzyczasie zostało zarządzone mi
wykonanie innej kary w wymiarze dwóch i pół roku, to jest
już dwa lata i dziesięć miesięcy.
Trafiłem do zakładu karnego
skąd wyszedłem po dwudziestu
miesiącach i przez to okres tego
środka karnego o taki czas się
wydłużył. Normalnie zakaz
ten kończyłby mi się w marcu
przyszłego roku. Czy Sąd może
cofnąć orzeczony zakaz po
upływie tych trzech lat, nie
patrząc jednak na to, iż jedna
trzecia tego zakazu została
odbyta w zakładzie karnym?
Czy w takim wypadku istnieje wcześniejsze zwolnienie
mnie z tego zakazu? Zależy mi

bardzo na wyrobieniu prawa
jazdy. Myślałem, że zakaz jaki
mam kończy się za rok w marcu, a w tej chwili wychodzi na
to, że kończy się w marcu za
dwa lata. I tak z zakazu, który
miał wynosić trzy lata zrobiło
się pięć lat. – Łukasz G.
Wprawdzie orzeczony wobec
Pana zakaz prowadzenia pojazdów
obowiązywał również w trakcie
wykonywania kary pozbawienia
wolności. Jednak zgodnie z przepisem art. 43 § 2 Kodeksu karnego
okres, na który orzeczono wobec
Pana ten środek nie biegł w czasie
odbywania kary pozbawienia
wolności, choćby nawet była ona
orzeczona za inne przestępstwo.
Stąd też, od czasu, jaki upłynął od
uprawomocnienia się orzeczenia o
zakazie należy odjąć okres odbywania przez Pana kary pozbawienia
wolności. Prawo karne przewiduje
jednak taką możliwość, kiedy sąd
może po upływie połowy okresu,
na który orzeczono wobec Pana
środek karny w postaci zakazu
prowadzenia pojazdów uznać
ten środek za wykonany. W tym
przypadku warunkiem jest ustalenie, że przestrzegał Pan porządku

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

prawnego, a zakazu prowadzenia
pojazdów nie orzeczono na podstawie art. 42 § 2 lub 3.

2. Testament u notariusza
Moja babcia jest w podeszłym
wieku i ma poważne problemy
ze słuchem i wzrokiem. Chciałaby jednak spisać testament.
Słyszałem, że w takiej sytuacji
należy udać się do notariusza.
Czy mogę wiedzieć, jak będzie
wyglądała taka wizyta i czy
mogę wybrać się tam z babcią?
– Bartek
Faktycznie, swoją ostatnią wolę
Pana babcia może wyrazić w formie aktu notarialnego i z opisanej
przez Pana sytuacji, dotyczącej jej
stanu zdrowia wynika, że będzie to
najwłaściwsze rozwiązanie. Babcia
nie może być jednak osobą ubezwłasnowolnioną. Podczas wizyty
Pana babci u notariusza, będzie
on zobowiązany przekonać się, że
treść rozporządzenia na wypadek
śmierci jest babci dokładnie znana
i zrozumiała. Do takiej czynności
notariusz może przywołać biegłego, ponieważ gdyby z jakichś

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,

względów spadkodawca w chwili
sporządzania testamentu był w
stanie wyłączającym świadome
albo swobodne powzięcie decyzji i
wyrażenie swej woli, wówczas taki
testament będzie nieważny. Ponadto, jeżeli osoba wyrażająca swoją
ostatnią wolę jest niewidoma,
głucha, niema lub głuchoniema,
notariusz na życzenie takiej osoby
powinien przywołać do czynności
wskazaną przez nią zaufaną osobę,
np. członka rodziny. Stąd też, mając na uwadze stan zdrowia babci,
Pana obecność w trakcie sporządzania testamentu jest możliwa.

3.Nauka za zobowiązanie
wobec pracodawcy
Mój pracodawca zgodził się
wysłać mnie na specjalny kurs
dokształcający, ale domaga się
abym podpisała zobowiązanie, że będę musiała zwrócić
koszty nauki, jeżeli zwolnię
się w ciągu dwóch lat od jego
ukończenia. Czy to jest zgodne
z prawem? – Magda
Z oczywistych względów Pani
pracodawca chce się w ten spoPoradnia 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.

sób zabezpieczyć przed utratą
pracownika wyszkolonego za
własne pieniądze. Takie rozwiązanie zasadniczo jest zgodne z
regulującymi tę kwestię przepisami rozporządzenia ministrów
edukacji narodowej oraz pracy i
polityki socjalnej z 12.10.1993 r. w
sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i
wykształcenia ogólnego dorosłych
(Dz.U. 1993, nr 103, poz. 472, ze
zm.). Należy jednak pamiętać, że
w takiej sytuacji Pani pracodawca
powinien zawrzeć z Panią specjalną umowę szkoleniową. W jej treści
mogą pojawić się zastrzeżenia,
że jeżeli Pani, jako pracownik,
któremu sfinansowano szkolenie
w trakcie nauki lub po jej ukończeniu w terminie określonym w
umowie, ale nie dłuższym niż trzy
lata rozwiąże stosunek pracy za
wypowiedzeniem lub sprawi, że
to pracodawca rozwiąże stosunek
pracy bez wypowiedzenia z Pani
winy, albo też porzuci pracę, wskutek czego stosunek pracy wygaśnie, to będzie Pani zobowiązana
do zwrotu kosztów poniesionych
przez pracodawcę na Pani naukę.
Koszty te mogą wówczas odpowiadać wysokości proporcjonalnej do
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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czasu pracy po ukończeniu nauki
lub czasu pracy w czasie nauki,
chyba że pracodawca odstąpi od
żądania zwrotu kosztów w całości
lub części. Naturalnie, nie ma Pani
obowiązku podpisywania takiej
umowy, choć wtedy pracodawca
zapewne nie sfinansuje Pani dodatkowego kształcenia.
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

(tejo)

Budynek Uniwersytetu Ekonomicznego, w którym mieści się jeleniogórski Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki, istnieje od 74 lat zbudowany przy dawnej Kramstaweg (dziś Nowowiejska) jako gimnazjum państwowe i studium nauczycielskie. Była to jednocześnie
jedna z niewielu realizacji w Hirschbergu epoki Adolfa Hitlera. Budowę gmachu ukończono w 1935 roku. Prostym modernistycznym stylem bardzo kontrastuje z pobliską secesyjną zabudową al. Wojska Polskiego (Wilhelmstrasse). Rolę studium pedagogicznego placówka
spełniała aż do 1972 roku, kiedy to w Jeleniej Górze swój oddział utworzyła ówczesna Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu. Elementem wspólnym dla obydwu epok jest wiekowy dąb, uznany za zabytek przyrody, który kilkuset lat rośnie blisko wejścia na teren UE. To
znacząca ozdoba krajobrazu drogi wiodącej do dawnego majątku Kramstów, czyli Pałacu Paulinum, po wojnie zwanego Nową Wsią. Stąd obecna nazwa traktu.

hwium
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Fot. Marek Tkacz
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Szukają talentów do nowego sezonu

Lotnik rozpoczął przygotowania

prowadzany jest na podstawie
testów sprawnościowych, które
będą się odbywały podczas Sportowych Pikników Rodzinnych.

Fot. R. Ignaciak

W ramach pilotażu, w 2009
roku imprezy odbędą się w czterech województwach:
* mazowieckim (Warszawa),

* dolnośląskim (Wrocław),
* oraz pomorskim (Rumia).
Do udziału w testach zaproszone są wszystkie dzieci z roczników 2001-2003 z wyżej wymienionych województw. Testy odbywają się podczas Sportowego
Pikniku Rodzinnego, w którym
udział mogą wziąć całe rodziny.

do dr ugiego etapu zostanie
zaproszonych 300 dzieci, które
osiągną najlepsze wyniki.
Drugim etapem będą sierpniowe „Wakacje z Orlikiem” (W
3 wybranych lokalizacjach w
danym województwie, w okresie
od 1 do 31 sierpnia). Najzdolniejsi mali zawodnicy trafią do
„Akademii Orlika”. Po roku
treningów najbardziej utalentowani rozpoczną zajęcia
w klubach.
Akademia Orlika stanowi
część projektu „Moje Boisko
ORLIK 2012”.
Organizatorem przedsięwzięcia jest Bank Zachodni
WBK, partnerem projektu
Stowarzyszenie Byłych Piłkarzy, a nad całością patronat
objęło Ministerstwo Sportu i
Turystyki.
Po więcej szczegółów na ten
temat zapraszamy na stronę
www.szukamytalentow.pl

Po degradacji do A-klasy w zespole z Jeżowa rewolucji nie będzie.
Trenerem nadal będzie Kazimierz
Hamowski, który wiosną przejął
praktycznie zdegradowany do
A-klasy zespół. O powrót na boiska
okręgówki zamierza powalczyć
też większość piłkarzy grających
w sezonie 2008/09 w barwach
jeżowskiego klubu.
Jeżeli chodzi o transfery to nikt
nie chce na razie zdradzać szczegółów. Wiadome jest jedynie, że po
kontuzji do gry ma wrócić Kamil
Grabski. Jako wzmocnienie traktuje
się także powrót Roberta Idziego,
który miniony sezon spędził w
Pogoni Wleń. Do gry szykuje się też
doświadczony obrońca Robert Jończy i najprawdopodobniej powróci
ze Sparty Zebrzydowa Adrian Lis.
Wychowanek Karkonoszy oprócz
gry w Lotniku ma też objąć funkcję
trenera jednej z grup młodzieżowych tego klubu.
Na dzień dzisiejszy z klubu odszedł jedynie Marcin Romaniak,
który chce kontynuować swoją

ROZBIEGANI SAMURAJE

Fot. R. Ignaciak

Jeleniogórski Klub Aikido i Jeleniogórski Klub Oyama zorganizowały kolejny Bieg
Samuraja – imprezę integracyjną dla każdego.
Zabawa dzięki gościnności właścicieli odbyła się
n a t e re n i e OW Ł o k i et e k
w B o r ow i c a c h . St a r t uj ą c y
zostali podzieleni na czter y
k a t e g o r i e w i e kowe : d o 10
l a t , 11 - 14 , 15 - 24 o r a z p o wyżej 25.

s i ę w y k a z a ć . St a r t uj ą c yc h
i g o ś c i b y ł o r a z e m o ko ł o
200 osób. Wszyscy po mord e r c z y m b i e g u , w t r a kc i e
którego wyciskano siódme
p ot y, m o g l i z re g e n e rowa ć
siły posilając się kiełbaską
i bigosem.

j a c i o ł o m p r z y b yc i a w t a k
licznej grupie. Organizatorzy składają serdeczne
p o d z i ę kowa n i a d l a s e n s e i
Marcina i Łukasza za bicie
pieczątką po łapach oraz
Kasi za pomoc przy stoliku
sędziowskim.

Na j l i c z n i ej s z e by ł y d w i e
pier wsze grupy co nie znac z y, ż e r e s z t a n i e c h c i a ł a

Gratulujemy wszystkim
st ar tującym ukończenia
zawodów, a rodzicom i przy-

(ah)

Wyniki Biegu
Samuraja:
I. Kategoria - do 10 lat:
1. Natalia Kobus - Aikido
2. Daniel Hempel - OK
3. Oskar Jaroszewski - Aikido
II. Kategoria 11-14 lat:
1. Aleksandra Gałka - Aikido
2. Andżelika Soliło - OK
3. Robert Ratajczak - OK
III. Kategoria 15-24 lat:
1. Ewelina Grunwald - OK
2. Wacław Lewandowski - OK
3. Nina Grugl - OK

przygodę z piłką w Czarnych
Strzyżowiec. Wielce prawdopodobne jest również,
iż Karkonoszom w
LDJ-tce pomoże Mirosław
Gałuszka.
22 lipca
piłk arze
Lotnika
r o z poczną
serię
sparingów. Pierwszy
mecz zagrają w
Lwówku Śląskim,
gdzie ich rywalem będą miejscowi Czarni.
Trzy dni później w Mirsku
jeżowian
sprawdzi
Włók-

Fot. R. Ignaciak

4 lipca w Warszawie ruszył pilotażowy program „Akademia Orlika” skierowany do
dzieci w wieku od 6 do 8 lat, a jego celem jest odkrywanie piłkarskich talentów. Jest to
ogromna szansa dla wielu młodych ludzi na rozpoczęcie wybitnej kariery sportowej. Większość drużyn piłkarskich rozpoczyna przygotowania do nadchodzącego wielkimi
krokami nowego sezonu. W poniedziałkowe popołudnie na pierwszą sesję treningową
W każdym Centrum testowania wybiegli piłkarze Lotnika Jeżów Sudecki.
* łódzkim (Łódź),
Nabór do programu przeniarz, a 01.08.09r. podopieczni Kazimierza Hamowskiego zagrają na
wyjeździe z
Olimpią
Kamienna Góra.
Kolejne
dwa mecze odbędą się w Jeżowie
Sudeckim, 05.08.09r.
Lotnik podejmie Olszę
Olszyna, a na koniec
przygotowań do Jeżowa
przyjedzie Olimpia Kowary
(08.08.09r.). Tydzień po
tym spotkaniu odbędzie
się pierwsza runda Pucharu
Polski JOZPN, natomiast
23.08.09r. startuje A-klasa. W
Jeżowie wszyscy oczekują
rychłego powrotu do
„okręgówki”.

Radek

Przeszkody
czekają

na zawodników
W sobotę 25 lipca 2009 na boisku sportowym w Rzeszówku odbędą się I Dolnośląskie Zawody Jeździeckie o Puchar
Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa.
Organizatorem imprezy są: JSK
Jaroszówka, Stowarzyszenie SONOVE, Ośrodek Jeździecki AGROHIPPIKA oraz Miasto i Gmina
Świerzawa.
Będą to zawody jeździeckie, skoki przez przeszkody o randze wojewódzkiej. Planowany jest udział

Zawodników i konie obowiązuje
dokumentacja według Przepisów i Regulaminów PZJ. Konie
bez ważnych szczepień nie będą
wpuszczane na teren zawodów.
Organizatorzy nie ponoszą żadnej
odpowiedzialności w razie wypadków, zachowań zawodników,

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ MAILEM:
POCZTA@AGROHIPPIKA.PL, TELEFONICZNIE:
601-966-773 LUB 606-859-400 ORAZ
POCZTĄ: AGROHIPPIKA; NOWY KOŚCIÓŁ;
UL. ZŁOTORYJSKA 20; 59-540 ŚWIERZAWA
60 zawodników (m. in. jeźdźcy z
Czech i Niemiec). Rozgrywane będą
na podłożu trawiastym (parkur i
rozprężania).
Termin zgłoszeń upływa 23 lipca
2009 (czwartek) o godz. 20:00.

członków ekip i koni, jak również
w przypadku kradzieży, zniszczeń
i innych zdarzeń losowych.

(ah)

Program zawodów:
Rozpoczęcie zawodów godz. 10:00 (godzinowy rozkład konkursów zostanie umieszczony
24.07.2009 ok. godz. 20:00 na stronie www.agrohippika.pl/zawody)
Konkurs nr 1: „Grand Prix Dolnego Śląska Kucy o Puchar Okręgowego Związku Hodowców
Koni we Wrocławiu” dwunawrotowy:
- nawrót wys. 80cm dokładności [238.1.1]
- nawrót wys. 90cm zwykły [238.2.1]
ˇ Konkurs nr 2: LL dokładności bez rozgrywki [238.1.1]
ˇ Konkurs nr 3: L dwufazowy „Puchar Prezesa Stowarzyszenia SONOVE” [274.5.2]
ˇ Konkurs nr 4: P dwufazowy „Puchar Sołtysa Wsi Rzeszówek” [274.5.2]
ˇ Konkurs nr 5: N o wzrastającym stopniu trudności z jockerem „Puchar Burmistrza Miasta
i Gminy Świerzawa” [269 pkt. 1,2,5]
Po więcej informacji na temat imprezy zapraszamy na stronę: www.agrohippika.pl/
zawody

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Fot. R. Ignaciak

Derby na początek

Szansa dla
jeleniogórskiej
koszykówki

Koszykarki Karkonoszy w lidze centralnej? Bardzo prawdopodobne. Już niebawem
przekonamy się czy koszykarkom z Jeleniej Góry będzie dana szansa na dalszy sportowy rozwój.

W pierwszej fazie rozgrywek biało-niebiescy zmierzą się na własnym boisku
z trzema beniaminkami ligi: Polonią
Środa Śląska, Twardymi Świętoszów
oraz Konfeksem Legnica. Bardzo
ciekawie zapowiada się pojedynek

jeleniogórzan na koniec października
z jednym z kandydatów do awansu Lechią Dzierżoniów.
Terminarz IV ligi dolnośląskiej – runda
jesienna 2008/09:
Kompletny terminarz spotkań znaj-

duje się na stronie 90minut.pl, na
której obecnie w tabeli bez punktowej
Karkonosze zajmują pozycję lidera.
Miejmy nadzieję, że taką samą tabelę
obejrzymy na koniec sezonu.

I kolejka 8.08.
Karkonosze Jelenia Góra – BKS Bolesławiec
II kolejka 15.08.
Karkonosze Jelenia Góra – Polonia
Środa Śląska
III kolejka 19.08.
Kuźnia Jawor – Karkonosze Jelenia
Góra
IV kolejka 22.08.
Karkonosze Jelenia Góra – Twardy
Świętoszów
V kolejka 29.08.
Nysa Kłodzko – Karkonosze Jelenia
Góra
VI kolejka 05.09.

Karkonosze Jelenia Góra – Konfeks
Legnica
VII kolejka 12.09.
GKS Kobierzyce – Karkonosze Jelenia
Góra
VIII kolejka 19.09.
Karkonosze Jelenia Góra– Chrobry
Nowogrodziec
IX kolejka 26.09.
Miedź II Legnica – Karkonosze Jelenia
Góra
X kolejka 03.10.
Karkonosze Jelenia Góra – Chojnowianka
XI kolejka 10.10.
Prochowiczanka Prochowice – Kar-

konosze Jelenia Góra
XII kolejka 17.10.
Karkonosze Jelenia Góra – Puma
Pietrzykowice
XIII kolejka 24.10.
MKS 1985 Szczawno Zdrój - Karkonosze Jelenia Góra
XIV kolejka 31.10.
Karkonosze Jelenia Góra– Lechia
Dzierżoniów
XV kolejka 07.11.
Ślęza II Wrocław – Karkonosze
Jelenia Góra
XVI kolejka 14.11.
BKS Bolesławiec – Karkonosze
Jelenia Góra

Aldona Hawer

Niebawem ma zapaść decyzja
co do tego, które z sześciu drużyn
aspirujących na występy w I lidze
centralnej kobiet w koszykówce
w sezonie 2009/2010 dostaną
tzw. „dzikie karty”. Jedną z nich
jest zespół MKS MOS Karkonosze
Jelenia Góra. Gdyby to właśnie
naszym koszykarkom zostało
przydzielone jedno z czterech
miejsc, była by to najlepsza
wiadomość dla fanów żeńskiej
koszykówki, po tym jak z rozgrywek wycofała się ekstraklasowa
drużyna Finepharmu Kolegium
Karkonoskie.
Przypomnijmy, zespół Karkonoszy ze względu na udział w
rozgrywkach o mistrzostwo ligi
zawodniczki, która skończyła
wymagany wiek (21 lat – Joanna
Kędzia) zostały zdyskwalifikowane i pozbawione możliwości
występów w silniejszej lidze –
centralnej. Jest jednak jeszcze
szansa by ten los odwrócić.
Warunkiem, aby tak się stało
jest przyznanie przez PZKosz
jednej z czterech „dzikich kart”
koszykarkom z Jeleniej Góry.
A ich rywalkami w tej walce

są: Lotnik Wierzawice, AZS PWSZ
Gorzów, Siemaszka Piekary, UKS
Szesnastka Częstochowa oraz
AZS Uniwersytet Gdański.
Kluby, które starają się o „dziką kartę”, musiały m.in. wpłacić
kaucję w wysokości 10 tysięcy
złotych, przedstawić gwarancje
budżetowe na 150 tysięcy złotych, udokumentowany brak
zaległości finansowych oraz prowadzenie szkolenia młodzieży.
Karkonoszom bardzo zależy
na tym aby grać w wyższej klasie
rozgrywkowej, ponieważ jest

to spora szansa dla młodych i
niezwykle utalentowanych zawodniczek. W lidze B, w której
do tej pory występowały nie było
takiego poziomu jaki jest w lidze
centralnej. Jak wiadomo aby
móc się rozwijać trzeba mierzyć
się z silniejszymi rywalami i
teraz nadarza się ku temu doskonała okazja.
Decyzja w sprawie przyznania
„dzikich kart” ma zapaść w przyszły weekend, podczas zebrania
zarządu PZKosz.

Radek
Fot. R. Ignaciak

Od meczu derbowego pomiędzy Karkonoszami, a BKS–em Bolesławiec rozpocznie się
tegoroczna runda jesiennej IV ligi dolnośląskiej.

Rowerami na Henryki do Henrykowa
Niedzielny Rajd Rowerowy do Henrykowa Lubańskiego na Ogólnopolskie Święto – „Imieniny Henryka, Henryki”
rozpoczęliśmy tak naprawdę w Goduszynie – przejechaliśmy w sumie 128 km. Trasę z Goduszyna przez Rybnicę,
Gruzę, Mirsk i przez Proszówke do Gryfowa i tu już drogą krajową do Lubania - ruch samochodów był spory - ale
miłym zaskoczeniem dla nas była reakcja kierowców z Jeleniej Góry – prawie każdy nas pozdrawiał.
– Olgiert Poniźnik – kilka razy
wymieniał nasze Towarzystwo
Rowerowe z Jeleniej Góry jako

Fot. R. Ignaciak

Do Henrykowa zajechaliśmy
przed 14. Sympatyczne zgotowano
nam powitanie w Henrykowie

specjalnych zaproszonych gości
(świetna promocja miasta w
regionie). Gościem honorowym

na imprezie był Henryk Sawka,
który jak tradycja nakazuje posadzić swoje drzewko – Cis. Bo
oczywiście Henryków słynie z
najstarszego drzewa w Polsce, a
jest to właśnie Cis - ten liczy sobie
1250 lat, a jego wiek najłatwiej
sobie uzmysłowić, gdy zdamy
sobie sprawę, że wykiełkował on z
ziemi ponad 200 lat przed chrztem
Polski. Był świadkiem całej Historii Polski i oczywiście tych naszych
dolnośląskich ziem. Super, że
pogoda dopisała bo ostatnio z tą
pogodą nie można było trafić już
teraz zapraszam do Proszówki
26.07 na zawody MTB osobne dla
Amatorów i dla Zawodników z
licencjami - regulamin na stronie
www.jeleniogorski klub kolarski.
– podsumował Zbigniew Leszek Jednak nie Legia Warszawa, a Odra Wodzisław, będzie
prezes I-KTKN
nowym klubem jeleniogórzanina Adama Mójty. 23–letni

Adam Mójta
w Ekstraklasie

Aldona Hawer obrońca podpisał już kontrakt z nowym pracodawcą.

Program imprezy

w Proszówce

Mam zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w zawodach
rowerowych MTB i święcie odpustowym na Górze Św.
Anny w Proszówce, które odbędzie się w dniu 26 lipca
2009 roku.
Na przepięknie położonej, malowniczej Górze Św. Anny
z niepowtarzalnymi widokami na całe Karkonosze, Góry
Izerskie i Pogórze Kaczawskie.

ligi „wskoczył „ bezpośrednio do
Ekstrakalsy.

- 8:00 - 10:00 Zapisy do udziału w wyścigu rowerowym MTB - bezpłatne,
- 11:00 - 14:00 Wyścig czasówka o Puchar św. Anny z Proszówki
- 14:00 i 15:30 Rozdanie dyplomów i nagród, oraz posiłek - kiełbasa z rożna
- 16:00 Msza Odpustowa
- 17:10 Poświęcenie rzeźby w kamieniu upamiętniającego przebieg Szlaku
Papieskiego
- 17:20 Występ zespołu folklorystycznego z Proszówki,
- 17:30 Występ dzieci, gry i zabawy
- ok. godziny 18 00 zakończenie imprezy
W imieniu organizatorów zaprasza - Sołtys Proszówki
Jan August

Adam ostatnio występował w
Pelikanie Łowicz, gdzie zagrał w
15 meczach II ligi. Strzelił 3 gole,
zaliczył 12 asyst.
Wcześniej grał w Koronie Kielce,
Miedzi Legnica i Karkonoszach
Jelenia Góra.

Aldona Hawer
Dla tego młodego zawodnika
to olbrzymi awans, bowiem z II
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Jeleniogórzanka Maja Włoszczowska po raz pierwszy w karierze wywalczyła tytuł mistrzyni Europy w kolarstwie górskim w konkurencji cross country. Polka triumfowała
w holenderskim Zoetermeer.
Wicemistrzyni olimpijska z
Pekinu dojechała na metę cała
poobijana. Narzeka na ból ręki,
nogi, ma wybity kciuk, przy końcu trasy zaczęła krwawić.

REKLAMA

Fot. R. Ignaciak

- Miałam dwie wywrotki.
Pierwsza na pierwszej rundzie,
ale niegroźna. Druga była już
konkretniejsza. Przy dużej prędkości zahaczyłam kierownicą o
krzaki i z całej siły uderzyłam
o ziemię. Ale takie są uroki
kolarstwa górskiego. Mam za
to wielką frajdę ze zwycięstwa,
bo wygrałam ze wszystkimi
najlepszymi i udało mi się odwrócić kolejność z podium w
Pekinie - powiedziała PAP Maja
Włoszczowska.

Trener Andrzej Piątek uspokoił, że obrażenia Włoszczowskiej
nie są groźne. - Majka na pewno
wystartuje za tydzień w mistrzostwach Polski. A potem lecimy na
zawody do Kanady.

Wyniki:
Elita kobiet:
1. Maja Włoszczowska (Polska)
1:47.30
2. Irina Kalentiewa (Rosja)
strata 18 s
3. Sabine Spitz (Niemcy) 38
4. Anna Szafraniec (Polska)
1.31
5. Cecile Ravanel (Francja) 1.53
6. Katrin Leumann (Szwajcaria)
2.40

...
9. Magdalena Sadłecka (Polska)
4.29
Elita mężczyzn:
1. Ralph Naef (Szwajcaria) 2:13.09
2. Jose Hermida Ramos (Hiszpania) strata 1.39 s
3. Sven Nys (Belgia) 3.12
4. Martin Gujan (Szwajcaria)
4.01
5. Lukas Fluckiger (Szwajcaria)
4.59
6. Milan Spesny (Czechy) 5.09
...
28. Marek Galiński 15.29
53. Dariusz Batek strata okrążenia

Fot. R. Ignaciak

Maja Mistrzynią Europy!
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CZTERY STRONY MIASTA

Bilans odejścia Jerzego Łużniaka
W gościnnych progach pałacu Paulinum w Jeleniej
Górze spotkali się: radni:
Bożena Wachowicz-Makieła z klubu Jelenia Góra
XXI, Józef Sarzyński z
klubu LiD, Ireneusz Łojek
z klubu PiS oraz Jerzy Lenard z PO. Rozmowę prowadził Wiktor Marconi.
Jelonka.com – Szanowni
radni, czy będziemy mieli
nowego zastępcę prezydenta,
czy Dolny Śląsk dorobi się
nowego wicemarszałka?
Bożena Wachowicz-Makieła
– To się okaże dopiero 23 lipca,
kiedy zbierze się Sejmik i będzie
głosował w tej sprawie. Poczekajmy jeszcze chwilę.
Ireneusz Łojek – Ponieważ
wskazanie Jerzego Łużniaka
jest deklaracją polityczną, a PO

z koalicjantami ma w Sejmiku
większość, wybór będzie tylko
formalnością.
Józef Sarzyński – Sądzę, że
wybór jest przesądzony z tych
właśnie powodów. Jest kandydatem Platformy Obywatelskiej, ma
rekomendację i poparcie. Z tego
co wiem, rozmawiano na temat
tej kandydatury z wszystkimi
radnymi sejmiku i nie spodziewam się niespodzianki.
Jerzy Lenard – Będzie na
pewno po głosowaniu 23 lipca.
System wyboru jaki mamy od
kilkunastu lat w kraju, funkcjonujący również w samorządach,
polega między innymi na tym,
że różne siły polityczne ustalają
coś wspólnie i zwykle te ustalenia mają odzwierciedlenie w
wyborach. Zdarza się czasami,
że ustalenia nie są realizowane,
ale w tym wypadku nie sądzę aby
zostały złamane i Jerzy Łużniak
zostanie wicemarszałkiem dolnośląskim.
Jelonka.com – To bardzo dobra wiadomość. Czy powinno
nas cieszyć, że zastępca prezydenta Jerzy Łużniak zostanie
wicemarszałkiem?
Józef Sarzyński – Oczywiście,
że to powinno nas cieszyć, chociażby dlatego, że osoba która
zostanie wicemarszałkiem czyli
wysokim funkcjonariuszem publicznym będzie doskonale znała
problemy naszego regionu i
możliwość przekonywania pozostałych do racji naszego regionu.
To prawda, że Jerzy Pokój jest już
3 rok przewodniczącym Sejmiku,
ale ta funkcja to praca uchwałodawcza, zupełnie inna niż
administrowanie jakim zajmują
się marszałkowie, czyli procesem
inwestycyjnym, budowaniem
budżetu województwa.
Bożena Wachowicz-Makieła –
Nasz klub ma nadzieję, że Jerzy
Łużniak zostanie marszałkiem to
będzie starał się o pozyskiwanie
dla naszego regionu środków
unijnych i innych, jakimi dysponuje urząd marszałowski.
Ireneusz Łojek – My też mamy
nadzieję, że nowy pan marszałek
nie zapomni o swoim terenie, bo
niestety bywa tak, że przeprowadzka do metropolii powoduje u
niektórych zapominanie skąd się
wywodzą. Ale tutaj akurat, mam

Dialogi Jelonki

takie przekonanie, nic takiego
się nie zdarzy. Pan Łużniak byłby
już drugim wicemarszałkiem z
naszego terenu, bo przypomnę,
w poprzedniej kadencji ten urząd
piastował Andrzej Pawluszek.
Józef Sarzyński – A jeszcze kadencję wcześniej Janusz Pezda...
Jerzy Lenard – Jestem pewien,
że prezydent nie zapomni skąd
pochodzi. Przypomnę też, że z
momentem wyboru do Sejmu
Marcina Zawiły straciliśmy mocne przedstawicielstwo w Sejmiku.
Ten wybór byłby odbudowaniem
poprzedniej pozycji.
Jelonka.com – Jerzy Łużniak był zastępcą prezydenta
przez trzy lata, ale wcześniej
był szefem komisji komunalnej i pełnił inne funkcje
jako radny. Czy łatwo go zastąpić?
Bożena Wachowicz-Makieła
– Pan Łużniak zajmował się
długo sprawami komunalnymi
i chciałabym zwrócić uwagę w
jakim stanie jest ta sfera w Jeleniej Górze. To jest wstrzymana
restrukturyzacja ZGL-i, to jest
niewiadomy stan restrukturyzacji MZK, to jest nierozstrzygnięty
spór kompetencyjny pomiędzy
wydziałami geodezji i gospodarki
lokalowej, ale są też inne animozje wewnętrzne. To wszystko ktoś

Z eurodeputowanym o Dolnym
Śląsku
W kolejnym odcinku z cyklu
Dialogi Jelonki Wiktor Marconi rozmawia z eurodeputowanym Piotrem Borysem..
Wiktor Marconi – Zamienił
pan fotel wicemarszałka na
funkcję eurodeputowanego
i pewnie nie spodziewał się
pan, że objęcie zwolnionej
przez pana funkcji wywoła tyle
emocji.

musi pozamiatać i zrobić porządek, a to nie są łatwe sprawy.
Ireneusz Łojek – Liczymy, że
prezydent w swej roztropności
wybierze najlepszego kandydata
na tę trudną funkcję, najlepiej
merytorycznie przygotowanym.
Jak powiedziała pani Bożena, jest
wiele rozpoczętych rzeczy, nie
wiemy do końca na jakim etapie.
Wzięcie kogoś z zewnątrz będzie
nienajlepszym rozwiązaniem.
Uważam, że njalepszym kandydatem byłby pan Lenard.
Jerzy Lenard – Dochodzimy do
sytuacji jak w urzędzie marszałkowskim. To jest tylko ponad rok
na pracę nad skomplikowanymi
sprawami, kwestia opanowania
nowej materii i poparcia polit ycznego. W jeleniogórskich
strukturach PO toczy się teraz
dyskusja jaki kształt nabierze
ekipa rządząca Jelenią Górą, ale
jeszcze nie zapadły ostateczne
decyzje. Wszyscy zdają sobie
sprawę, że osoba z zewnątrz
może sobie ze złożonością spraw
nie poradzić.
Józef Sarzyński – Jest jednak
różnica między powoływaniem
marszałka, a zastępcy prezydenta miasta. O objęciu tej drugiej
funkcji decyduje jednoosobowo
prezydent, nawet jeśli wcześniej
czynione są jakieś ustalenia. Czy
bym był za pana kandydaturą?
Piotr Borys – Przede wszystkim
chciałbym podziękować mieszkańcom Jeleniej Góry i całego regionu za
wybór na to stanowisko. Będziemy
też tworzyć biuro eurodeputowanego w Jeleniej Górze, więc będzie
okazja do spotkań z mieszkańcami.
Ale wracając do samorządu, trzecia
kadencja sejmiku pokazuje w jakim
kierunku idzie nasz kraj. Jeszcze
więcej uprawnień przejdzie do samorządów, również regionalnych, gdyż
ten parlament ma zakończyć reformę
samorządu. To też kolejny krok do
budowania tożsamości dolnośląskiej.
Wszyscy przyjechali tutaj skądś i
dopiero od kilkunastu lat w pełni i
otwarcie mówi się o naszej historii na
Dolnym Śląsku. Stajemy się dumni z
miejsca w którym żyjemy i samorząd
ma w tym swój udział.

Myślę, ze tak i jednocześnie bym
współczuł, bo wiele projektów
rozpoczętych nie rokuje powodzenia. Liczyłbym na coś innego,
że współpraca rady z zastępcą
byłaby na lepszym poziomie i
wpływała na lepszy bieg spraw
niż dotychczas.
Jelonka.com – Na giełdzie
nazwisk, które są brane pod
uwagę jest też przewodniczący rady, Hubert Papaj.
Józef Sarzyński – Akurat formalne przygotowanie lepsze ma
pan Lenard, ale to jest funkcja
bardziej zarządzająca i tutaj
potrzebna jest umiejętność podejmowania decyzji, koordynowania pracy wydziałów i
zarządzania ludźmi.
Jelonka.com – Teraz pytanie trochę wybiegające w
przyszłość. Co czeka prezydenta Łużniaka po zakończeniu kadencji we Wrocławiu?
Będzie miał doświadczenie
szersze niż tylko miejskie?
Zostanie wojewodą, pójdzie
wyżej?
Bożena Wachowicz-Makieła
– Gdybając trochę można powiedzieć, że są dwie ścieżki. Albo
pójdzie wyżej, albo wróci do Jeleniej Góry, gdzie ta osoba która
zajmie jego funkcję poprostuje
niezałatwione sprawy w gospoTo prawda, że z moim odejściem
zrobił się wakat na stanowisku wicemarszałka odpowiedzialnego za
bardzo trudną przestrzeń społeczną.
Politykę zdrowotną, przestrzeń kultury, edukacji szkolnictwa wyższego,
organizacji pozarządowych. Tych
wszystkich spraw dotyczących tematyki społecznej. Jedynym kandydatem, popartym przez PO został mieszkaniec Jeleniej Góry, znany działacz
i samorządowiec, Jerzy Łużniak. To
wynika też w pewnego konsensusu.
Ustalono, że w pięcioosobowym
zarządzie będą reprezentanci poszczególnych subregionów. Marszałek
Łapiński jest mieszkańcem Trzebnicy i zna aglomerację wrocławską,
jest też Wrocławianin pan Roman,
jest przedstawiciel wałbrzyskiego,
marszałkowie Drab i Szczygieł, ja

darce komunalnej. Będzie miał
doświadczenie, ale też nabędzie
etykiety, co też jest ważne.
Ireneusz Łojek – To bardzo
dobre stanowisko do różnych
ruchów. Wybory samorządowe
są rok przed wyborami parlamentarnymi. Otwiera się pole od
funkcji w nowym zarządzie wojewódzkim, radny sejmiku, albo
start w wyborach prezydenckich
w Jeleniej Górze.
Józef Sarzyński – Jedna opcja
to przygotowanie do startu na
stanowisko prezydenta miasta.
Odchodzi z funkcji w najtrudniejszym okresie rządzenia i nic się
nie przylepia z nie załatwionych
spraw w Jeleniej Górze. Lub jest
to przygotowanie do startu do
Sejmiku, lub nawet jako kandydata do parlamentu.
Jerzy Lenard – Trudno teraz
dywagować, co będzie chciał
robić już prawie marszałek. Jak
ja to widzę? Pan Łużniak jest doświadczonym samorządowcem i
politykiem. Takich ludzi potrzeba
również wyżej, tam gdzie są na
przykład zakusy, aby z dużych
miast, jak Wrocław uczynić metropolie, które bardziej niż teraz
ssałyby pieniądze z terenu. Głos
człowieka z Jeleniej Góry bardzo by się w takich dyskusjach
przydał.

natomiast reprezentowałem subregion legnicko-jeleniogórski. W
takim wewnętrznym plebiscycie pan
Łużniak dostał najwięcej poparcia,
jest najlepiej przygotowany i został
jedynym kandydatem Platformy na
to stanowisko.
Wiktor Marconi – Wiele osób
nie bardzo rozróżnia czym się
zajmuje marszałek województwa, czym wojewoda a czym
radni i Sejmik dolnośląski i nie
rozumie wzajemnych relacji
tych instytucji. Po co tyle szczebli
i przedstawicieli?
Piotr Borys – Sprawa jest w zasadzie prosta i wynika z filozofii jaką
przyjął rząd Platformy Obywatelskiej
i PSL, oddać jak najwięcej władzy w
ręce obywateli. Im niżej tym lepiej.
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Baza – azyl w górach
Kiedy żaglówka, zwana
dezetą, robiła zwrot na
wiatr, wyrzucano kursanta do wody, rzucano
linę, żagle nabierały wiatru a dezeta szybkości,
trzeba było szybko zawiązać węzeł ratowniczy
i przejść próbę holowania. To było wyzwanie.
Wiele lat potem stałem
pod ścianą skalną i pociłem się ze strachu. Po raz
pierwszy w życiu miałem
„wejść w skałę”.
Historia węzła

Mieszkanie w górach

Baza czyli wyznaczone miejsce w górach do wyprawowej
egzystencji musi spełniać kilka podstawowych warunków.
Pierwszy: musi być blisko zdobywanej góry, drugi: musi mieć
wodę zdatną do picia, trzeci:
musi być t yle miejsca żeby
można było rozbić namioty.
Baza musi dać możliwości
wypoczynku, regeneracji sił,
ugotowania przyzwoitego posiłku, czasami umycia się, posiedzenia i pogadania. Nasza
pier wsza baza, na lodowcu
Baltoro, położona była niezwykle malowniczo. Szczególnych
wrażeń dostarczał masyw K- 2,
drugiej góry świata, jednocześnie najtrudniejszej góry do
zdobycia. Góra ta oświetlona
księżycem była tak piękna, że
nie pozwalała zasnąć. W jednym

z opowiadań Karola Burchardta
przeczytałem, że są trzy najpiękniejsze na świcie widoki: to
kobieta w tańcu, koń w galopie
i fregata pod pełnymi żaglami.
Burchardt nie widział K-2 w
świetle księżyca. Na wyprawie
tej, Broad Peak – 1975 nie mieliśmy kucharza. Gotowaliśmy na
zasadzie dyżurów kuchennych.
Menu ustalano demokratycznie
przez głosowanie co zajmowało sporo czasu. Najbardziej
demokratyczne podejście do
gotowania miał kierownik
naszej wyprawy, Janusz Fereński. Kiedy zapadała decyzja co
będziemy gotować, oświadczał:
nie gotujcie bo ja tego nie jem.
Baza położona była na wysokości 5 tysięcy metrów co tez
sprzyjało lepszej aklimatyzacji.
Dobrze zorganizowana baza
to połowa sukcesu. W t ych
trudnych warunkach górskich
musi dawać przede wszystkim
poczucie bezpieczeństwa.

Góra oblężona

Oblężnicza taktyka zdobywania w tamtych latach góry
wymagała właśnie dobrze zorganizowanej bazy. Góry zdobywano przez zakładanie obozów
pośrednich. Obozy te należało
zaopatrzyć w żywność i potrzebny sprzęt. W niektórych przypadkach stosowano tzw. bazę
wysuniętą. I tam przenosiła się
część życia bazowego, co miało
swoje dobre strony. Jedną z
najsympatyczniejszych baz była
baza pod Manaslu. Położona na
wysokości zaledwie 4 tysięcy

Fot. KG GOPR

Niezbyt sympatycznie wyglądający instruktor kazał mi
zawiązać węzeł: „ skrajnie
tatrzański”. Ki diabeł ,dlaczego
skrajny, i dlaczego tatrzański?!
Minę musiałem mieć głupkowatą , trzymałem koniec sizalowej
liny i próbowałem zrozumieć o
co chodzi z tym tatrzańskim
i dodatkowo skrajnym. Na co
czekasz, dupo wołowa!!? wydarł
się na mnie pogromca gór, dla
mnie wtedy ktoś jak półbóg. Wyrwał z moich rąk koniec tego
nieszczęsnego sizalu, oplótł
linę dookoła pasa i zawiązał
znakomicie mi znany z moich
żeglarskich kursów węzeł ratowniczy. Od tego czasu węzeł
ten towarzyszy mi w moich
prawie pięćdziesięcioletnich
wędrówkach po górach i do
dzisiaj nie wiem dlaczego jest
skrajny i tatrzański. Należy
tu wyjaśnić niekumatym, że w

tamtych latach tak wyglądała
asekuracja. Po prostu: wiązano się liną sizalową owym
skrajnie tatrzańskim i szło do
góry. Węzeł ten stosowany z
powodzeniem w ratownictwie
górskim miał swoje wzloty i
upadki. Źle zawiązany potrafił
nieoczekiwanie się rozwiązać,
może dlatego zalecano zaniechanie go. Potem wrócił do łask
i z powodzeniem stosowany jest
do dzisiaj. W bazie pod Manaslu
ze szwajcarskim kolegą „przerabialiśmy węzły”. Zawiązałem
skrajny tatrzański- a ten znasz?.
Naturalnie! To węzeł alpejski
- usłyszałem. Czekałem tylko,
kiedy doda – skrajny.

metrów na malowniczej i rozległej himalajskiej łące pozwalała
na dużą swobodę wędrowania
po okolicy, korzystania z potoków, a nawet można było tam
zbierać grzyby w czym celował
sławny dzisiaj Krzysztof Wielicki. Sielankową atmosferę psuły
tamtejsze krowy czyli Jaki,
łażące nocą po bazie z głośnym
dzwonieniem. Powodowało
to nieprzychylne komentarze
typu; k.... znowu te Jaki. Do
tych jacznych wędrówek tak
przywykliśmy, że w końcu nie
zauważyliśmy kiedy zeszły
w dół. Uświadomił nam to
nasz kucharz; k...wa Jaki going
dawn. Te pierwsze dwa słowa
powiedział po polsku. Najlepiej
i najwytworniej zorganizowana
była baza pod Everestem. Była
to najdłużej działająca baza w
Himalajach. Działała od listopada do czerwca.

Baza na pół roku

Wszystko co organizował
Andrzej Zawada musiało być
zorganizowane z rozmachem.
Po raz pier wszy w historii
himalaizmu jedno państwo
dostało zezwolenie na działanie
w górach zimą i wiosną. Była to
wyprawa polska. Do pomocy
przy zdobywaniu Everestu mieliśmy grupę Szerpów; kucharza
z pomocnikami, tragarzy. Perfekcyjnie było zorganizowane
życie w bazie. Zaczynało się
o 6 rano. Szerpa przynosił do
namiotu do wyboru: kawę,
mleko lub herbatę. W wyznaczonych godzinach były posiłki.
Dla nocnych Marków był kącik
gdzie każdy mógł zrobić sobie
kawę, herbatę i zagryźć smacznym polskim herbatnikiem.
Specjalne urządzenie nagrzewało wodę do mycia. Taka organizacja bazy i takie warunki
życia pozwalały schodzącym z
obozów kolegom wypoczynek
i bardziej efektowne działanie
co zresztą zaowocowało dwukrotnym zdobyciem najwyższej
góry Świata. Tego pamiętnego
roku Everest zdobywały jeszcze
dwie inne wyprawy hiszpańskie
złożone z Katalończyków i Basków. Pozwoliło to na handel
wymienny: cukier i kabanosy za
hiszpańskie oliwki. Hiszpanie
mieli też duże ilości koniaku i
wina. A w górach był to cenny
towar wymienny.

Marian Sajnog

PiS miał pomysł na silną władzę centralną zarządzaną z Warszawy. Nasza
filozofia bliższa jest niemieckim Landom, które mają nawet własne rządy
i bardzo szerokie kompetencje. To ma
być silny region. Sejmik można przyporządkować takiemu krajowemu
silnemu parlamentowi, natomiast
zarząd przypomina lokalny rząd
składający się ustawowo z 5 osób.
Natomiast rola wojewody zaczyna
ewoluować w kierunku kompetencji
francuskiego prefekta, który reprezentuje rząd i zajmuje się trzema
podstawowymi funkcjami. Kontrolę
finansową i prawną samorządów
wszystkich szczebli oraz sprawy związane z bezpieczeństwem państwa
i regionu. Natomiast uprawnienia
władcze, związane z równomiernym
rozwojem województwa są w gestii

marszałka i sejmiku. Dziesięć lat
temu budżet województwa wynosił
200 milionów złotych i miał te same
zadania co dzisiaj. Teraz marszałek
dysponuje budżetem w wysokości
miliarda złotych i dodatkowo jest
dysponentem ośmiu miliardów
złotych z funduszy unijnych. Dzisiaj
zarząd województwa jest głównym
kreatorem i dysponentem polityki
regionalnej i współpracy z gminami
oraz powiatami. W końcu ma wystarczająco dużo pieniędzy, ale tych
przydałoby się jeszcze więcej.
Wiktor Marconi – Ale czy gdyby
urzędników było mniej nie byłoby na potrzeby regionu więcej
pieniędzy? Mam wrażenie, że
nadal jest ich za dużo i mają pokrywające się kompetencje.

Piotr Borys – Pamiętam jeszcze
kilka lat temu dyskusję kto jest ważniejszy, marszałek czy wojewoda.
Taki spór toczyli marszałek Gołębiewski i wojewoda Nawrat, na przykład
kto ma się zajmować kontaktami
zagranicznymi. To były absurdy.
To się na szczęście zmieniło. Dzisiaj
wojewoda Jurkowlaniec mówi, że
im mniej władzy ma wojewoda
tym lepiej. On ma być urzędnikiem
i kontrolerem. Natomiast marszałek
odpowiedzialny będzie za rozwój,
służbę zdrowia, oświatę drogi, transport, kulturę, turystykę. Ktoś musi
być personalnie odpowiedzialny za to
wszystko i ma narzędzia do tego. My
wiemy kto potrzebuje pomocy, gminy
małe, wiejskie, gdzie wyrównywanie
poziomów jest najważniejsze, a nie da
się tego zrobić bez funduszy europej-

skich. Przed Jerzym Łużniakiem stoją
wielkie wyzwania, bo my nie możemy zwalniać tempa inwestycji, co jest
jednym z pomysłów na złagodzenie
skutki kryzysu. Chcemy jak najwięcej
pieniędzy unijnych włączyć w region.
Pieniądze dla samorządów, firm budowlanych, usługowych, wszystkich
wręcz. Te miliardy euro na pewno
pomogą nam. Prezydent Łużniak
powinien być gwarantem tego,
żeby kontynuować już rozpoczęte
projekty, a on twardą ręką powinien
to poprowadzić. Wierzę w to głęboko.
Teraz mamy środki i trzeba jak najszybciej składać wnioski. Będziemy z
tego rozliczać samorządowców.
Całość wywiadu na naszej stronie
- http://www.jelonka.com/news,single,init,article,22234
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Okiem rozmówcy

Personalia
ponad wszystko

Jestem ciekaw jak wielu z Państwa wie czym
zajmują się: Wojewoda,
Marszałek Województwa, Zarząd Województwa? Ja też często mam
z tym problemy, aby
spamiętać, który urząd
za co jest odpowiedzialny i kto jest formalnie
ważniejszy. Wielostopniowość i skomplikowana struktura naszego
samorządu nie sprzyjają, byśmy chętniej i
częściej przyglądali się
naszej lokalnej polityce.
A czasem warto.
Układanki i misterne polityczne konstrukcje budowane
po każdych wyborach to istna
plątania układów, powiązań
i gierek. Codziennie toczy się
tam polityczne życie równe
ciekawe jak to na Wiejskiej w
Warszawie, tyle tylko, że bardziej nas dotyczące.
Moim Gościem w „Dialogach
Jelonki” był w zeszłym tygodniu
Pan Piotr Borys, do niedawna
jeszcze wicemarszałek naszego
województwa, dziś europarlamentarzysta w Brukseli. Nasza
rozmowa nie dotyczyła jednak
spraw europejskich, choć pan
Piotr obiecał nam otwarcie
swojego biura w Jeleniej Górze
(czekamy, sprawdzimy). Tematem naszej dyskusji były
właśnie te nasze lokalne
polityczne układanki. Następca Piotra Borysa zajmie nie
tylko jego gabinet w Urzędzie

Marszałkowskim, ale przede
wszystkim będzie musiał zająć
się sprawami: edukacji, służby
zdrowia i kultury. Nie są to
łatwe zagadnienia i nikomu
nie trzeba przypominać tego
co dzieje się w naszych szkołach czy szpitalach, jak wiele
nam jeszcze do normalności
brakuje. Czy będzie nim nasz
dotychczasowy wiceprezydent Jeleniej Góry, pan Jerzy
Łużniak? Zobaczymy po głosowaniu. A niektórzy wieszczą,
że to dopiero początek Jego
politycznej kariery...
W 4 stronach miasta z naszymi Radnymi rozmawialiśmy czym będzie skutkować
powołanie Pana Łużniaka na
członka zarządu województwa
dla Jeleniej Góry. Wszyscy moi
Goście mieli nadzieję, że Jelenia
Góra dzięki temu zyska, mimo
iż najpierw straci zastępcę prezydenta. Też mam nadzieję, że
zyska. Tym większe będzie moje
zainteresowanie i oczekiwania
wobec działań pana Łużniaka,
jeśli zostanie już wybrany na
stanowisko we Wrocławiu. A
nas powinno już teraz zainteresować, kto będzie u nas w
mieście odpowiadał za rozpoczęte przez niego działania. Do
wyborów samorządowych zostało niewiele ponad rok. Więc
prawdopodobnie nie pojawi się
nikt nowy w naszej miejskiej
politycznej układance.
Jestem ciekaw czy nasz nowy
eurodeputowany zdawał sobie
sprawę, że jego wybór spowoduje tyle zmian i zawirowań
personalnych. Po rozmowie
z panem Borysem odniosłem
jednak wrażenie, że będzie
brakować mu w Brukseli, tych
naszych lokalnych „układanek”. Mam więc nadzieję, że
będzie o Jeleniej Górze pamiętał
i o Nasze interesy skutecznie
powalczy w politycznym sercu
Europy.

Wasz Wiktor Marconi.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

20 lipca 2009 r.
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OG£OSZENIA
10.VII.2009 GODZ. 12:00 - 17.VII.2009 GODZ. 12:00
DO OGŁOSZEŃ POPRZEDZONYCH SZEŚCIOCYFROWYM NUMEREM DOŁĄCZONE SĄ ZDJĘCIA.
ZNAJDUJĄ SIĘ ONE W DZIALE OGŁOSZEŃ NA STRONIE WWW.JELONKA.COM
OFERT PRACY154, OGŁOSZEŃ 1490
PRACA
DAM PRACĘ

ZLECĘinwentaryzacjebudynkuiwykonanie planów na agroturystykę. Może
być osoba studiująca – 500 290 337
PRACAprzykoniachzzamieszkaniem
dla młodej entuzjastycznej osoby – 500
290 337
AVON-zostańkonsultantką.Poszukuję
osóbchętnychdowspółpracyzJeleniej
Góryiokolic.Zadzwoń0757558448lub
606 736 939
AVON - konsultantka - 692 494 164
ZATRUDNIĘ piekarza - dobre warunki
pracy i wysokie zarobki - 075 76 21 469
KIEROWCA do reklam - Firma w JG
poszukuje „Kierowców do reklam terenowych” Wynagrodzenie od2400+premia
Wymagania: własne auto, tel. komórkowy,
dyspozycyjność ! Dzwonić od Pn-Pt w
godz. 11-17 - 75 643-2
OPIEKA na 6 tygodni - agencja Zatrudnienia INTELMET, ul. Przemysłowa 4b,
59-800 Lubań, kom. 0604 656 360 zarobki
950-1200 euro miesięcznie - (075) 724
89 60
PRZEDSTAWICIELI, agentów - Firma
TEMIDA poszukuje ludzi do współpracy.
Jeżeli jesteś otwarty, dynamiczny, samodzielny to zapraszam Cię na rozmowę
kwalifikacyjną - 509 029 334
WSPÓŁPRACA z DJ - Poszukuje kreatywnej i komunikatywnej osoby 17-18lat
która podejmie współprace z DJ’em.
Dzwonić po 16h. - 882 445 991
WYJAZD na 18 VII 2009 - Opieka nad
kobietą, 92 lata, 170 cm/ 60 kg wagi, porusza się za pomocą chodzika. Okolice Stuttgart / Göppingen, cierpi na zwyrodnienie
stawów biodrowych - (075) 724 89 60

WYJAZD pod Stuttgart - 25.07.2009
Wymagane prawo jazdy. Podopieczny
mężczyzna 89 lat, sprawny umysłowo
i fizycznie. Wynagrodzenie 1000 euro
miesięcznie. Wyjazd na 6 tygodni.Agencja
Zatrudnienia INTE
FIRMA„GWARANTPOZNAŃ”Sp.zo.o.poszukujepracownikaochronyfizycznejdo
obiektu handlowego na terenie m. Jelenia
Góra - 665 567 562
PERFUMKIFm-bardzodobryzarobekaż
do 43 % kontakt GG 8170064 1/2 etatu w biurze - Firma budowlana
poszukuje Pani do prowadzenia biura.
Znajomość j. niemieckiego obowiązkowa.
507 703 283 lub iwobau@tlen.pl CV ze
zdjęciem - 507 703 283
18 latek - Podejmę pracę każdą od zaraz
(nie ulotki) - 501 627 252
AGENCJA ochrony - Krajewski BIS
zatrudni pracownika ochrony z terenu
Jeleniej Góry i Szklarskiej Poręby. Praca
na stałe. Mile widziane młode osoby - 605
097 861
AGENT d/s odszkodowań - Praca dla
agenta d/s odszkodowań wypadkowych,
również jako praca dodatkowa. Wynagrodzenie prowizyjne(wiek od 24 lat) CV na
adrese-mail: rekrutacja@centim.pl - 510
163 096
AGENT ubezpieczeniowy - Praca dla
agenta ubezpieczeniowego, również jako
pracadodatkowa.Atrakcyjnewynagrodzenie prowizyjne( wiek od 28 lat) CV na adres
e-mail: praca@centim.pl - 501 039 202
ATRAKCYJNAdo lat 40 - praca dla atrakcyjnej kobiety do lat 40 tu dyskrecja i dobre
zarobki zapewnione - 781 326 934
BIURO rachunkowe - Biuro rachunkowe
zatrudni osobę z wykształceniem kierun-

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

kowym. CV proszę wysyłać na adres:
cv.ofert@gmail.com - mail
BUDOWLAŃCÓW - zatrudnimy wykwalifikowanych budowlańców z doświadczeniem przy dociepleniach. Oferty - CV
kierować na adres e-mail: kadry.ceram@
wp.pl CHĘTNYCH do pracy - Zatrudnimy od
zaraz 10 mężczyzn. Zapewniamy stałe
zatrudnienie jak i dochody. CV prosimy
przesyłać na adres: rekrutacja2706@
wp.pl - 075 764 70 19
CIEŚLA szalunkowy - Praca za granicą.
Tylkofachowcy.Bardzodobrewarunki.501
418 553. - 501 418 553
CIEKAWA praca - Zapraszam na spotkanie które odbędzie się w CZWARTEK16.07.2009r.ogodz.18.00wHoteluFENIX
wJeleniejGórzeul.1-goMaja88nieopodal
Dworca Kolejowego - jsz.55@interia.eu
DAM pracę - przyjmiemy osobę z umiejętnością oklejania folią reklamową - 693
100 000
DAM prace - Zatrudnimy mężczyzn w
wieku 18-29 lat, do stałej pracy od Pn.-Pt.
CV proszę wysyłać na adres: rekrutacja2706@wp.pl - 075 76 470 19
DJ’S music manager -Agencja poszukuje
do współpracy DJ�i na terenie D. Śląska.
Jeśli jesteś kreatywny, chcesz się rozwijać
oraz podjąć współpracę to skontaktuj się z
nami. mail: musicmanager@wp.pl - 66
DLAmonterówpłytgk-dlasamodzielnych
doświadczonych monterów płyt GK praca
od zaraz - 603 105 828
DOpłytekpilnie!-dobregofachowcadokafli
podłogowych!!! - 793 240 609
DO sprzątania - Zatrudnię Panią do sprzątania, raz w tygodniu, os. Czarne. Proszę
dzwonić po 18.00 i wyłącznie w dn. 13 i
14.07.2009. - 0661-25-80-45
DO współpracy - jeżeli masz doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej, albo
działałeś w firmach sieciowych (MLM) to
natychmiast zadzwoń, mam dla Ciebie
super propozycje - 662 040 448
DOŚWIADCZONY sprzedawca Potrzebneosobydosprzedażybezpośredniejproduktudlakobiet,nowegonapolskim
rynku. Czekam w godz. 10,00 - 20,00 do
dnia 22 lipca br. - 793 311 413
DOCHODZENIE odszkodowań - Współpracuj: tel.0508841459 http://sites.google.
com/site/wwwasalamonepoppl/ e-maill:
epoptemida24@gmail.com - 508 841
459
DOCIEPLENIE - przyjmę fachowca do
dociepleń, bez nałogów, pijącym dziękuję
- 601 745 698
DORADCA/MANAGER aviva - oferujemy:pracęwdynamicznym,rozwijającym
się zespole, pakiet szkoleń. Nasze oczekiwania: wykształcenie min. średnie, wiek
pow.25lat.Osobyzainteresowaneprosimy
o CV: joanna.borowska@aviva.pl

DRENAŻ - zlecę wykonanie drenażu,
odwodnienia, domku jednorodzinnego 607 377 268
FOTOMODELKA - Nawiążę współpracę
z fotomodelką bez doświadczenia. Sesje
plenerowe.Proszęokontaktwrazzkilkoma
zdjęciami i paroma słowami o sobie na
adres: const696 małpa o2 kropka pl - 666
239 28
FRYZJER - wynajmę stanowisko pracy
fryzjerce - 507 136 438
FRYZJER damski - fryzjera damskiego
zatrudnię. Dobre warunki - 509 444 319
FRYZJERKĘ/fryzjera-Odzarazzatrudnię
fryzjerkę lub fryzjera damsko-męskiego.
Dobre warunki, miła atmosfera pracy - 501
468 300
GASTRONOMIA - Poszukuję osoby,
która jest wstanie udzielić pożyczki na
procent [6000PLN] na rozruch restauracji
w centrum Cieplic - 665 269 920
HOTEL poszukuje - Hotel w Kapraczu
poszukuje pokojowej - 669 993 808
INSTRUKTORÓW nauki jazdy - Zatrudnimy instruktorów nauki jazdy (wszystkie
kategorie).510 209 389 - 510 209 389
KAPRACZ - pensjonat w Kapraczu
zatrudni pana do koszenia trawy - 604
287 331
KELNERKI-HotelwKapraczuposzukuje
kelnerkizeznajomościąjęzykaangielskiego
lub niemieckiego - 669 993 808
KIEROWCA - kat. C pilnie - 506 452 531
KIEROWCApizzeria - kierowcę do pizzerii
z własnym samochodem od zaraz - 506
151 602
KONSULTANT medyczny - Innowacyjnych produktów Zepter Medical. Wymagania: wykształcenie min. średnie, udział w
darmowym szkoleniu, komunikatywność.
Spotkanie informacyjne :13.07.2009r.
godz.18, Jelenia
KONSULTANTKA avon - Miłe zajęcie
dodatkowe dla studentki, licealistki i osoby
pracującej, zarobek, prezenty, kosmetyki,
szkolenia kosmetyczne, zadzwoń lub
napisz GG6402836 - 692 494 164
KONTROLER jakości - Zorka - Oczekujemy: bezwzględnie doświadczenia w
branży meblarskiej/drzewnej, wykształcenia min. średniego, sumienności w
wykonywaniu powierzonych zadań i
zaangażowania.Ofertynaadresnj@zorka.
pl - 692 446 864
KORPORACJA prawna - współpraca na
umowę-dla specjalisty: dotacje unijne, dla 2
osób z Jeleniej Góry. Umowy w 48 godzin,
CV na jpredki@wp.pl. Doradca Korporacji
J.Prędki - 697 899 863
KOWARY - Poszukujemy Serwisanta
Sieci Internetowych. CV ze zdjęciem +
list motywacyjny prosimy przesłać na:
rekrutacja-jg@md4.pl - mail
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

KUCHARKA, konserwator - Dom Wczasowy „Jaś” w Szklarskiej Porębie Dolnej
poszukuje na stałe kucharki/kucharza,
kelnerki-sprzątaczki i konserwatora, możliwość zakwaterowania - 075 71 73 552,
693 647 408
KUCHARZ-szukamkucharzadoprodukcji garmażerki godziny pracy 8-16 Kapracz
- 605 297 060
KUCHARZ-PensjonatwSzklarskiejPorębie zatrudni kucharza z doświadczeniem,
wiek do 50 lat - 604 600 992
KUCHARZ - Zatrudnię w restauracji w
Kapraczu kucharza. Osobę mobilną z
doświadczeniem - 600 983 355
KUCHARZdopizzerii-kucharzadoświadczeniem przy robieniu pizzy i znajomością
kuchni polskiej - 691 019 488
LIDER - oriflame - Szukasz pracy dorywczej? Interesujesz się kosmetykami?
DołączdoOriflameWarto-wielezyskujesz.
Zapraszam do współpracy wszystkie
zainteresowane osoby kontakt 12499228
- *******
MAJSTRA budowy - Firma zatrudni
majstra z charakterem i odpornością na
stres, prawo jazdy kat.B, kosztorysowanie,
milewidzianedoświadczeniewkierowaniu
zespołem. CV + zdjęciem na adres: kadry.
ceram@wp.pl
MURARZ-KLINKIER - Praca za granicą
.Bardzo dobre warunki. Tylko Fachowcy.
501 418 553 - 501 418 553
OPIEKA-NIEMCY - potrzebna pani do
opieki na m-c w sierpniu. Wymagany j.
niemiecki kontaktowy. Więcej wiadomości
pod nr.693374813 - 693 374 813
OPIEKA-NIEMCY - od23lipca potrzebna
pani do opieki w Niemczech. Wynagrodzenie 1400euro i 150 za dojazd.Język
wymagany komunikatywny, informacje
077/4354075, 511 844 939.Tomasz Bira
- 077/4354075
OPIEKUNKA do dziecka - poszukuje
opiekunkiodwrześniado2.5r.dziewczynki
w Kapraczu Górnym - 0609-580-522
OPIEKUNKA niemcy - potrzebna Pani
do opieki nad kobietą w wieku 81l od
31.07.09.wynagrodzenie netto 1300 euro
plus zwrot kosztów 150 euro. Wymagane
prawo jazdy i podst. znajomość języka
niemieckiego. 51
OPIEKUNKA- Kapracz - osobę do 2
letniego dziecka, Kapracz Górny, osobę
odpowiedzialną, więcej informacji pod
telefonem - 721 326 011
ORIFLAME - lider - Szukasz pracy dorywczej? Interesujesz się kosmetykami?
DołączdoOriflameWarto-wielezyskujesz.
Zapraszam do współpracy wszystkie zainteresowane osoby kontakt 12499228 - *
ORIFLAME praca dla lidera - - nieograniczonezyski-wysokieRabaty-fantastyczne
Nagrody - 90 zł na dobry początek dla
Ciebie wpisowe 1 zł. kontakt 12499228 PANIĄ do sprzątania - Generalny Wykonawca Pasażu Grodzkiego zatrudni panią
do sprzątania biura budowy. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt radoslaw.
sobon@erbud.pl - 698 952 072
PARTNERbiznesowy-Potrzebnypartner
do biznesu. Branża finansowa w fazie shake-out dająca nawet 400% zwrotu. Oferty
do 23 lipca br. - 609 131 413
PERFUMKI fm - jeśli chcesz być niezależną i dużo zarabiać zapraszam Cię do
współpracyzfirmaFmGroupbardzodobry

zarobek do 43 % marży Zapraszam GG
8170064 - 0
PERFUMKI fm - bardzo dobry zarobek az
do 43 % kontakt GG 8170064 - *********
PERFUMY fm - Perfumy FM dodatkowy
zarobek - 663 368 051
PIŁKA nożna dla dziewczyn - Witam,
kompletuje drużynę w noge dla dziewczyn. Celem jest załapanie do ligi. Więcej
info pod numerem gg: 4277903 , mail:
neo-info@wp.pl, odpowiadam na smsy.
Zapraszam - 50
POKOJOWA - Pensjonat w Szklarskiej
Porębie zatrudni pokojową.Mile widziane
doświadczenie - 604 600 992
POSZUKIWANY nauczyciel - poszukuje
nauczyciela języka hiszpańskiego - 785
524 424
POSZUKUJĘ mechanika - do warsztatu
samochodowego - 602 324 341
POSZUKUJEMY doradców - Sklep
EURO-RTV-AGD zatrudni doradców
klienta. Mile widziane doświadczenie w
tej branży. CV prosimy kierować na SFKierownikSklepu.JeleniaGora74@euro.
com.pl - 075 76 748 00
PRAC.budowlanych-zatrudnimywykwalifikowanychpracownikówbud.Doświadczenie w zabudowie GK oraz dociepleniach.
Oferty na mail: kadry.ceram@wp.pl - 0
PRACA - przyjmę do pracy kasjerów sprzedawców , osobę na stoisko mięsne z
doświadczeniemoraznastoiskowarzywno
- owocowe - 075 64 568 30
PRACA-pracadlaaktywnych,wymagana
umiejętnośćobsługikomputera,atrakcyjne
zarobki.Kontakttylkomailowyzodiakrak@
wp.pl - 692 153 048
PRACA- Przyjmę zlecenia na docieplenia
budynków.Atrakcyjne ceny. - 726 444 006
PRACA - Kapracz- zatrudnię kelnerkę pokojową - 604287331
PRACA- potrzebni pracownicy do obsługi
emaili wysokie zarobki zainteresowanych
proszę o kontakt misia.workhome@
interia.pl - PRACA dla ciebie - Zapraszam na spotkanie które odbędzie się w PIĽTEK16.07.2009r.ogodz.18.00wHoteluFENIX
wJeleniejGórzeul.1-goMaja88nieopodal
Dworca Kolejowego - 695 080 906
PRACA dla każdego - 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 dawid_pelowski@wp.pl PRACA dla studentów - wakacyjna praca
w magazynie dla uczniów/ studentów od
lipca do wrzeœnia. Telefon w godz. 8:00 16:00 - 075 75 460 06
PRACA dla studentki - zatrudnimy osobę
studiującą na otwieranym stoisku kosmetycznym w Tesco w Jeleniej Górze. Oferty:
CVzezdjęciem+LMprosimyprzesyłaćna
adres: marek.nowaczek@gazeta.pl - 0
PRACA dla zduna - możliwe stałe zatrudnienie - 692 404 345 , 075 75 216 06
PRACA dorywcza szklarska - sprzątanie
pokoi, prasowanie, koszenie trawy dla
energicznej i dokładnej osoby - renee31@
o2.pl - 794 373 187
PRACA murarz - zatrudnię murarzy z
doświadczeniem . Praca w okolicach
Jeleniej Góry - 603 376 628

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

20 lipca 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
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MONT-SAT

hêrêh

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

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

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

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
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ŻADEN BRAMKARZ
NAS NIE RUSZA,
W ŻADNYM KLUBIE.
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SKLEP WĘDKARSKI
Adam Hołysz
ZAPRASZAMY!
pon.-pt. 10.00-18.00, sobota 10.00-14.00
58-500 Jelenia Góra, ul. Okrzei 11/11
tcl. 506 932 336, 501 525 902

A

UTO BANASIAK

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

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

Restauracja
Przycup w Dolinie

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

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
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

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

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

www.peter.autogielda.pl

Tel. 075 64 72 111

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

A

hsm
h

R

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

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

20 lipca 2009 r.
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Praca na budowie - zatrudnię przy
ociepleniu budynku, stawka godzinowa 663 560 278
Praca na lato i nie tylko - współpraca z
firmą międzynarodową w branży kosmetycznej. - 607 800 188
Praca na wakacje - Szukasz pracy
dorywczej? Interesujesz się kosmetykami? Dołącz do Oriflame Warto - wiele
zyskujesz. Zapraszam do współpracy
wszystkie zainteresowane osoby kontakt
12499228 - *******
Pracanad morzem - zatrudnię do pracy
nakuchniwpizzeriiwMiędzyzdrojach-502
583 999
PracaNiemcy-Potrzebnapanidoopieki
w Niemczech. Bardzo dobre warunki - 513
050 286
Praca od zaraz - zatrudnię tynkarzy
maszynowych od zaraz - 695 261 504
Praca od zaraz - Zatrudnię mężczyznę
z J. Góry na stanowisku Asystenta. Praca
związana z wyjazdami od pn-pt. Aplikacje
proszęprzesłaćna:ryszard.gach@philipiak.
pl informacja tel. w godz.16-18 - 508 3
Praca od zaraz - zatrudnię tynkarzy
maszynowych - 693 113 773
Praca od zaraz - Poszukuję przedstawiciela na region jeleniogórski - od zaraz
- 665 335 324
Praca stacja paliw Orlen - Zatrudnię
kasjera - obsługi klienta na Stacji Paliw
ORLENprzyul.Spółdzielczej40wJeleniej
Górze,informacjenastacjilubnr.tel.07576
49 153 - 075 76 49 153
Praca Szklarska Poręba – zatrudnimy
pomockuchenną,serdeczniezapraszamy
do OKS „Radość” PWr. - 075 717 23 14
Praca w domu - Chcesz zarobić pieniądze będąc w domu napisz: ggn11@
wp.pl - 791 021 515
Pracawdomu-poszukujepilniepracownika do obsługi email, aby sprostać dynamicznemuwzrostowi.Zarobiszmiesięcznie
2.000zł a nawet więcej. e mail:rodneyjg@
op.pl - 606 718 352
Praca w handlu - potrzebna Pani do
sprzedaży art. elektrycznych, najchętniej z
Cieplic, kontakt wyłącznie w godzinach od
9.00 do 16.00 - 500 278 858
PracawNiemczechopieka-wymagana
znajomośćjęzykaorazprawo-jazdywięcej
informacji pod nr telefonu - 601 750 153
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@
Praca w sklepiku hotelowym - szukam
dziewczyny do pracy na stanowisku ekspedientki w sklepiku hotelowym dobrze
widziana znajomość języka angielski lub
niemiecki hotel Sandra Spa Kapracz - 607
307 920
Pracownik e-mail - Jeśli chcesz
zarobić naprawdę duże pieniądze nie
wychodząc z domu koniecznie napisz
na adres: angus68@wp.pl Wymagana
jedynie podstawowa znajomość obsługi
komputera - 792 178 303
Pracownike-mailpilnie!-poszukujemy
pracownika do obsługi e-mail zarobki:
od 500-5000zl/miesięcznie wymagania:
posiadanie komputera z dostępem do
internetu pisz: sindi_19@o2.pl - 0
Pracownik ze Szklarskiej - Poszukuję pracownika do punktu usługowego
(dorabianie kluczy, naprawa obuwia i
inne). Praca stała od października, zapew-

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

niam przeszkolenie. Praca w Szklarskiej
Porębie - 60
Pracowników budowlanych - firma
zatrudni wykwalifikowanych pracowników
budowlanych z doświadczeniem w pracach dociepleniowych. Oferty (CV) proszę
przesłać na e-mail: kadryceram@wp.pl Produkty fm - Dodatkowy zarobek, w
systemie MLM - 601 346 378
Prowadzenie biura budowy - Generalny Wykonawca Pasażu Grodzkiego
poszukuje osoby do prowadzenia biura
budowy. Doświadczenie w branży mile
widziane.CVzezdjęciemprosimyprzesłać
na adres radoslaw.sobon@erbud.pl - 698
952 072
Przedstawiciel - Firma Temida
poszukuje ludzi do współpracy. Musisz być
otwarty, dynamiczny i samodzielny. Umów
się na rozmowę kwalifikacyjna. Proszę
dzwonić w godz. 18-19 - 075 64 396 43
Przy dociepleniach - Zatrudnimy wykwalifikowanych pracowników bud. z doświadczeniem przy dociepleniach. oferty na
adres e-mail: kadry.ceram@wp.pl - kadry.
caeram@wp.pl
Przyjmę brukarza - Przyjmę brukarza
więcej informacji na telefon. - 793 240 653
Recepcja - z biegłym j. niemieckim praca stała - 665 501 228
Recepcjonistkę/-tę – Pałac Margot zatrudni miłą, energiczną osobę ze
znajomością technik sprzedaży do pracy
w recepcji. Mile widziane (niekoniecznie
wymagane) doświadczenie - 609 239
035
Remont szatni - zlecę wykonanie
remontu pomieszczeń socjalnych firmy.
zakres : wylewka, kafelki, razem ok 30 m2.
Rozpoczęcie od 20.07 - 515 143 290
Reprezentant handlowy - Telefonia
Dialog poszukuje osób, które dobrze czują
sięwrozmowachzklientem,potrafiąsprzedaćprodukt,sązaangażowani,samodzielni
i odpowiedzialni. Wynagrodzenie prowizyjne 756412948 - 756 412 925
Rozdawanie ulotek - Zatrudnię komunikatywną osobę do rozdawania ulotek w
Kapraczu. Obowiązuje przebranie w mundur rosyjski. 1800 zł miesięcznie, 6 godzin
codziennie + wyżywienie - 600 244 281
serwisant - internet - Wymagania:
znajomość budowy i funkcjonowania
LAN i WLAN, Windows i Linux, zdolności
manualne, prawo jazdy kat. B. CV ze
zdjęciem oraz list motywacyjny na: rekrutacja-jg@md4.pl
Spawaczy-Przyjmędopracyspawaczy.
Wojcieszyce koło Jeleniej Góry. Tel. 697089-730 - 697-089-730
Sprzedawca - Potrzebne osoby
do sprzedaży produktów higienicznych.
Umowa dystrybutorska lub umowa-zlecenie - 793 311 413
Sprzedawca - doradca - przyjmę
do pracy młodego, komunikatywnego
mężczyznę (18-24l.) na stanowisko sprzedawcy-doradcyklientawsklepiesportowoturystycznym. Proszę przesyłać CV na
adres: msportjg
Sprzedawcę - w sklepie spożywczym
w Cieplicach - 507 311 803 - dzwonić po
18-stej.
Stacjapaliw - Dam dobrze płatną pracę
na jednej z jeleniogórskich stacji paliw. Kontakt tylko telefoniczny. - 660 799 563
Stolarz cieśla - do zbudowania konstrukcji wiaty i tarasu drewnianego - 508
058 160
Stolarzy i pomocników - Zatrudnię
stolarzy i pracowników produkcyjnych
(montaż, szlifowanie elementów, itp) Kon-

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

takt codziennie w godz.8-16 Firma mieści
się w Sobieszowie - 075 75 532 51
Szansadlazdecydowanych-...naniezależnośćfinansową,rozwójosobistyilepszą
jakość życia. Spotkanie info: 13.07.09
godz. 17, ul. 1-go Maja 27, lok. 204. Nie
przychod jeśli stać Cię na omijanie
Szklarska poręba - Restauracja w
SzklarskiejPorębiezatrudniosobydopracy
na noc. - 502 529 732
Szukam - Szukam statystów do filmu
amatorskiego... nie oferuje zapłaty ale za to
dobrom zabawę... wymagania: Struj wojskowy,maskaprzeciwgazowatypusłonik,
replika broni najlepiej na kulki... - 72
Szukam kucharza i p.kuch - szukam
samodzielnego kucharza na stanowisko
z-ca szefa kuchni oraz pomocy kuchennej.
Dobre warunki pracy i płacy - 501 525 939
Szukam niani - Szukam niani do opieki
nad rocznym dzieckiem. Najlepiej w
centrum Jeleniej lub w Cieplicach. - 792
770 761
Szukam opiekunki - szuka opiekunki
do 8 miesięcznego dziecka, najlepiej w
okolicach ulicy Żeromskiego W Jeleniej
Górze - 605 316 926
tłumacz hiszpańsko/pol. - potrzebny
tłumacz hiszpańsko/polski do tłumaczenie
rozmowy handlowej dn. 16.07.2009 na
ok. 3-4 godziny w Jeleniej Górze - 500
015 754
Telemarketer(-ka) - do sprzedaży
przez telefon, wysokie prowizje. CV na
mail praca@jpkomputery.com.pl - 75 64
20 210
Trener/ szkoleniowiec - pilnie poszukiwany trener/ szkoleniowiec - specjalista z
zakresu prawa ubezpieczeń społecznych.
Cv prosimy przesyłać na adres biuro@ggroup.pl - 600 421 517
Tzw. złotą rączkę - praca na etat dla
mężczyzny do 35 lat umiejącego sprostać
wezwaniom - usługi. Tylko przemyślane
zgłoszenia. Wskazane prawo jazdy. Tylko
dla chcących dobrze pracować! - 501
066 070
W sklepie - spożywczym w Cieplicach
młodąemerytkę,rencistkęlubosobęstudiującą zaocznie. Dobre warunki. Tel. 507 311
803 - dzwonić po 18-stej. - 507 311 803
Wózekpodnośnikowy-Szukampracownika z doświadczeniem w prowadzeniu
busa-kat.prawajazdy„B”izuprawnieniem
napracęzwózkiempodnośnikowym-075
64 755 64
Wokalistka do zespołu - Do zespołu
potrzebna wokalistka z Jeleniej Góry lub
bliskich okolic - 609 851 863
Wolne miejsca - zatrudnię osoby z
J. Góry, pow. 25 lat, komunikatywne,
posiadające wykształcenie min. średnie,
samochód, umiejętność obsługi komputera.CVzezdjęciemiLMnae-mailbiuro@
stepien.org
Współpracuj z fm group - 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 - G
Wspólnik do biznesu - Do biznesu
potrzebny wspólnik. Branża w fazie shackout. - 609 131 413
Wychowców z kalif. Kapracz - Zatrudnię wychow. z kwalif. min.lic. z ped. Kapracz - cv i list motywacyjny na e-mail
szeftis@vp.pl - 507 099 931
Wychowawców - Zatrudnię od
września wychowawców - min. licencjat z
pedagogiki - 507 099 931
Zasobyludzkie-poszukujepracowników
na różne stanowiska w zależności od
predyspozycji i umiejętności. Pośredniczymy w znalezieniu pracy, czekamy na
każdego. CV proszę wysłać na adres
otsak@o2.pl Zatrudnię - Zatrudnię pracownika
ochrony ( niekaralność, orzeczony stopień niepełnosprawności-preferowana
II gr)-umowa o pracę, praca na terenie
Mysłakowic - (0-75) 753 42 22
Zatrudnię anglistę - zatrudnię nauczycielajęzykaangielskiego,pracazdziećmiw
wieku przedszkolnym - 607 952 230
zatrudnię od zaraz - Panów w wieku
18-29 lat. Na stałe. Proszę wysyłać CV
E-mail: rekrutacja2706@wp.pl - 075
7647019
zatrudnię pracownika - Zatrudnię
pracownika gospodarczego, wymagane
orzeczenie o niepełnosprawności-mile
widziana IIgrupa- umowa o pracę - (75)
753-42-22
Zlecę - kolportaż materiałów reklamowych w Kapraczu i Szklarskiej Porębie.
Kontakt telefoniczny 8-16 od pon.do piątku
lub biuro@opoka.biz - 075 76 76 256
Zostań aktorką - Firma Moviestar szuka
Dziewczyn od 18 do 40 lat do Filmów XXX

zarobkiok5000złWięcejinfomoviestar2@
o2.pl -

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Opiekunka do dziecka, doświadczona, mobilna, dyspozycyjna – 502
724 010
Zaopiekuję się starszą osobą lub
dzieckiem - 605 347 410
Grafik - Artysta plastyk, grafik komputerowy szuka pracy. Doskonala znajomość
Adobe photoshop cs3, Illustrator, InDesign,Freehand,Quarkxpress.Ofertykierowac
na staska1@o2.pl Organizacja imprez - poszukuje
pracy w charakterze organizatora imprez
masowych jak i kulturalnych, posiadam
doświadczenie w branży - 882 445 991
Płytkarz - solidny płytkarz szuka pracy
- 511 288 416
Szefkuchni-wykwalifikowanyszefkuchni
w renomowanych Restauracjach i na
statkach podejmie pracę.Tylko poważne
oferty - 503 085 179
Wokalistka - młoda wokalistka z
dużym doświadczeniem - 692 433 946
Chłopak 22 lat - prawo jazdy kat.B,
uprawnienia na wózek widłowy, aktualna
książeczkasanepidowska,zwykształcenia
elektromechanik pojazdów samochodowych, po wojsku - podejmę pracę od
zaraz - 603 625 817
Dorywczą pracę - do 25 lipca - 696
363 537
Jakoopiekunkaosóbstarszych-wNiemczechzzawodujestempielęgniarką,potrafię dobrze zająć się domem. J.niemiecki
znam słabo. - botula38@gazeta.pl
Jakosprzedawca-pracowałamwhandlu
jako zastępca kierownika - 697 396 385
Na budowie - jako sprzedawca na stoisku
warzywnym lub kierowca kat.B - 663
361 586
Student Politechniki - posiadam prawo
jazdy kat. B - 781 670 570
W handlu lub inną - wykształcenie wyższe,
doświadczenie, prawo jazdy B, rzetelny,
dyspozycyjny - 502 145 796
W ogrodnictwie, handlu - lub jako pomoc
kuchenna - 075 75 24 601
wykształcenie wyższe - Kobieta
22 lata. Podejmę pracę w charakterze
opiekuna- wychowawcy w Domu Dziecka
- 693 873 137
16-latek szuka pracy! - mam 16 lat i szukam pracy w Jeleniej Górze może być to
budowa lub roznoszenie ulotek ale jedynie
w Jeleniej Górze - 726 342 214
16-latka - na wakacje. Najlepiej w
KapraczulubMysłakowicach.Ewentualnie
JeleniejGórzePodejmęsięprawiewszystkiego - 725 158 564
17latpracaodzaraz-Mam17latpodejmę
pracę na okres wakacji, nie mam żadnych
dolegliwościiuszczerbkównazdrowiewięc
mogę wykonywać zadania wymagające
siły fizycznej. Czekam na oferty w każdej
branży - 667 130 602
18 latka wakacje - podejmę pracę wakacyjna jako kelnerka/barmanka na terenie
J.Góry i okolic. Posiadam doświadczenie
i k.zdrowia. Umiem obsł. kasy kelnerskie i
fiskalne. Znam j.ang i niem. - 667 329 529
18latek - Podejmę pracę od zaraz.
Posiadam książeczkę sanepidu i znam
językniemieckiwstopniukomunikatywnym
- 501 627 252
19-latek szuka pracy - młody, 19 lat,
uczciwy, sumienny, miły, bez prawa jazdy,
szukam jakiejkolwiek pracy, poza budową.
Nie chcę pracy tylko na wakacje - 666
139 918
2mężczyznpodejmieprace-mamypo21
lat, wykszt. średnie z maturą, podejmiemy
każdą prace - 505 790 546
2studentkiIIIroku-Dwiepracowitestudentki
podejmą pracę sezonową w Szklarskiej
Porębie, Kapraczu lub innym kurorcie turystycznym z możliwością zakwaterowania.
Doświadczeniewhotelarstwie,gastronomii
- 722 267 736
20 latka podejmie prace - Posprzątam,
podejmę prace jako kelnerka/barmanka.
Mam 20 lat szybko się uczę jestem
ambitna. Znajomość języka niemieckiego
- 605 726 387
21 latka szuka pracy - Szukam pracy na
stanowiskusprzedawcy,najlepiejwsklepie
odzieżowym, sportowym bądź w kawiarni,
bardzo proszę o kontakt - 661 562 752
23-letniapodejmie prace - mam 23 lata
podejmę każdą prace w okolicach Jeleniej
Góry i cieplic jestem mila komunikatywna i
szybko się uczę - 889 909 957
24latka szuka pracy - szukam pracy
najlepiej na popołudnia albo weekendy
tel 783911094 lub email magdziab11@
vp.pl - 783 911 094

Angielski i czeski - szukam pracy z
branży biurowej, może być turystyka,
recepcja, bądź posada sekretarki inne
tegotyputeżmilewidziane.Mamdoświadczenie, prawo jazdy B. i znam języki - 793
240 586
Audytor2008@wp.pl-Mężczyzna34
lata wykształcenie średnie, doświadczony
pracownikochronyzsamochodemosobowym (grupa interwencyjna, konwojowanie
wartości).Poszukuje pracy w ochronie lub
nie koniecznie - 796 461 736
Bilety lotnicze itp - pomogę w rezerwacji
biletów lotniczych, wakacji itp za niewielką
opłatą. - 696 336 230
Biuro, restauracja... - sklep. Studentka
podejmiepracęwczasiewakacji.Również
jako wychowawca na obozie, animator.
Inne, ale poważne oferty mile widziane.
Kontakt również mailowy: justyna1944[na]
gazeta.pl. - 665 780 154
biurowaod września - lub o podobnym
charakterze (np. sekretariat), jestem osobą
dobrze zorganizowaną, prawo jazdy kat
B, obsługa urządzeń biurowych, program
subiekt - wykształcenie wyższe, doświadczenie - 888 574 870
Biurowa/obsł.klienta - Zaangażowana, operatywna, obsł.pc, narzędzia
internetowe, e-bankowość, wyższe ekonom. Moje atuty to dojrzałość i solidność.
Mail: praca.jgora @poczta.fm - 0
Budowlaniec - podejmę pracę w
budownictwie - 508 407 791
Budowlaniec-Wykonamwykończenie mieszkań domów tanio i solidnie - 691
254 589
Bus do oklejenia - dam do oklejenia
pod reklamę busa Mercedes Vito - 796
985 622
Chłopak22 lat, pilne - Prawo jazdy
kat. B, uprawnienia na wózek widłowy,
aktualna książeczka sanepidowska, z
wykształcenia elektromechanik pojazdów
samochodowych, po wojsku - podejmę
pracę od zaraz - 782 622 189
Chętniedoopieki!!-chętniepodejmęsię
opieki osoby starszej na terenie Niemiec,
doświadczenie przy w/w obowiązkach,
prawo jazdy , język niemiecki - 605 551
231
Dekarz - Podejmę prace jako dekarz,
cieśla - 609 654 791
Dodatkowapracazuczniem-podejmę
prace z uczniem zdolnym lub mającym
trudności z nauka. Klasy 1-4. Nauczyciel
dyplomowany z wieloletnim stażem - 515
231 196
Dodatkową pracę - 32 letni kucharz
- 693 366 543
Dozorowanie - nieruchomości wraz z
opieką techniczną - 692 712 710
Duet skrzypcowy - dwie skrzypaczki z
doświadczeniem, studentki, absolwentki
szkoły muzycznej II st. zagrają na ślubach,
pogrzebach, na różnych uroczystościach 667 556 865, 793 676 786
Ekipa remontowo budowlana - szybko
sprawie solidnie wykończenia ins.elektr.
wodno-kanalizacyjne, co. tanio! - 605
444 883
Elektryk szuka pracy - Podejmę
pracę na etat, pół, zlecenie, uprawnienia
SEP do 1 kW, doświadczenie, mam 38
lat - 886 594 521
Grafik/programista - Doświadczony grafik, projektant serwisów internetowych szuka stałej pracy. Umiejętności
poparte projektami. Pakiet Adobe/PHP/
HTML/CSS/JS/MYSQL/więcejnamr.chaosu@gmail.com - 517 176 363
Informatyk/programista - Informatyk z bardzo dobrą znajomością i
doświadczeniem w technologiach web
orazobsługisystemuLinuxpodejmiepracę
email: whoami@aol.pl - 0
Instruktor nauki jazdy - podejmie
prace jako instruktor nauki jazdy kat B - 721
818 955
J. niemiecki - podejmę pracę na okres
wakacji, znajomość języka niemieckiego
/ prawo jazdy kat. B / samochód magda_
jg@op.pl Jako kierowca busa - poszukuje pracy
jako kierowca busa. Posiadam prawo
jazdy kat.”b”.3 lata praktyki i zero punktów
karnych. - 882 716 312
Jestem 21 latką - z okolic Lwówka
Śląskiego, uczę się zaocznie (studium
kosmetyczne),ukończyłaml.prof.ekonom.
- adm. (+matura) ambitna, samodzielna. 667 750 036
Kasjer sprzedawca - kasjer-sprzedawca42l, obsługa kasy fiskalnej i komputera,
dyspozycyjność, łatwość kontaktu z współpracownikami i klientami-pilnie podejmie
pracę - 691 019 891
Kat. b,c,e - Podejmę prace na stanowisku
kierowcy. Posiadam kurs na przewóz
rzeczy - 667 383 292

Kelner-Kelner28latzdoświadczeniem
podejmie pracę - 791 367 327
Kierowca-prawojazdykat.B,C,Dkurs
na przewóz osób i rzeczy, doświadczenie
za granicą - 508 301 464
Kierowca- gr. inwalidzka - prawo jazdy
B, C, E od 1976 , kurs na przewóz rzeczy,
grupa inwalidzka - 691 237 075
Kierowca 1/2 etatu - 48 lat kat ABCET+ADRszukamdodatkowejpracywszystkie badania i kursy aktualne !Bez nałogów
. - 692 712 710
KierowcaA,B,C,D,E-doswiadczenie,
aktualne badania kurs na przewóz osób i
rzeczy - 509 265 943
Kierowca a, b, c, e - podejmę pracę
jakokierowcakażdejwymienionejkategorii.
Posiadamkursnaprzewózrzeczy,badania
lekarskie, psychotesty, uprawnienia operatora wózków widłowych - 507 287 927
Kierowcabic-podejmępraceodzaraz
jako kierowca mam świadectwo kalifikacji
naprzewoźrzeczyprawojazdykat.bicirok
doświadczenia721-031-797lubkubusKapracz@interia.pl - 721-031-797
Kierowca B, C - osiadam kurs na
przewóz rzeczy, dyspozycyjny Najchętniej
w składzie budowlanym lub inne. Czekam
na propozycje - 506 452 531
kierowcace adr - 32 lata, doświadczenie podejmę prace w każdym transporcie
- 663 638 427
Kierowca kat.b - podejmę prace jako
kierowca.prawo jazdy kat.B - 724 747 709
Kierowca+brukarz-dużedoświadczenie - 500 315 022
Kierowca, magazynier - Młody 26 lat
prawojazdykatBod7lat,kierowcaaktywny.
Uprawnienia na wózki widłowe od 8 lat
kierowca aktywny.Podejme prace,Uczciwy,bezkonfliktowy - 792 473 415
Kierowca-b-międzynarodowywtransporciemiędzynarodowymnabusaz
kat. B. jestem młody, dyspozycyjny i chętny
do pracy. Posiadam doświadczenie - 725
525 640
Kilka godz.dziennie - szukam pracy na
parę godz.od 8-16 handel, gastronomia,
sprzątanie mam auto - 798 427 905
Konserwator - doświadczony (własne narzędzia ), stabilny, bez nałogów,
dyspozycyjny, pełen zakres prac - 692
712 710
Konserwator zieleni - Pomogę w
utrzymaniu ogrodu: strzyżenie trawników,
żywopłotów itp. - 722 164 395
Kreślę wAutoCAD - jestem studentem
4 roku budownictwa podejmę prace na
wakacje. Dobra znajomość programu
AutoCad .slewin@o2.pl - 664-322-220
Księgowość w domu - jestem księgowa z dużym doświadczeniem zawodowym znającą dobrze j. angielski, która
podejmie księgowość w domu. mieszkam
w Kowarach - 665 436 599
Kucharz - Młody 26 lat, ugotuję różne
danianaimprezyokolicznościowe.Dowóz
gratis na obszarze J Góry - 792 473 415
Kucharz z dużym dośw. - Podejmę
dobrą pracę, na zlecenie. Wieloletnie i
wielopoziomowe doświadczenie. Tylko
Świeradów Zdrój,Mirsk lub Jelenia Góra.
e,mail - qcharz.w@wp.pl - 506 099 339
Lakiernik samochodowy - bardzo
dobrze znający się na robocie od A do Z
Pilnieszukapracy.UczciwośćiPracowitość
100% - 515 784 108
Lipiec, sierpień - młoda, uczciwa, absolwentka technikum żywienia. Mogę pracować jako pomoc kuchenna, mam też
niewielkie doświadczenie w kelnerstwie,
szybko się uczę - 500 639 184
Małżeństwo szuka pracy - z długim
stażem jako gospodarz Domu Wczasowego. Mąż złota rączka. Jestem otwarta
na inne propozycje np. pokojową - 880
639 946
Młoda z doświadczeniem - dziewczyna
lat 20, uczennica tech.gastronomicznego,
podejmie pracę wakacyjną najchętniej na
tereniejeleniejgóry.Posiadadoświadczenie
w pracy na kuchni oraz ważną książeczkę
sanepidowską - 0603 988 276
Młodaambitnadziewczyna-Zdoświadczeniem, różne kursy, podejmę pracę od
zaraz! w:handlu (kasa fiskalna) gastronomia,hotelarstwo, biuro, koordynator itp.
JeleniaGóra.Kontakt:justynahuzar1988@
wp.pl lub telefon - 886 010 341
Młodaambitnadziewczyna-zdoświadczeniem, różne kursy,podejmę pracę od
zaraz! w:handlu (kasa fiskalna) gastronomia, hotelarstwo, biuro, koordynator itp.
JeleniaGóra.Kontakt:justynahuzar1988@
wp.pl lub telefon - 603 625 817
Młoda podejmie prace - mloda, dyspozycyjna podejmie prace najlepiej w kasynie
- 722 067 370
Młoda z doświadczeniem - mam
doświadczenie w pracy biurowej (prowa-
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dzę sekretariat w Kancelarii Adwokackiej)
podejmę pracę na podobnym stanowisku.
Pilne - 665 839 239
MŁODY - 20-letni chłopak szuka pracy w
Jeleniej Górze - 696 336 230
MŁODY 25l szuka pracy - szukam pracy
wokolicachJeleniejGóry,posiadamprawo
jazdy, jestem bez nałogów, tylko poważne
oferty - 691 995 838
MŁODY dodatkowej pracy - od sierpnia,
jestem odważny i lubię nowe wyzwania
dlatego jestem chętny aby spróbować się
w nowym zawodzie - 600 768 544
MŁODY po godzinach pracy - z własnym
autemprzyjmiekażdapracewolnycodziennie od 15 najlepiej praca chałupnicza - 609
284 057
MŁODY szuka pracy - z wykształcenia
technik żywienia szukam pracy różnej 793 935 722
MŁODY z Gryfowa z kat.b - Lat 19, możliwość dojazdu do JG; jako kierowca, kurier,
rozwożenie pizzy itp. praca fizyczna lub
inne - 693 502 063
NAokres wakacji - 19 latka szuka pracy na
wakacje. uczciwa, sumienna, pracowita.
PILNIE!! - 515 843 442
NA stałe - mężczyzna 23 lata, wykształcenie średnie techniczne - technik informatyk,
prawo jazdy kat B, własne auto, wzorowa
umiejętność obsługi komputera, zakresu
internetu - 698 406 116
NA stałe - Podejmę prace na stałe, jestem
młody i dyspozycyjny, mam wykształcenie
średnieiprawojazdykat.B.Podejmękażdą
pracę. Proszę o kontakt - 793 212 533
NA wakacje - 17-latek uczący się w LO,
odpowiedzialny, wykonujący prace bez
fuszery . - 782 440 597
NA wakacje - podejmę prace na wakacje.
jestemuczennicatechnikumhotelarskiego.
jestem uczciwa zaradna szybko ucząca
się. mam 17.5 lat. jestem z kowar - 601
151 528
NAwakacjp - Poszukuję pracy na wakacje
- 509 545 114
NAUCZYCIELtańca-zawodowynauczyciel tańca łacino-amerykańskiego,sędzia
podejmiepracęwtymcharakterze.Bogate
doświadczenie zawodowe!Kontakt po
godz.18 - 516 43 43 33
NIANIA z doświadczeniem - podejmę
pracejakonianiaposiadamdoświadczenie
- 781 146 031
NIEMCY/JELENIA góra - podejmę pracę
od zaraz, prawo jazdy kat B, lat 20 Gonia.
pod@gmail.com - 785 733 645
NIEMIECKI/PRAWO jazdy - szukam
pracy na okres wakacji, znajomość biegła
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
ODjuż-jestemabsolwentkąLOposiadam
książeczkę sanepidu podejmę pracę
dorywczą 2-3 razy w tygodniu od już lub
codziennie od 1 sierpnia - 695 299 285
OD września szukam - Szukam pracy,może być w sklepie spożywczym,odzieżowym, bądź chemicznym od września,
mam 24 lata - 691 350 845
OD zaraz - mam 17 lat i jestem zainteresowana zatrudnieniem w jakiejkolwiek
branży na terenie Jeleniej Góry od zaraz.
Jestem osobą kontaktową, uczciwą oraz
obowiązkową. - 601 143 996
OD zaraz - podejmę prace jako kierowca
kat. C - 785 635 631
OD zaraz - Jako kelnerka, opiekunka,
sprzątaczka, cokolwiek ! odpowiedzialna,
uczciwa. 17 lat. ashleycia@op.pl - ashleycia@op.pl
OD zaraz kierowca ce adr - poszukuje
pracy jako kierowca kat.ce w transporcie
międzynarodowym lub krajowy. posiadam
badania lekarskie, psychologiczne, kartę
kierowcy, doświadczenie, adr, nawigacje
gps. - 663 791 996
REKLAMA

OPERATOR koparki - poszukuje pracy
jako operator koparki, posiadam uprawnienia oraz doswiadczenie - 725 063 167
OPIEKA - nad osobami starszymi ,pilnie
podejmę prace w Niemczech. Doświadczenie - 075 762 1228
OPIEKA nad dzieckiem - zaopiekuję się
dzieckiem.posiadamdoświadczenie.pełna
dyspozycyjność - 601 797 206
OPIEKA nad dzieckiem - Podejmę się
opieki nad dzieckiem. Mam skończone 17
lat. Pilnowałam już dwoje dzieci. Praca na
okres wakacji - 693 578 019
OPIEKĘ nad starsza osoba - rencistka
podejmie opiekę nad starsza osoba - 503
745 017
OPIEKUNKAikelnerka-mamskończone
17 lat i szukam pracy na wakacje. Lubie
małe dzieci, lubię gotować i sprzątać.
Jestem sympatyczna i odpowiedzialna.
mogę też pracować jako kelnerka. - 691
237 048
OSOBISTY kierowca - podejmę pracę
jako osobisty kierowca Prezesa- Dyrektora. Jestem kreatywny, zaradny. Jeżdżę
30 lat bez wypadku i punktów karnych.
Rocznie przejeżdżam min 20. tys km - 694
522 716
PALACZ co - solidny ,uczciwy 48 lat
,podejmiepracęośrodkuwypoczynkowym
itp z zakwaterowaniem ew inne poważne
oferty - 665 070 714
PILNIE podejmę pracę - Podejmę pilnie
pracę od godz 18 lub 19 w niedużym
hotelu lub pensjonacie na recepcji. Jak
trzeba to posprzątam, przygotuję posiłek.
Do tej pory pracowałam jako kelnerka i na
recepcji. - 723 699 359
PILNIE podejmę pracę - Kobieta 40 lat,
wykszt. wyższe, prawo jazdy B, w handlu,
w biurze, w rolnictwie - 888 939 091
PILNIE podejmę pracę - podejmę pracę
w weekend lub w nocy (może być praca
dorywcza) na recepcji, przy sprzątaniu
pokoi, jako kelnerka itp. Jestem z Pasiecznika ale z dojazdem do pracy nie będzie
problemu - 075 78 93 781
PILNIE podejmę pracę - Bardzo chętnie
podejmę pracę w branży motoryzacyjnej
jako mechanik samochodowy. Posiadam
doświadczenie - 886 301 082
PILNIEpodejmępracę-mam28latposzukuję pracy, doświadczenie jako kelner,
sprzedawca,dobrykontaktzklientami,obsł.
komputera i kas fiskalnych, word, exel, j.
ang. b.dobry, dyspozycyjny - 791 367 327
PILNIE podejmę pracę. - 29 lat , poszukuję
pracy na budowie lub przy drobnych
remontach - 668 197 752
PILNIE podejmę prace - pilnie podejmę
prace w domu może być proste szycie
klejenie lub adresowanie kopert itp - 606
651 342
PILNIE poszukuję pracy - Bardzo chętnie
podejmę pracę w branży budowlanej
(remonty, rigipsy, malowanie tapetowanie,
panele podłogowe) - 886 301 082
PILNIE szukam pracy - Absolwentka
Technikum Hotelarskiego z dobrze zdana
maturą pilnie poszukuje pracy od zaraz 723 786 390
PILNIE szukam pracy - Kobieta po 40-tce
szuka pracy, dyspozycyjna, komunikatywna, sumienna, prawo jazdy, książeczka
sanepidu, obsługa kasy - 793 719 745
PO szkole - podejmę prace na kuchni od
połowy sierpnia lub początku września
posiadam prawo jazdy kat.B jestem miła i
godna zaufania osoba - 607 528 431
PODEJMĘ - Chcę zarobić sobie na
wakacje. mam 19lat z kat.B, z Gryfowa
mogę dojechać do JG, fizyczną lub inne
- 693-502-063
PODEJMĘ - młody mężczyzna podejmie
pracę fizyczną - 794 966 453
PODEJMĘ każdą prace - żadnej pracy
się nie boje dyspozycyjny mam 19 lat - 691
020 698
PODEJMĘ każdą prace - Mam 20 lat,
posiadam prawo jazdy kat.B i własny
samochód. Podejmę się każdego zajęcia,
proszę o kontakt - 725 973 652

PODEJMĘ od zaraz! - Młody, dyspozycyjny, ambitny, uczciwy. Wykształcenie
średnie. Prawo jazdy kat. B Podejmie
jakąkolwiek prace. Proszę o kontakt!! - 793
212 533
PODEJMĘpracę-29lat,podejmępracęw
Jeleniej Górze (NIE agent/przedstawiciel),
wykształcenie wyższe, znajomość obsługi
komputera, urządzeń biurowych, szybko
się uczę - 783 870 283
PODEJMĘ pracę - Poszukuję pracy w
Hotelu lub Restauracji, posiadam duże
doświadczenie w obsłudze oraz w kontakcie z klientami, obsł. komputera i kas
fiskalnych, dyspozycyjny od zaraz - 791
367 327
PODEJMĘpracę-jakopracownikprodukcyjny lub fizyczny , posiadam uprawnienia
na wózki widłowe, prawo jazdy kat.B - 519
633 726
PODEJMĘ pracę - kobieta 32 lata, średnie
wykształcenie, j. angielski, biegła obsługa
komputera i urządzeń biurowych, kadry,
podstawy księgowości, prawo jazdy „B”,
transporty i zamówienia; anul03@tlen.
pl - 889 178 437
PODEJMĘ pracę - Pracownik produkcyjno- fizyczny uprawnienia na wózki
podnośnikowe - 519 633 726
PODEJMĘ pracę - Młody, dyspozycyjny,
uczciwy, wykształcenie średnie, prawo
jazdy kat.B podejmię każdą pracę najlepiej
na stałe - 793 212 533
PODEJMĘ pracę - podejmę pracę przy
montażu paneli, układaniu kafli oraz malowaniu wnętrz - 888 389 998
PODEJMĘ pracę ! - Mam 16 lat i szukam
pracy na wakacje. Najlepiej na stanowisku
sprzątaczki . Jestem ambitna i szybko
się uczę. Pracę najchętniej przyjmę w
okresie do 27 lipca lub od 4 sierpnia . - 507
083 661
PODEJMĘ pracę !!! - 20 letnia, komunikatywna absolwentka o wykształceniu
średnim technicznym podejmie pracę.
- 505 925 688
PODEJMĘ pracę 22 lata - podejmę
prace w jeleniej górze lub okolicach. - 721
631 548
PODEJMĘ pracę od zaraz - Jestem studentką odpowiedzialną, uczciwą, rzetelną!
Podejmępracęodzarazdokońcawrześnia
(sprzedawca,barmanka,kelnerka).E-mail:
majkaewak@op.pl - majkaewak@op.pl
PODEJMĘ pracę w nocy - Pilnie podejmę
pracę na tzw.nockach na recepcji najlepiej
nieduży hotel lub pensjonat. W Jeleniej
Górze lub w Szklarskiej Porębie. Pracowałam już na recepcji także w nocy - 723
699 359
PODEJMĘ prace - posiadam prawo
jazdy kat.b i c, świadectwo kwalifikacji na
przewóz rzeczy. rok doświadczenia kierowaniapojazdempow.3.5t21latchętny
do pracy 721-031-797 - 721 031 797
PODEJMĘ prace - 18 lat, kobieta.
Podejmę prace na wakacje, byle nie
roznoszenie ulotek. Znajomość języka
angielskiego. - 601 869 463
PODEJMĘ prace - podejmę prace jako
kierowca mam prawo jazdy kategorii B
C C+E - 667 383 292
PODEJMĘ prace od zaraz - podejmę
prace od zaraz na terenie Kowar i okolic.
pilne e-mail seweryn30@wp.pl - 725
203 753
PODEJMĘ prace od zaraz !! - Szukam
Pracy Na wakacje Mam 15 lat I chcę się
uczyćzawodu„Budowlanka”DziękujeZ
Góry - 665 559 448
PODEJMĘpracepilne-Podejmęprace
jako pracownik fizyczny bądź inna. - 788
190 859
PODEJMĘ stała pracę - 25 lat, podejmę
stałąpracęstacjonarnąwJeleniejGórze(NIEagent/przedstawiciel),wykształcenie
wyższe, znajomość obsługi komputera,
urządzeń biurowych, szybko się uczę
agata844@op.pl - 663 500 837
PODEJMĘstałąpracę-wJeleniejGórze
(NIEprzedstawiciel),25lat,wykształcenie
wyższe ekonomiczne, znajomość
obsługikomputera,urządzeńbiurowych,

prawo jazdy kat. B, szybko się uczę.
karopka@poczta.onet.pl - 788 486 844
POMOC kuchenna - na terenie Jeleniej
Góry Cieplic - 510 307 048
POMOCNIK budowlany - szukam pracy
jako pomocnik budowlany od zaraz pilne
jelenia góra (w pracy nie pije ) - 794 373
764
POMOCNIK budowlany - podejmę prace
jako pomocnik budowlany - 512 541 844
POMOCNIK na budowie - itp. uczciwy,
pracowity. Najlepiej w Kapraczu lub okolicy
- 605 395 306
POPROWADZĘ hotel pensjonat - duże
doświadczenie, umiejętność zarządzania
zasobami ludzkimi, pełna dyspozycyjność,własna baza klientów - 504 547 922
POSPRZĄTAM - Posprzątam domek,
mieszkanie - 888 926 327
POSZUKUJĘpilniepracy-podejmęprace
od końca lipca. Jestem studentka potrafię
dużo zaopiekuję się dzieckiem mam
doświadczenie, posprzątam, pracowałam
juzjakokelnerka,wagroturystyce,wogrodnictwie, w biurze - 607 729 044
POTRZEBNA praca - młoda studentka
ekonomii szuka pracy, najlepiej w Jeleniej
Górze - 663 557 030
PRACA dla studenta - Jestem studentem
filologii angielskiej mówię dobrze w języku
angielskim i byłbym zainteresowany pracą
na wakacje do pomocy w recepcji lub w
innym charakterze. - 509 405 721
PRACA dla studentek - Dwie pracowite
studentki podejmą pracę sezonową w
Szklarskiej Porębie, Kapraczu lub innym
kurorcie turystycznym w gastronomii, hotelarstwieitp.zmożliwościązakwaterowania.
Ważne ks. sanep. - 663 403 015
PRACA na sezon wakacyjny - dwie
młode osoby pilnie poszukują pracy na
sezon wakacyjny do sprzątania, pomocy
itp. - 725 376 855
PRACA na wakacje - pracowita, ambitna i
odpowiedzialna studentka szuka pracy na
okres wakacji. Prawo jazdy kat. B, dobra
znajomość języka niemieckiego. - 694
791 257
PRACA na wakacje - do końca września
znajomość j.niemieckiego - dobra angielski
-średniaMogępracowaćokażdejgodzinie,
nawet od zaraz - 509 545 114
PRACA na wakacje - w obojętnie w jakim
zawodzie. Młody chłopak - 607 723 489
PRACA od zaraz - chętnie podejmę się
każdej pracy, może być na stałe lub na
wakacje. Rejon Jeleniej Góry i okolic. - 509
545 114
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PRACA od zaraz - opiekunka do dziecka,
kelnerka, hostessa, pokojówka, ekspedienta w sklepie. Posiadam aktualną książeczkę sanepidowską - 661 803 363
PRACApopołudniowa-mężczyzna28lat,
energiczny, prawo jazdy kat. B, podejmie
prace popołudniową od zaraz od godz.
15 - 781 374 319
PRACA popołudniowa - kobieta 20, energiczna, prawo jazdy kat. B, podejmie prace
popołudniowąodzarazGonia.pod@gmail.
com - 785 733 645
PRACA sezonowa - Podejmę pracę na
wakacje, od zaraz, 19 lat, dyspozycyjny,
ambitny, uczciwy - 509 545 114
PRACAw ogrodzie - dwie osoby (chłopak
+ dziewczyna) podejmą się pracy w ogrodzie na okres wakacji. Koszenie, grabienie,
sadzenie,podlewanie,plewienie.Odzaraz.
723758073 lub 691709126 - 691 709 126
PRACAw ogrodzie - dwie osoby (chłopak
+ dziewczyna) podejmą się pracy w ogrodzie na okres wakacji. Koszenie, grabienie,
sadzenie,podlewanie,plewienie.Odzaraz.
723 758 073 - 691 709 126
PRACA wakacyjna - 21 letnia dziewczyna po studiach podejmie pracę - 693
779 535
PRACOWNIK produkcji - podejmę prace
na produkcji, doświadczenie, dyspozycyjność - pilnie - 511 298 966
PRACOWNIK szuka pracy - Szukam
pracy na terenie Jeleniej Góry lub okolic drobne remonty, regipsy, gładzie, panele,
wstawianie okien drzwi, tynki i kafelki i
drobne instalacje elektryczne. - 798 935
898
PRACOWNIKwysokościowy-poszukuje
pracy posiadam odpowiednie badania i
uprawnienia - 505 836 753
PRACY dodatkowej - mężczyzna 29 lat
doświadczenie w handlu - 785 211 987
PRAKTYKA-KSIĘGOWOŚĆ-Rencistka
IIIgr,szukapracy(zmianamiejscazamieszkania),ponad 30 lat pracy, w tym 20 w księgowości, samodzielne stanowisko, pełna
księgowość, programy: symfonia, FK-VAT,
Subiekt, Gastro, Exel - 503 052 717
PROSZĘ o kontakt - Chłopak 22l. prawo
jazdykat.B,uprawnienianawózekwidłowy,
książeczkasanepidowska,zwykształcenia
elektromechanik pojazdów samochodo-
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wych(doświadczenie)powojsku-podejmę
pracę od zaraz! - 782 622 189
PROSZĘokontakt!-Chłopak22lata,prawo
jazdykat.B,uprawnienianawózekwidłowy,aktualna książeczka sanepidowska, z
wykształcenia elektromechanik pojazdów
samochodowych,po wojsku - podejmę
pracę od zaraz - 782 622 189
PRZEDSTAWICIELhandlowy-kobieta.lat
20. doświadczenie w handlu 2 letnie w hurcie i detalu. proszę o kontakt: kasia_jg_@
op.pl lub telefonicznie - 663 577 514
REMONTYmieszkań-Szukampracyprzy
remontach mieszkań . - 692 712 710
SOLIDNYpracownik-poszukujępracy23
lata doświadczenie w kontakcie z klientem,
prawo jazdy kat B, może być w sklepie lub
transport, (zagranica odpada) dzwonić do
20 - 793 24 05 88
SPAWACZ,kierowcamechanik-Spawacz
z 5 letnim doświadczeniem kierowca B,C.
Mechanik Szuka pracy - 512 380 275
SPECJALISTA-Specjalistads.Sprzedaży
z doświadczeniem, znajomość dwóch
języków, dyspozycyjność, podejmę pracę
od zaraz. Oferty proszę przesyłać na adres
marcinmaj77@wp.pl - 726 401 376
SPRZĄTANIE - posprzątam mieszkania
i biura w weekendy. Solidnie! - 721 333
330
SPRZEDAWCA-kobieta31l.,prawojazdy,
obsługa komputera, kas, doświadczenie 506 893 377
SPRZEDAWCA-Młodydyspozycyjny22
lata Z Jeleniej Góry szuka pracy WykształcenieZawodoweSprzedawcaUkończone
Praktyki zawodowe na ocenę celującą
- 727 509 997
SPRZEDAWCA - Kobieta 30l.mila,
zadbana, doświadczenie, znajomość
kasy, komputera. - 506 893 377
STAŁĄ pracę - 25 lat, podejmę stałą pracę
stacjonarną w Jeleniej Górze (NIE agent/
przedstawiciel), wykształcenie wyższe,
znajomość obsługi komputera, urządzeń
biurowych, szybko się uczę. agata844@
op.pl - 663 500 837
STAŁEJ pracy - szukam stałej pracy - 501
157 519
STOLARZ - Podejmę pracę jako stolarz
- 722 164 395

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

ZAMIEŚĆ SWOJE
OŁOSZENIE PRZEZ
WYSŁANIE SMS!!!
-A NA
IJ SMS
WYŚL
7216
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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

at)
KOSZT KAŻDEGO SMS-A (2 ZŁ +v

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

20 lipca 2009 r.
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OG£OSZENIA

PRENUMERATA

STOLARZ z doświadczeniem - na stanowisko pilarza do obsługi piły formatowej do
produkcjimeblikuchennychpodzabudowę
oraz sypialni, bardzo dobra znajomość
języka angielskiego - 691 779 502
STUDENT-jestemmłodąosobą,ambitną
i dyspozycyjną poszukującą pracy, posiadam prawo jazdy kat. B. - 604 451 276
STUDENT - Pomocnik na budowie .... lub
inne prace sezonowe - 517 175 761
STUDENTprawa-StudentIVrokustudiów
prawniczych poszukuje pracy. wes04@
o2.pl - 698 076 496
STUDENT-AUTOCAD - student Politechniki Wrocławskiej w JG [Wydział
Inżynierii Środowiska] podejmie pracę na
okres lipiec-sierpień. Znajomość programu
AutoCad - 781 133 906
STUDENTKA - praca wakacyjna - od
zaraz praca typu sprzedawca, opiekunka,
roznoszenie ulotek itp.Jestem pracowita,
odpowiedzialna i uczciwa - 603 992 160
STUDENTKA 1 roku mgr - 23 letnia
studentka 1 roku studiów magisterskich
podejmie prace , odbyty roczny staż w
urzędzie miasta na stanowisku - referent
do spraw zamówień publicznych i obsługi
technicznej tel - 665 978 724
STUDENTKA politechniki - Jestem studentką Politechniki Wrocławskiej, poszukuję pracy na wakacje. Bardzo dobra
znajomość MS Office i środowiska CAD,
prawo jazdy kat. B, komunikatywność i
dyscyplina - 698 670 666
STUDENTKA poszukuje pracy - Pilnie na
okres wakacyjny - 721 110 902
SZUKAM - zaopiekuje się dzieckiem u
siebie w domu - 781 980 634
SZUKAM na stałe - młoda dziewczyna,
studentka zaoczna poszukuje pracy na
stałe! W jeleniej górze i okolicach, duże
doświadczenie w branży gastronomicznej
oraz w zarządzaniu zasobami ludzkimi 605 159 158
SZUKAM pracy - szukam pracy na wakacjewokolicachKapracz-Kowary...(mam15
lat) - 723 443 452
SZUKAM pracy - jako brukarz, 5 lat w
zawodzie, potrawie również wykonywać
różne prace na budowie - 724 706 106
SZUKAM pracy - szukam pracy mam 24
lata obsługa kas fiskalnych i klienta - 519
565 396
SZUKAM pracy - podejmę prace jako
pomocnik budowlany -ogrodu umiem
malować szpachlować podejmę każdą
prace - 794 216 131
SZUKAM pracy - młody, dyspozycyjny,
po gastronomie, prawo jazdy kat C - 697
884 677
SZUKAM pracy - jestem ambitny mam
uprawnienia na wózki widłowe potrzebuje
pracy aby zapewnić rodzinie byt mam 21
lat - 889 186 636
SZUKAM pracy - Szukam Pilnie pracy na
okres do końca Lipca - 507 664 640
SZUKAM pracy - 22 lata mój e-majl: fryta.
michal@vp.pl Poszukuję pracy na okres
do końca lipca. Ukończyłem technikum

budowlane oraz studiuje wychowanie
fizyczne w Kolegium karkonoskim. - 507
664 640
SZUKAM pracy – 21 lat, odbyty staż w
biurze (ARiMR), mc donalds (kasjer-sprzedawca, kuchnia) paulina_groszewska@
op.pl (odpisze i odeśle maila) - 603 425
026
SZUKAM pracy - podejmę pracę na straganie lub sprzątanie - 608 661 119
SZUKAM pracy - Uczciwa, pracowita
podejmie każdą pracę w Kapraczu lub w
okolicy Kapracza. Mam 27 lat i kończę studia zaoczne -fizjoterapię. - 785 537 150
SZUKAM pracy 20 lat - na budowie lub
wykończenia wnętrz, jestem uczciwy i nie
boję się ciężkiej pracy - 793 180 589
SZUKAM pracy na lato - młody student
chętnie podejmie się każdej fizycznej pracy
- 697 266 437
SZUKAM pracy na wakacje - Poszukuję
pracy na wakacje - 791 267 076
SZUKAM pracy (piekarz) - Podejmę
prace piekarza. Mam 34 lat. PILNE - 724
706 106
SZUKAMYsponsora-Szukamysponsora
na zakup strojów piłkarskich dla naszego
klubu koszt jednorazowy 1200zł. Na
strojach będzie widniało LOGO sponsora.
- 502 703 198
TECHNIK farmacji - szukam stażu w
aptece od września, dziewczyna 23 lata
ukończona szkoła we Wrocławiu - 514
817 049
TECHNIK mechanik kat. b,c - Poszukuję
pracy na terenie Jeleniej Góry i okolic.
Ukończyłem technikum mechaniczne,
uczciwy, lojalny, pracowity, bez nałogów 792 831 472
TECHNIK mechanik kat. b,c - Poszukuję
pracy na terenie Jeleniej Góry i okolic.
Ukończyłem technikum mechaniczne,
uczciwy, lojalny, pracowity, bez nałogów.
Czekam na oferty. - 792 831 472
TOKARZ frezer - tokarz, frezer z doświadczeniem podejmie każdą prace - 517
347 892
WÓZEK widłowy - posiadam uprawnienia
na wózki widłowe-doświadczenie - 501
951 585
WÓZEK widłowy + kat b - młody 26
lat prawo jazdy kat B od 7 lat, kierowca
aktywny.Umiejętnośćprowadzeniasamochodów dostawczych-[busów]. Uprawnienia na wózek widłowy od 8 lat, kierowca
aktywny. Podejmę prace - 792 473 415
WÓZKI widłowe - z uprawnieniami na
wszystkie typy wózki. Doświadczenie i
pracowitość 100% - 515 784 108
WOLONTARIAT w biurze - Podejmę
pracę w ramach wolontariatu w zamian za
referencje. Solidna, obsługa pc, narzędzia
internetowe,e-bankowość,wykszt.wyższe.
Kontakt: praca.jgora@poczta.fm
WYŻSZE, samochód dostawczy - 25lat,
wykształcenie wyższe, własny samochód
dostawczy(T4)+osobowy,ambitny,zdyscyplinowany, solidny - 667 611 531

WYCHOWAWCA - magister pedagogiki
z doświadczeniem. Instruktor zajęć teatralnych, plastycznych, rytmiki, tanecznych.
Podejmęodwrześniapracę.Proszęokont.
po godz.18:00 - 516 43 43 33
WYCHOWAWCA - nauczyciel - Kobieta
23 lata, Wyższe wykształcenie pedagogiczne - licencjat, obecnie dopełnianie
kwalifikacji studia mgr. zaoczne. od zaraz.
- 724 111 906
WYKREŚLĘ w autocadzie - jestem
studentem 4 roku budownictwa podejmę
prace na wakacje. Dobra znajomość
programuAutoCad - 664 322 220
WYKSZTAŁCENIE średnie - 26l chętny
do pracy, fizycznej lub umysłowej. Dobra
znajomość obsługi komputera i języka
angielskiego. 5 lat doświadczania w pracy
na różnych stanowiskach - 794 034 895
Z dobrym angielskim - 19 lat, doświadczenie w pracy za granicą, komunikatywny
angielski - 725 159 487
Z rentą - Mężczyzna 38l, kat.B, j.niemiecki,
IIgr., dośw. na busach. Szukam pracy jako
kierowca lub innej. Rodzaj zatrudnienia
obojętny - 504 727 528
ZA granicą - na 2 miesiące za granica np
zbiory, pakowanie owoców/warzyw. Mam
21 lat nie karalny nie pijacy. Najlepiej od
zaraz (zarobek najlepiej 350 + euro na
tyg) - 505 149 988
ZAgraniceodzaraz-Witammam21latnie
karalny. Poszukuje prace za granica zbiory,
pakowanie towaru itd. Od zaraz zarobki
330+euro na tyg - 505 149 988
ZACZNĘ od zaraz - Poszukuję pracy na
sezonmogęzacząćodzaraz,podejmęsię
każdej przyzwoitej ofercie, mam już pewne
doświadczenie w pracy, jestem pracowita i
szybkosięuczę,posiadamprawojazdykat
B - 691 019 976
ZASOBY ludzkie - dysponuję zasobami
ludzkimiwpostacipracownikówfizycznych
i umysłowych. Chętnych zapraszam do
współpracy. - 502 901 134
ZŁOTA rączka - pełen zakres prac , bez
nałogów .Szukam pracy dodatkowej 692-712-710
ZŁOTA rączka - Złota rączka szuka zleceń: konserwacja instalacji elektrycznych,
naprawa urządzeń, wymiana zamków
itp. - 722 164 395
ZŁOTA rączka - Szukam pracy. Uczciwy,
bez nałogów - 692 712 710
ZDOLNY podejmie prace - Lat 20. Prawo
Jazdy kat. B, książeczka Sanepidu, dyspozycyjny - 792 168 677
ZE szklarskiej - podejmę stała prace na
budowie - 722 034 644
ZMYWAK-kelnerka/pokojowa-naterenie
Kapracza na okres wakacji. Jestem pełnoletnia - 723 471 261
ZNAJOMOŚĆ j. niem i ang - mam 18
lat znam biegle j. niemiecki i angielski.
Posiadam prawo jazdy kat. B i samochód.
Poszukuje pracy - 604 269 441

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ

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!

PILNIE - Dla klienta dwu - lub trzypokojowe
mieszkanie w Jeleniej Górze, może być do
remontu lub do odświeżenia. Cena do 200
000 zł. Klient płaci gotówką! - 508 240 830
BEZ pośredników 3 pokojowe - w Jeleniej
Górze, min 60 m2, może być do remontu,
dodatkowym atutem będą: spokojna dzielnica, garaż, ogród - 609 106 554
DOM do remontu - w okolicach Jeleniej
Góry. NŻ - 667 219 752
DWUPOKOJOWE mieszkanie - na
Zabobrzu. Dla zdecydowanego klienta.
Nieruchomości Żebrowscy Lic 9549 - 505
074 854
DZIAŁKA Bukowiec - kupimy działkę w
Bukowcu, Nieruchomości Pindyk lic. 96 075/75 23 505; 0601 209 198
DZIAŁKA Wojcieszyce - kupie działkę w
Wojcieszycach - 695 504 962
DZIAŁKĘ w Jeżowie - Sudeckim, budowlaną, od strony Zabobrza. NŻ - 667 219
752
GRUNT rolny - kupie grunt rolny w okolicy
Jeleniej Góry pośrednikom dziękuję - 601
820 580
MIESZKANIE - na Zabobrzu parter lub
pierwsze piętro do 150 tyś dla Klienta. - 515
285 788
MIESZKANIE - 4-pokojowe pilnie kupię
na Zabobrzu, płatne gotówką. Lic.2400 669-620-071
MIESZKANIE 2 pokojowe - dla klienta z
gotówką, do kwoty 150 tyś, na Zabobrzu
I - 695 384 914
MIESZKANIEdo36m2-naZabobrzubez
pośredników - 695 570 856
MIESZKANIE lub dom - kupie mieszkanie
(50-80m2)lubdom(120-200m2)możebyć
do remontu w Jeleniej Górze lub okolicach
najlepiej Podgórzyn bądź okolice - 600
933 619
MIESZKANIE na Zabobrzu - do 200 tyś.
kupię dla klienta. Euro-Dom - 695 384 914
MIESZKANIE w centrum - do 200 tyś. dla
klienta . Euro-Dom - 695 384 914
MIESZKANIE w kowarach - może być
kawalerka, z balkonem w nowym budownictwie. Gotówka! NŻ - 667 219 752
MIESZKANIE z ogrodem - W Jeleniej
Górze. Bez pośredników - 692 433 946
PENSJONAT w szklarskiej - Porębie, do
2000000 zł, zdecydowany klient. NŻ - 667
219 752

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
SPRZEDAMwłasnościowe3pokojowe
54m2naZabobrzuII,cenadonegocjacji
– 502 784 697
SPRZEDAM działkę budowlaną 15000
m2 w Podgórzynie – 502 724 010
DZIAŁKA4hazmożliwościązabudowy,
200 m od budynków wiejskich, dojazd
drogą asfaltową, piękne połażenie
idealne na agroturystykę, hodowlę
koni - 075 75 25 103

CIEPLICE – poł bliźniaka, pow. 100 m2,
działka 633 m2, cena 280 tys. zł – 783
561 622
SPRZEDAM działkę budowlaną 1735
m2, Dziwiszów – Leśne Zacisze, widok
na Kapracz – 885 342 947
DOMKIkampingowenadmorzemkoło
Ustronia Morskiego - tanio 604 278 039
STRYCH do adaptacji na mieszkanie
105 m2 Wojcieszów ul: B. Chrobrego
18 - 696 719 479
KAWALERKA na Osiedlu Orle - 75 53
064 i 790 421 461
SPRZEDAM mieszkanie 3 pokoje 47.9
m2, 3 piętro, Wzg Grota Roweckiego –
793 321 215
MIESZKANIE 50 m2, 2 pokojowe, I piętro, ul: Świętojańska bez pośrednikówcena 180 tys, zł. - 606 493 620
SPRZEDAM lub wydzierżawię restaurację w Jeżowie Sudeckim - 075 64 377
97, 507 148 916
SPRZEDAMlubwydzierżawiębudynek
gospodarczywolnostojący,ogrodzony
w Piechowicach – 696 594 665
2-POKOJOWE Karłowicza - bardzo
tanie mieszkanie o powierzchni 47,4 m2
na II-piętrze, rozkładowe, środkowe, blok
IV-piętrowy, bardzo dobra lokalizacja, okna
nowe PCV, czynsz niski, cena do uzgodnienia. lic.2400 - 669 620 071
3 pokojowe Zabobrze I - do sprzedania
mieszkanie3pokoje,50m2,IIp.,kompletnie
umeblowane. Jelenia Góra Zabobrze I.
Cena 155000 zł - 504 891 144
MYSŁAKOWICE - sprzedam luksusowy
dom z 5000m2 działką JeldomN lic.
zaw.3059 - 600 434 800
MYSŁAKOWICE - 3-pokojowe mieszkanie w Mysłakowicach lic.7867 - 662
009 400
MYSŁAKOWICE, kawalerka 36 m2 - 1
piętro 99 tys. - 607 422 284
NOWYdom-sprzedamdom2003rokuw
Wojcieszycach. Cena 539000 zł nr 10171
- +48508240826
NOWY dom - Wojcieszyce Nowy dom
750000 zł. nr 10171 - +48508240826
OK. małej poczty - sprzedam 3 pok. 52m2
160tys. zl, 3pok. 64m2 200tys.zł Jeldom N
lic.3059 - 600 434 800
OKAZJAxx-lecia - Sprzedam mieszkanie
2-pokojowe, 45m, 2 piętro, do remontu; z
balkonu nie zasłonięty widok na panoramę
Karkonoszy. Czynsz 120zł. - 500 122 447
PAWILON handl.-usł. - Sprzedam pawilon
handlowo-usługowy. 10 m2 na Zabobrzu.
- 509265800
PILNIE 2 pokoje - mieszkanie dwupokojowe pilnie sprzedam lic. nr 7867 - 508
240 831
PILNIE 2,30 ha - grunty z dobrą lokalizacją
przy drodze asfaltowej w Płoszczyni. NŻebrowscy lic.nr.9549 - 505 074 854
39M2 na Zabobrzu - do sprzedania
mieszkanie 39m2 na Zabobrzu. Lic nr
7867 - 514 600 104

PO kapitalnym remoncie - przytulne po
kapitalnym remoncie z balkonem - 511
089 923
PRZYTULNE 2 pokojowe - mieszkanie40m, ładne, odremontowane rozkładowe, z dużym balkonem W cenie
mieszkania pozostają meble i kompletne
wyposażenie kuchni oraz łazienki lic.
zaw.5877 - 500 122 447
SPRZEDAM 4-pokojowe - 4-pokojowe
mieszkanie własnościowe w Jeleniej
Górze lub zamienię na 2 mniejsze (bez
pośredników) - 691 160 870
SPRZEDAMkawalerkę-naZabobrzu-po
remoncie atrakcyjna cena !!! Nr.Lic 5877
- 515 285 788
SZEREGÓWKAw Jel.Górze-sprzedam
domwzabudowieszeregowej,zgarażem.
cena 390 tys. zł. Jeldom Nieruch. lic.
zaw.3059 - 600 434 800
SZKLARSKA poręba 47 m2 - Szklarska
Poręba Górna, 47m, dwa pokoje, kuchnia,
przedpokój, łazienka, wc. Ogrzewanie
własne gazowe. Nowe instalacje i stolarka.
- 517 353 026
TANIE3-pokojowe-naII-piętrzewieżowca
o powierzchni 66,03 m2, Zabobrze II,
rozkładowe, słoneczne, środkowe, balkon, czynsz niewysoki, atrakcyjna cena.
Lic.2400 - 669-620-071
TANIE ładne mieszkanie - 3-pokojowe o
pow. 66,93 m2 na I-pietrze, rozkładowe,
niska zabudowa, Zabobrze III, blok z cegły,
bardzo dobry standard, atrakcyjna cena.
Lic.2400 - 669-620-071
TANIE i ładne mieszkanie - dwupokojowe
na I-piętrze o pow. 52,1 m2 na Zabobrzu
II, rozkładowe, słoneczne, balkon duży,
przedpokójwzabudowie,standardbardzo
dobry,niskiczynsz.atrakcyjnacena.lic.2400
- 669-620-071
TANIE stylowe mieszkanie - 4-pokojowe o
powierzchni121,9m2,naI-piętrzebudynku
6-rodzinnego,standardbardzodobry,duży
ogród, garaż, budynek gospodarczy, do
wprowadzenia od zaraz, atrakcyjna cena.
Lic.2400 - 669 620 071
40m2dowykończenia-40m2,dowykończenia,ogrzewaniegazoweparking,jelenia
góra - 513 098 128
TANIO dwa pokoje - ładne mieszkanie o
powierzchni 36,7 m2 na trzecim piętrze,
blok IV-piętrowy, środkowe, rozkładowe,
słoneczne,dobrystandard,cenadouzgodnienia. Lic. zaw. 2400 - 669-620-071
TANIO dwa pokoje - na Zabobrzu I o
pow. 36,7 m2, trzecie piętro, słoneczne,
środkowe,dobrystandard,cenadouzgodnienia. Lic.2400 - 669-620-071
TANIO dwupokojowe - sprzedam tanie
mieszkanie, dwupokojowe blisko centrum
do remontu nr lic.7867 - 514 600 105
TANIOtrzypokoje-mieszkanienaI-piętrze
o pow. 67,2 m2 w kamienicy po remoncie,
blisko centrum, nowe instalacje i okna,
kuchnia ze spiżarką, bardzo niski czynsz,
atrakcyjna cena. lic.2400 - 669-620-071
TRZY pokoje w bloku - mieszkanie na
IV-piętrze o powierzchni 49,5 m2, kuchnia - meble w zabudowie, kosztem loggi
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iej 13/2
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA
powiększono pokój, nowe okna, blok
ocieplony, nowa elewacja, blisko centrum.
lic.2400 - 669 620 071
TRZYPOKOJOWE-ZabobrzeI-155tys.
zł.lic.9549 - 602 732 135
TRZYPOKOJOWE z ogrodem - Trzypokojowe z ogrodem ok. M.Poczty - 210 tys.
zł. - licencja 9549. - 602 732 135
TRZYPOKOJOWE Zabobrze I - Trzypokojowe w wieżowcu - 160 tyś.zł. lic. 9549
- 602 732 135
ZABOBRZE - Dwupokojowe mieszkanie
sprzedam nr 10171 - 508 240 826
45M xx-lecia - Sprzedam mieszkanie 2
pok. na II piętrze do remontu propozycja
ceny 150tyś z balkonu wyjątkowy widok lic
zaw.5877 - 500 122 447
ZABOBRZEI-2-pok39m2,poremoncie.
Wysoki parter. JeldomN lic. zaw.3059 - 600
434 800
ZABOBRZE II - sprzedam 78 m2, wysoki
parter. Jeldom N.lic.zaw.3059 - 600 434
800
ZABOBRZE III - okazja - mieszkanie 50
m2, 2 pok, po remoncie na Kiepury, cena
180 tys. POLECAM - 662 040 448
50 m3 do wykończenia - 50 m2 sprzedam
mieszkanie , do wykończenia, ogrzewanie
gazowe parking, jelenia góra - 513 098
128
51 m2 na Zabobrzu - do sprzedania 51 m2
na Zabobrzu. Lic nr 7867 - 514 600 104
52 m2 na Zabobrzu - mieszkanie na Zabobrzu, 2 pok. balkon, 52m2, zadbane. Cena
do negocjacji - 601 869 663
63 m2 Moniuszki 4piętro - sprzedam
mieszkanie 63 m2 przy Moniuszki na 4
piętrze - 608 221 943
70M Kiepury - sprzedam mieszkanie 70
m Kiepury (za ZUS-em) 4 piętro cena 220
tys. - 695 106 919
8 ha 85gr/m2 - Sprzedam działki rolne o
łącznej powierzchni 8 hektarów w okolicy
Gryfowa lic. nr. 7867 - 508 240 831
TANIE mieszkanie - 3-pokojowe, ładne o
powierzchni 63,31 m2 na IX-piętrze, dobry
standard, słoneczne, zadbane, ładne
widoki. Lic.2400 - 669-620-071
ATRAKCYJNE M3 centrum - bardzo
ładnemieszkanieporemoncie3-pokojowe
o pow. 82,13 m2 na IV-piętrze budynku
wielorodzinnego, centrum Jeleniej G.,
funkcjonalne,słoneczne,czynszniewysoki,
cena rozsądna. Lic.2400 - 669 620 071
ATRAKCYJNE działki ! - w Dziwiszowie
dla ludzi ceniących spokój i bliskość natury
. Nr.Lic 5877 - 515 285 788
DOM z warsztatem -Atrakcyjnie położony
dom o powierzchni 120 m2 z warsztatem
ok. 90 m2 w dobrej cenie lic nr 7867 - 508
240 831
DOM w zabudowie bliźniaczej - 146 m2
w stanie deweloperskim, z garażem lic. nr
5524 - 600 406 805
NOWYdom-Wykończonydozamieszkania.170m2powierzchniużytkowej,5pokoi
ładna działka 1030 m2. 4 km od Jeleniej
Góry. NŻ Lic 9549 - 667 219 752
POŁOWAdomu-doremontu,wspokojnej
części Jeleniej Góry. 170 m2 parter lub
piętro. Ogromne możliwości modernizacji.
200000złdonegocjacji.NŻLic.9549-667
219 752
DOM z 2008 rok - nowy w stanie deweloperskim, doskonały układ pomieszczeń,
przestronny. Działka 1030 m2, na przedmieściach JeleniejGóry.NŻLic.9549-667
219 752
ŁADNY dom - na działce 4300 m2, 220
m2 powierzchnia 6 pokoi, w Kromnowie.
430 000 zł do negocjacji. NŻ Lic 9549 - 667
219 752
ŁADNEmieszkanie-52m2napierwszym
piętrze, w wieżowcu, 2 pokoje słoneczne.
Tylko 165 000 zł NŻ Lic 9549 - 667 219
752
DOM - w Komarnie. Nowa cena 495 tys.
Piękne widoki, doskonały, szybki dojazd,
wygodnyukładpomieszczeń.Dobracena.
Polecam R.R. lic 9549 - 501 736 644
PIĘKNE 2-pokojowe - oferuję bardzo
ładne mieszkanie blisko centrum miasta.
Do niewielkiego odświeżenia, nowe okna
pcv i meble kuchenne. Tylko 125 000 - do
negocjacji. Lic.7867 - 508 240 830
DOM o wielkim potencjale - Wolno stojący
230m2, z wolno stojącym garażem76m2,
w okolicach Jeleniej Góry. Nieruchomość
posadowiona na działce o pow1980m2.
Dom wewnątrz w trakcie robót wykończeniowych. tel. 608021872 - 608 476 183
CIEPLICE 43m - Atrakcyjne mieszkanie
na wysokim parterze, nowy dom wielorodzinny, Niski czynsz, ogrzewanie z sieci.
Zieleń, cisza i spokój. 175 tys lic 9549 - 501
736 644
DOM 10 min do centrum - piękna (2000)
widokowa działka, Komarno, doskonały
dojazd nowym asfaltem, komunikacja

miejska, garaż,499 tys. lic 9549 - 501
736 644
DZIAŁKA 2000m - Sprzedam działkę
budowlaną w Starej Kamienicy 95tyś - 500
122 447
ŚWIERADÓW80m-Mieszkaniezogródkiem w kamienicy w centrum Świeradowa
Zdroju. Nieruchomości Partner Lic. zaw.
4917 - 604 508 308
PIECHOWICEm-3-Mieszkanietrzypokojowe w bloku z cegły z dużym balkonem.
Nieruchomości Partner Lic. zaw. 4917
- 604 508 308
MICKIEWICZA luksusowe m-3 - Mieszkanie o pow. 55 m, I piętro, garaż, pomieszczenie lokatorskie, wyposażona kuchnia.
Nieruchomości Partner Lic. zaw. 4917
- 604-508-308
KAWALERKA w cieplicach - Mieszkanie 30 m w nowym bloku z balkonem.
Nieruchomości Partner Lic. zaw. 4917
- 604-508-308
MIESZKANIE - trzypokojowe z ogrodem
wdobrejlokalizacji.NieruchomościŻebrowscy Lic 9549 - 509 156 552
KAWALERKA-30m2wdobrejlokalizacji.
TYLKO 100.000zł..N Żebrowscy Lic 9549
- 509 156 552
NOWYbliźniak-standeweloperski140m2
pow. całkowitej, 820 m2 działki, wszystkie
przyłącza, piękne widoki. Obrzeża miasta.
NŻ Lic 9549 - 667 219 752
NOWY dom - stan deweloperski, 190 m2
pow. 1030 m2 działki, ładny projekt, bliskie
okolice Jeleniej Góry. NŻ Lic 9549 - 667
219 752
ŁADNAkawalerka-wSzklarskiejPorębie,
26 m2 trzecie piętro w bloku. 125 000
zł - 667 219 752
2 pokojowe centrum - Atrakcyjne dwupokojowe w centrum, 56 m2 215tys. lic zaw
9482 - 606 405 109
45M xx-lecia - Sprzedam mieszkanie do
remontu II piętro 2 pokoje propozycja ceny
150tyś wyjątkowy widok z balkonu lic.
zaw.5877 - 500 122 447
2 pokojowe cieplice - Sprzedam lub zamienię na mniejsze mieszkanie w Cieplicach
parter46m,nowe,spokojnazielonaokolica
miejsce na garaż - 500 122 447
PARK sudecki-trzypokojowe - Mieszkanie
na I pietrze o pow. 71 m2, wyposażone
luksusowe, Nieruchomości Partner Lic.
zaw. 4917 - 604-508-308
KAWALERKA - Mieszkanie z balkonem
w nowej kamienicy, powierzchnia 30m, I
piętro, Nieruchomości Partrner Lic. zaw.
4917 - 604-508-308
50M2 na Zabobrzu - mieszkanie 2 pok,
50m2, po remoncie na Kiepury, cena 180
tys. POLECAM - 662 040 448
2-POKOJE 103 000 zł - Do sprzedaży
mieszkanie 2-pokojowe o pow. 41 mkw.
położone na trzecim piętrze w centrum
Jeleniej Góry. Nieruchomości Pindyk licencjazawodowa96210/S/M2/09-075/7523
505, 0 794 373 769
KIEPURY, 2 pokoje - Mieszkanie 54m2,
2 pok, 1 piętro, duży balkon, nowe okna,
nowe panele, mieszkanie po remoncie
generalnym. - 662 040 448
3-POKOJOWE po remoncie - Do sprzedażymieszkanie3-pokojoweopow.68m2.
położone na pierwszym piętrze w Jeleniej
Górze. cena 239000 zł Nieruchomości
Pindyk licencja zawodowa 96 315/M3/08
- 075/75 23 505; 0 607 270 989
3-POKOJOWEcentrumokazja-Dosprzedażyprzestronnemieszkanie3-pokojoweo
pow. 108 m2. położone na drugim piętrze
w okolicy ścisłego centrum Jeleniej Góry.
Nieruchomości Pindyk licencja zawodowa
96 330/M3/08 - 075/75 23 505; 0 607
270 989
2-POKOJOWE i piętro - Do sprzedaży
mieszkanie2-pokojowerozkładoweopow.
39 m2 położone na pierwszym piętrze na
Zabobrzu. Nieruchomości Pindyk licencja
zawodowa 96 255/M2/08 - 075/75 23 505;
0 607 270 989
DOM pod agroturystykę - Do sprzedaży
dom wolno stojący pow. całkowitej 250
m2. położony w okolicy Świerzawy działka
6700mkw.cena258000złNieruchomości
Pindyk licencja zawodowa 96 234/DW/09
- 075/75 23 505; 0 607 270 989
DOM525000zł-Dosprzedażydomwolno
stojący o pow. całkowitej 220 m2. położony
w cichej i spokojnej dzielnicy Jeleniej Góry
- Sobieszowie. Nieruchomości Pindyk
licencjazawodowa96208/DW/09-075/75
23 505; 0 791 318 613
48M2 za162tys-mieszkanie3pok,48m2
na Westerplatte, 2 piętro, balkon, cena 162
tys - 662 040 448
MIESZKANIE 52 m2 - 2 pokoje po
remoncie w Jeleniej Górze. 155 000 zł NŻ
Lic. 9549 - 667 219 752

2,58 ha gruntu - w Trzcińsku, część pod
zabudowę, malownicze miejsce. 7 zł/ m2.
NŻ Lic.9549 - 667 219 752
TYLKO 165.000zł - za trzypokojowe
mieszkanie , blisko centrum na IIp., bardzo
słoneczne. N.Żebrowscy lic.nr.9549 - 505
074 854
TYLKO 199.000zł - za trzypokojowe
mieszkanie z ogródkiem, bardzo ładny
układ pomieszczeń, ok. Małej Poczty.
NŻebrowscy licnr.9549 - 505 074 854
TYLKO 120.000zł - za dwupokojowe
mieszkanie 48m2, okolice małej Poczty.
NŻebrowscy lic.nr.9549 - 505 074 854
DZIAŁKĘ w Jeżowie - Sudeckim, pięknie
położona, z widokami i dostępem do
mediów 1369 m2 NŻ Lic. 9549 - 667
219 752
MIESZKANIE 52 m2 - na Zabobrzu II, 2
pokoje na pierwszym pietrze. 165 000 zł
NŻ Lic. 9549 - 667 219 752
STODOŁĘdoremontu-napięknejdziałce
3004 m2, w gminie Stara Kamienica. 99
900 zł NŻ Lic 9549 - 667 219 752
134 tys. szkl. poręba - centrum, mieszkanie 1-pokój, 27 mkw., pierwsze piętro
Nieruchomości Pindyk licencja zawodowa
96 274/M1/09 075/75 23 505, 0 794 373
769 - 794 373 769
90 tys. kawalerka - Zabobrze, 27 mkw.,
II piętro Nieruchomości Pindyk licencja
zawodowa 96 251/M1/09 075/75 23 505,
0 794 373 769 - 794 373 769
2-POKOJE pierwsze piętro - okolice Małej
Poczty, 52 mkw, 165000 zł Nieruchomości
Pindyk licencja zawodowa 96 226/M2/09
075/75 23 505, 0 794 373 769 - 794
373 769
3-POKOJE168.000zł-mieszkanieokolice
centrum, 48 mkw. II piętro Nieruchomości
Pindyk licencja zawodowa 96 257/M3/09
075/75 23 505, 0 794 373 769 - 794
373 769
DOM 445 000 zł - Do sprzedaży połowa
bliźniaka o pow. całkowitej 136 mkw.
położona w Jeleniej Górze Nieruchomości
Pindyk licencja zawodowa 96 033/DP/09
075/75 23 505; 0 791 318 613 - 791
318 613
DZIAŁKA65000zł-Dosprzedażydziałka
budowlana o pow. 1500 mkw. położona
w Bukowcu. Media: prąd. Nieruchomości
Pindyk licencja zawodowa 96 220/GB/09
075/75 23 505; 0601 209 198 - 601 209
198
ATRAKCYJNE mieszkanie !!! - 83
m2-słoneczne na pierwszym piętrze,po
remoncie z ogrodem Nr.Lic 5877 - 515
285 788
TYLKO 55.000 zł - za dom do remontu z
działkąwWojcieszycachwceniemateriały
budowlane na kwotę 10.000zł N.Żebrowscy lic.9549 - 505 074 854
NOWE mieszkanie - 56 m2, 2 pokoje z
tarasem i ogródkiem, w nowo wybudowanym budynku. 6 km od Jelenie Góry. NŻ
Lic. 9549 - 667 219 752
MIESZKANIE w Sobieszowie - po
remoncie, 2 pokoje, 52 m2 na parterze z
ogródkiem i garażem. NŻ Lic 9549 - 667
219 752
DOM do zamieszkania - budowany w
2003r. 220 m2 pow. całkowitej, 1090 m2
działki, 5 pokoi, 2 kuchnie. 4 km od Jeleniej
Góry. NŻ Lic 9549 - 667 219 752
ATRAKCYJNA działka - budowlana, w
JeżowieSudeckim,piękniepołożona,widokowa,zdostępemdomediów.70zł/m2,do
negocjacji. NŻ Lic 9549 - 667 219 752
ŁADNY dom - sprzedam ładnie
posadowiony dom w Wojcieszycach +48508240826
DZIAŁKA atrakcyjna - działka w pełni
uzbrojona z widokiem na Karkonosze +48508240826
DOM 415000 zł - do sprzedaży dom
wolnostojący o pow. użytkowej 178 m2.
położony w Jeleniej Górze Nieruchomości
Pindyk licencja zawodowa 96 262/DW/08
- 075/75 23 505; 0 607 270 989
DOM Świeradów Zdrój - Do sprzedaży
dom wolnostojący pow. całkowitej 260 m2.
położony w Świeradowie Zdrój. Działka
3920 m2. Nieruchomości Pindyk licencja
zawodowa96217/DW/09-075/7523505;
0 607 270 989
DOM 450 m2 - Do sprzedaży dom wolno
stojący o pow. użytkowej 350 m2 położony
wJeleniejGórzecena530000złNieruchomości Pindyk licencja zawodowa 96 026/
DW/09 - 075/75 23 505; 0 607 270 989
DOM280000zł-Dosprzedażydomwolno
stojący o pow. całkowitej 170 m2 położony
w okolicy Lwówka Śląskiego. Nieruchomości Pindyk licencja zawodowa 96 068/
DW/09 - 075/75 23 505; 0601 209 198
NOWY dom 360 000 zł - Do sprzedaży
dom wolno stojący o pow. całkowitej 155
m2położonywbliskiejokolicyJeleniejGóry.
Nieruchomości Pindyk licencja zawodowa

96 190/DW/09 - 075/75 23 505; 0 607
270 989
DOM 155 000 zł - Do sprzedaży dom
wolnostojący o pow. 150 m2 położony w
okolicach Świeradowa Zdroju Nieruchomości Pindyk licencja zawodowa 96 234/
DW/08 - 075/75 23 505; 0601 209 198
TYLKO 89 000 zł - mieszkanie 47 m2,
2 pokoje z ogródkiem pierwsze piętro w
Barcinku. NŻ Lic 9549 - 667 219 752
ŁADNY dom - 220 m2 pow. całkowitej, 5
pokoi, na ładnej działce ze stawem 4300
m2,wKromnowie.430000złdonegocjacji.
NŻ Lic. 9549 - 667 219 752
105 000 zł mieszkanie - 30 m2, po kapitalnym remoncie, trzecie piętro, w Kowarach.
NŻ Lic 9549 - 667 219 752
MIESZKANIE 4 pokojowe - 78 m2, trzecie
piętroprzyulKiepury,stanbardzodobry.NŻ
Lic 9549 - 667 219 752
TRZYPOKOJOWE mieszkanie - w
Jeleniej Górze 64m2 z ogrodem w dobrej
lokalizacji. Nieruchomości Żebrowscy Lic
9549. - 509 156 552
8HA za 70000pln - Piękny teren o łącznej
powierzchni 8 hektarów w okolicach Gryfowa lic. nr 7867 - 0 508 240 831
70M2 w kowarach - Mieszkanie o
powierzchni 70 m2, po kapitalnym remoncie, w stanie idealnym, do wprowadzenia
się lic.zaw.3059 - 600 434 800
ATRAKCYJNEwkamienicy-mieszkanie
2-pokojowe po kapitalnym remoncie o
pow. 54 m2 na I-piętrze , wysoki standard,
przytulne, niski czynsz, do zamieszkania
od zaraz, cena rozsądna. Lic2400 - 669620-071
ŁADNA kawalerka - 35msłoneczna,wyremontowana-130 tyś Nr.Lic
5877 - 515 285 788
ŁADNE mieszkanie - 2-pokojowe o pow.
71 m2 na parterze w kamienicy z cegły po
kapitalnymremoncie,podłogipanele,ścisłe
centrum, doskonała lokalizacja, atrakcyjna
cena. Lic.2400 - 669-620-071
ŁADNE mieszkanie - 83m z ogrodem
okolice Małej Poczty. Nr.Lic 5877 - 515
285 788
BARDZO tanie 2 pokojowe - mieszkanie
poddaszowe o powierzchni 55,21 m2 na
III-piętrzebudynkuwielorodzinnego,zcegły,
standard bardzo dobry, atrakcyjna cena.
lic.2400 - 669 620 071
BEZCZYNSZOWE Jel.Góra - okazja!
Nowe mieszkania bezczynszowe w
Jeleniej Górze. Cena od 106.000. Bez
pośrednikówiprowizji.Doskonałaofertana
własne mieszkanie. - 605 885 085
BUDOWLANA 1200 m2 80 tys. - działka
budowlana 1200m2. 80.000 zł - 723
143 566
TRZY pokoje 190 tys - Trzy pokoje sprzedam, 190.000 zł. - 723143566
CZARNE - działka - sprzedam działkę
budowlaną na Czarnym nr 10171 +48508240826
DOM bliźniak - Dom w zabudowie bliźniaczej, słoneczna działka. lic zaw 5877
- 506-014-618
DOM do wykończenia - wolnostojący w
staniesurowymzam.wJeżowieSudeckim
o powierzchni 235 m2, działka 1350 m2,
parter 3-pokoje, salon z aneksem kuchennym, I-piętro 4-pokoje, idealna lokalizacja,
atrakcyjna cena. Lic 2400 - 691 791 994
DOM na Brzeziu Karkonoskim - Dom
na Brzeziu Karkonoskim lic nr 7867 - 514
600 104
DOM na wzgórzu wang - sprzedam dom
naWzgórzuWandy121m498ty[.nrlicencji
7867 ] - 514 600 102
DOMokazja198tys.-sprzedamdomokazja 198 tys. zł bezpośrednio, stan surowy
zamknięty,częściowodeweloperski,14km
od jeleniej góry - 696 421 853
DOM okolicy Lubawki - sprzedam dom
wiejski okolice Lubawki,110m2, działka
2500m2 - 514 600 105
DOM w Kowarach - Stan do wprowadzenia, 5 pokoi, dwie łazienki. lic.7867 - 662
009 400
DOM w Rybnicy - sprzedam dom w
Rybnicy 320m 570ty [.nr licencji 7867
] - 514 600 102
2 pok. 115tyś - Małe sympatyczne dwupokojowemieszkanienawygodnymparterze.
Czynsz 100 w tym na poczet ogrzewania
okna PCV panele, kafle - 500 122 447
DOM w Starej Kamienicy - dom w Starej
Kamienicy, na działce 7000 m2 górski
strumyk, staw, oddzielony lasem od sąsiadów. Dom zadbany i urządzony. Cena do
negocjacji - 601 869 663
DOM w Wojanowie okazja - dom wolnostojący z garażem o pow mieszkalnej
90m2zdziałkaopow555m2Tanio.liczaw
7867 - 508 240 828

DUŻY dom w Sobieszowie - 300 m2, 7
pokoi, 3 łazienki, działka 700m2. lic nr 7867
- 514 600 104
DWUPOKOJOWE - położone na wysokim parterze z osobnym wejściem od ulicy.
Cena 198 tys.zł. nPartner lic.4917 - 604
869 172
DWUPOKOJOWE sprzedam - Pilnie
sprzedam mieszkanie dwupokojowe
położone blisko centrum. Atrakcyjna cena,
możliwość negocjacji ceny. lic 7867 - 0
508 240 831
DWUPOKOJOWE Zabobrze I - ładne
mieszkanie tylko 124000 - 600 406 805
DZIAŁKA budowlana - 4512 m2 w
Górzyńcu Piechowicach, teren pod lasem,
media obok, dojazd asfaltowa - 667 264
181
DZIAŁKA budowlana - 1140 m2 – Goduszyn – 80000 zł. - 695 044 925
DZIAŁKAKomarno-1528m2budowlana,
piękne widoki na góry, 10 min. drogi od
Jeleniej Góry - 600 406 805
2 pokoje, 45m 155 tys. - 45 m 2,2 pokoje, ll
pietro, Karłowicza 41, sprzedam,155.000.
- 509319021
DZIAŁKAMysłakowice-sprzedamdziałkę
bud. w Mysłakowicach-990m2. Cena
79.000 zł - 514 600 108
DZIAŁKA pod zabudowę - Działka pod
zabudowę, atrakcyjne położenie i cena. Lic
zaw 5877 - 506-014-618
DZIAŁKArolna3,14ha-Sprzedamdziałkę
rolnaniezabudowana3,14ha3kmodWojcieszyc 200 metrów od zabudowań ładne
widoki. 3,40 zł metr. - 665844521
DZIAŁKAw Bukowcu - 1500 m2 - 50.000
zł. - 602 471 115
DZIAŁKAwcieplicach-działkabudowlana
w Cieplicach pow. 804m2, cena 95tys. lic
zaw 6692 - 693 539 967
DZIAŁKAwJeżowie-WidoknaZabobrze
i Śnieżkę lic.7867 - 662 009 400
DZIAŁKA w Jeżowie 1700 m2 - pilnie,
tanio - 792 668 027
DZIAŁKI budowlane - W Dziwiszowie- Od
1000m do 1750m z widokiem na góry.
Nr.Lic-5877 - 515 285 788
DZIAŁKI Kostrzyca - powierzchnia od
1000 m2 cena 75 zł za m2, piękne widoki
na góry - 600 406 805
DZIAŁKI Mysłakowice - różnej wielkości w
cenie od 82 zł./m2 nPartner lic. 4917 - 604
869 172
2-POKOJOWE - 2-pokojowe za 142 tys.
lic.7867 - 662 009 400

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 501-357406 ; tel. Biuro 0801-011-963
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DZIAŁKI w Komarnie - 17 działek o
powierzchni od 2000 m2 w cenie 50 zł.m2
nPartner lic. 4917 - 790 359 599
KAWALERKA 37 m2 - Zabobrze - 691
658 022
KAWALERKA kowary - kawalerka w
Kowarach, 38 m2, cegła, I piętro, od
południa, ogrz. gaz, cena 98800 zł - 662
212 090
KAWALERKA na Zabobrzu - 35m-po
remoncie Nr.Lic 5877 - 515 285 788
KOWARY-WŁASNOŚCIOWE-mieszkanie w Kowarach- własnościowe, 3 pokoje
(64m2), 2 piętro, balkon. Dzwonić w godz.
10-20 - 665 108 153
LOKALużytkowy-lokalużytkowy,ostatnio
prowadzoną działalnością była apteka.
Pow. 115 m2 lic.7867 - 662 009 400
LOKAL w centrum - 98 m2 na parterze
idealny na biuro, gabinet lekarski, parking
przy budynku, lic. 5524 - 600 406 805
M-3ok.małejpoczty-naparterzebudynku
wielorodzinnegoopow.64m2,rozkładowe,
słoneczne, duży balkon, ogrzewanie
sieciowe, ogródek o pow. 100 m2, umiarkowana cena do negocjacji. Lic.2400 - 669
620 071
MIESZKANIAwKapraczu-73m2zgarażem 410tys.zł, 41m2 253 tys.zł. JeldomN
lic.3059 - 600 434 800
MIESZKANIE2-pokojowe-pokapitalnym
remoncie o pow. 59,76 m2 na I-piętrze
w kamienicy dwupiętrowej, wymieniono
wszystkie instalacje, okna i podłogi, niski
czynsz, doskonała lokalizacja, atrakcyjna
cena. Lic.2400 - 669-620-071
3pokojewkarpczu-sprzedam3-pokojowe
w Kapraczu. 61m2, z garażem. Cena 299
tys.- do rozmów - 514 600 108
MIESZKANIE mysłakowice - 47 m2, 2
pokoje, po remoncie, czwarte piętro w
bloku. 135 000 zł do negocjacji. NŻ Lic
9549 - 667 219 752
MIESZKANIEwcieplicach-poddaszowe,
4 pokoje, na drugim piętrze w kamienicy ,z
garażem,zogrodem,220tyś.donegocjacji
- 695 384 914
MIESZKANIE - noskowskiego - 3 pokojowe, pow.65, wieżowiec, cena 216 tyś.
Euro-Dom - 695384914
MIESZKANIE 2 pokoje - 60 m2,1 piętro,
słoneczne, po remoncie, centrum, kamienica 195 tys. pośrednikom dziękuję - 694
408 782
MIESZKANIE 2 pokoje - duża kuchnia z
jadalnią, 84 m2 przy ulicy wojska polskiego
częściowo do remontu - 793 021 269

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

Mieszkanie 3 pokojowe ok. Osiedla
Robotniczego - po remoncie - stan
bardzo dobry.
Nieruchomości Karkonoskie 501-357406 ; 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

2 pokojowe - po remoncie, zadbane
ul. Wyczółkowskiego
Nieruchomości Karkonoskie tel.
501-357-406 ; tel. Biuro 0801011-963

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

20 lipca 2009 r.
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Okazyjnie sprzedam lub
wynajmę powierzchnię
biurową o pow. 700m2 i
magazynowo-produkcyjną
od 1000 m2 do 10000 m2,
Jelenia Góra-Kowary 601
221 559, 502 548 771
Mieszkanie 2-pokojowe - do remontu.
Nr.Lic 5877 - 515 285 788
Mieszkanie 3 pokojowe - powierzchnia
50 m2,na drugim piętrze z balkonem, cena
155 tys. Euro-Dom - 695 384 914
Mieszkanie 3 pokojowe - o powierzchni
48,85 m2 w bloku we Wleniu - 506 222
205
Mieszkanie 3-pokojowe - bardzo ładne
o pow. 49 m2 na II-piętrze, Zabobrze I, roz-

SPRZEDAM MIESZKANIE
85 M2 TRZYPOKOJOWE,
PARTER NA UL. WYCZÓŁKOWSKIEGO W JELENIEJ
GÓRZE BEZ POŚREDNIKÓW TEL. 501 171 866
075 64 349 52
kładowe, środkowe, słoneczne, budynek
ocieplony, dobra lokalizacja, atrakcyjna
cena. Lic.2400 - 669-620-071
Mieszkanie4pokojowe-wCentrum,84
m2, po remoncie, wysoki standard 260 tys.
lic nr 7867 - 514 600 104
3 pokojowe - mieszkanie w Cieplicach
o powierzchni 50m2 z ogródkiem. - 500
122 470

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

Mieszkanie 4 pokojowe - w Centrum,
260 tys. lic nr 7867 - 514 600 104
Mieszkanie 45 m2, - II piętro, ul. Karłowicza 41 - 509 319 021
Mieszkanie 50 m2 - 3 pokoje, drugie
piętrookoliceMałejPoczty.Atrakcyjnacena.
NŻ Lic 9549 - 667 219 752
Mieszkanie 50 m2 - bardzo ładne,
duże2-pokojowenaI-piętrze,okoliceMałej
Poczty,słoneczne,ciepłe,dozamieszkania
od zaraz, cich okolica, dużo zieleni, rozsądna cena. Lic. 2400 - 669-620-071
Mieszkaniecentrum-40m2poremoncie atrakcyjna cena! - 600 406 805
Mieszkanie komfortowe - w Parku
Sudeckim, 49 m2 nr lic.7867 - 514 600
105
Mieszkanie kowary - Mieszkanie 2
pokojowe o pow. 51 m2 , III piętro położone
wKowarach.113tys.Jeldomlic.zaw.3050
- 668 667 637
Mieszkanie na kadetów - 2-pokojowe
do wykończenia 3000zł/m2 lic.7867 - 662
009 400
Mieszkanie na Zabobrzu - 42m,IVpiętro,słoneczne z widokiem na góry. - 515
285 788
MieszkanienaZabobrzu-79m2,4pok.
Nr lic.7867 - 514 600 105
3pokojowezogrodem-wCieplicach-668
677 841
Mieszkanie sprzedam - sprzedam
mieszkanie w Cieplicach na osiedlu Orle
10171 - +48508240826
Mieszkaniewcentrum-83mzogrodem
po gruntownym remoncie okolice Małej
Poczty.Nr.Lic 5877 - 515 285 788
Mieszkanie w centrum - sprzedam
cztery pokoje w Centrum miasta nr 10171
- +48508240826
Mieszkanie w cieplicach - Sprzedam
oryginalne mieszkanie 3 pokojowe w
Cieplicach - 500 122 447
Mieszkanie w Cieplicach - 34 m2 nr
lic.7867 - 514 600 105
Mieszkaniewcieplicach-mieszkaniew
cieplicach, zadbane, urządzone z stylem,
wyremontowane i gotowe do wprowadzenia. Cena do negocjacji - 601 869 663
Mieszkanie w Piechowicach - sprzedam mieszkanie dwupokojowe 50 m2
w Piechowicach na 1 piętrze - 0049 176
970 33 039
Mieszkanie w Szklarskiej Porębie - w
dobrej lokalizacji - 514 600 105
Mieszkanie z antresolą - 3 pokojowe
z antresolą w kamienicy po kapitalnym
remoncie , salon z aneksem kuchennym
, dwie sypialnie i łazienka , drugi poziom
antresola.Powierzchnia49m.,popodłodze
90m. Jeldom lic.3050 - 602 72 72 42
Mieszkanie-okazja!!!-NaZabobrzu
42m-z ładnymi widokami na góry po atrakcyjnej cenie !!! Nr.Lic 5877 - 515 285 788

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
Kawalerka na parterze, umeblowana, spokojna dzielnica, 10 min do
centrum, w nowym budownictwie,
z miejscem parkingowym – 075 75
263 36
Kawalerka umeblowana, wyposażona, na Zabobrzu, 500 zł + opłaty – 886
206 160
PokójzwygodamiwSobieszowiedo
wynajęcia – 660 509 720
Lokalopowierzchni90m2wsamym
centrum Złotoryi, parking, główny deptak miasta, pod usługi bankowa, bądź
restaurację - 502 237 962
Wynajmę pokoje firmie, pracownikom, studentom – Dziwiszów – 516
067 924
Kawalerkanaparterzeumeblowana,
spokojna dzielnica, 10 min do centrum,
w nowym budownictwie, z miejscem
parkingowym – 075 75 263 36
Kawalerka do wynajęcia 30 m2,
umeblowana,zlodówką,nowebudownictwo,ogrzewanieCOzsieci,centrum
miasta – 798 523 541

Kawalerka umeblowana - Sobieszów - 667 268 932
Wydzierżawięzakładsamochodowy
z wyposażeniem w Piechowicach,
budynek wolnostojący, ogrodzony –
696 594 665
3 pokojowe, jelenia góra - 83m2, jasne
i przestronne, nieumeblowane, szafa
Komandor w przedpokoju, kuchnia w
zabudowie, blisko przystanku autobusowego.1500 + liczniki. Kaucja 1500zl.do
wynajęcia od zaraz - 602 860 281
Dla studentów - mieszkanie 100m2
umeblowane i wyposażone w Jeleniej
Górze.Nieruchomości Żebrowscy Lic
9549. - 509 156 552
Dlastudentów-mieszkanietrzypokojowe,
umeblowane i wyposażone. Nieruchomości Żebrowscy Lic 9549 - 509 156 552
Dom do wynajęcia - Do wynajęcia dom
w Dziwiszowie - Leśne Zacisze 4 pokoje
, salon z kominkiem, duża ładna działka 500 122 447
DomStaraKamienica-dowynajęciadom
w pełni wyposażony i umeblowany 2000
zł. - 604 370 287
Domzbalidlafirm-wSobieszowie170m2
z ogrodem i miejscami parkingowymi w
cichej lokalizacji.N Żebrowscy Lic 9549. 509 156 552
dwupokojowe - mieszkanie do
wynajęcia na Zabobrzu od sierpnia. Kuchnia i sypialnia umeblowane. Cena najmu
1100zł(w tym czynsz) plus media i kaucja.
- 608 035 984
Dwupokojowe w centrum - Jeleniej
Góry od zaraz.Nieruchomości Żebrowscy
Lic 9549. - 509 156 552
Komfortowe mieszkanie - na
obrzeżach Jeleniej Góry 100m2 w pełni
umeblowane i wyposażone z garażem.
Nieruchomości Żebrowscy Lic 9549. - 509
156 552
Komfortowy dom - w zabudowie
szeregowejwpełniumeblowanyiwyposażonyzogrodemigarażem.Nieruchomości
Żebrowscy Lic 9549. - 509 156 552
Park sudecki - mieszkanie 2-pokojowe,
29m2, w Parku Sudeckim, 4 piętro, pełne
umeblowanie i wyposażenie. 1000zł +
opłaty. „NKOP” nr lic.6572 - 509-908-800
Trzypokojowe mieszkanie - w
kamienicypokapitalnymremoncie111m2,
częściowo umeblowane.Nieruchomości
Żebrowscy Lic 9549. - 509 156 552
Trzypokojowe mieszkanie - na
Zabobrzu na pierwszym piętrze z balkonem.Nieruchomości Żebrowscy Lic 9549.
- 509 156 552
W centrum - mieszkanie dwupokojowe na
trzecimpiętrze.NieruchomościŻebrowscy
Lic 9549 - 509 156 552
Wakacje Hiszpania - Tani urlop w Hiszpanii.Apartamentdowynajęcia.http://www.
apartamentosanti.com.es/ - 962 620 045
Mieszkanie - student - 502 351 405
1-pok, zabobrze iii - Do wynajęcia - cieple,
słoneczne,umeblowane,pralka;1,000/m-c
+ czynsz (220zl) + liczniki - 609 316 250
110m2 mieszkanie jg - 3 pokojowe mieszkanie blisko centrum Jeleniej Góry - 695
303 242
2pokojowe-45m2,umeblowane,Cieplice
- 798 428 026
2 pok. jelenia góra - Zabobrze III, dwupokojowe,naparterze,częściowoumeblowane.
Cena 800 zł plus liczniki - 504 891 144
2 pokoje 37 m2 - Przytulne dwa pokoje
okolice Małej Poczty wynajmę lub sprzedam - 511 089 923
2 pokoje na Kiepury - ładne 54 m2 urządzone mieszkanie z dużym balkonem
na Kiepury do wynajęcia od zaraz. 1200
miesięcznie (w tym czynsz) + 500 kaucji
- 662 230 067
2 pokoje na Zabobrzu - umeblowane, do
wprowadzenia od zaraz.Nr lic 7867 - 514600-104
2pokojenaZabobrzu-dowynajęciamieszkanie2-pokojowenaZabobrzu.Mieszkanie
jest umeblowane, wyposażone w pralkę,
lodówkę, telewizor Czynsz 900zł + liczniki.
Do wynajęcia od zaraz - 608 208 421
2 pokoje w Cieplicach - 1000 zł.+ liczniki od
sierpnia - 723 529 370

2 pokoje w cieplicach - mieszkanie 2 pokojowe,45m,kuchnia,łazienka,słoneczne,IV
piętro, 900zł + media - 798 428 026
2 pokoje, nowe, od zaraz - dwupokojowe
nowe mieszkanie o pow. 67 m2, w spokojnej okolicy, ul. Kadetów, 900 zł + czynsz +
en. elektr - 607 785 776
2 pokojowe blisko centrum - umeblowane,do wprowadzenia od zaraz. 1000zł +
liczniki. Nr lic zaw 7867 - 514-600-104
2-pokojowe - Umeblowane
2-pokojowe na Zabobrzu lic.7867 - 662
009 400
2-pokojowe - mam do wynajęcia
mieszkanie2-pokojowe,umeblowane514
600 108 - 514 600 108
2-pokojowe dla firm - Do wynajęcia
2-pokojowe mieszkanie przy ul. Noskowskiego. Kompletnie umeblowane i wyposażone.1000zł+liczniki.Wynajemdlafirm.
Nieruchomości - 508 240 823
3 pokoje dla firm - W Cieplicach 100 m2,
3 pokoje, w pełni wyposażone na ul.
Wolności, cena wynajmu 2000 zł.+ liczniki,
w cenie wynajmu ogrzewanie. Mieszkanie
na parterze - 601 285 290
3 pokoje dla studentów - 100 m2, w
pełni wyposażone na ul. Wolności, cena
wynajmu 6x300=1800 zł.+ liczniki, w cenie
wynajmu ogrzewanie. Mieszkanie na
parterze w Cieplicach - 601285290
3pokojenaZabobrzu-umeblowane,wolne
od zaraz, 1200zł+liczniki Lic nr 7867 - 514600-104
3 pokoje okolice teatru - 3 pokojowe mieszkanie wynajmę-najchętniej studentom
- Nr.Skype-mariusz9205
3 pokojowe - mieszkanie na Grota Roweckiego - 500 122 470
3 pokojowe dla studentów - 100 m2, w
pełni wyposażone na ul. Wolności, cena
wynajmu 6x300=1800 zł.+ liczniki, w cenie
wynajmu ogrzewanie. Mieszkanie na parterze w Cieplicach - 601 285 290
3 pokojowe mieszkanie - 3-pokojowe
mieszkanie okolice teatru w J.Gorze dla
studentów - +49-15771817815
3 pokojowe mieszkanie - (111 m2) blisko
centrum Jeleniej Góry - 691 596 024
3 pokojowe Sobieszów - wynajmę wyremontowane, bardzo jasne 3 pokojowe
mieszkaniewSobieszowie.Ogród,miejsce
parkingowe, internet. Czynsz 1200 zł +
rachunki + kaucja 1 m-c. Od zaraz - 606
716 503
3 pokojowe w cieplicach - Dla Firm, 100
m2, 3 pokoje, w pełni wyposażone na ul.
Wolności, cena wynajmu 2000 zł.+ liczniki,
w cenie wynajmu ogrzewanie. Mieszkanie
na parterze - 601 285 290
3-pokojowe jelenia góra - mam do
wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe w
pobliżu centrum miasta, 112 m2 - umeblowana tylko kuchnia, zabudowana duża
szafa, cena 1290 zł 514 600 108 - 514
600 108
4-pokojezabobrze-Mamdowynajęcia
4-pokojowe mieszkanie na Zabobrzu,
kuchnia wyposażona, 850zł + liczniki - 513
146 480
5-pokojowe-Dowynajęcia5-pokojowe
mieszkanieprzyul.Drzymały,1300zł+liczniki. Nieruchomości - 0508-240-823
80 m2 wykoŅczony - mam do wynajęcia
lokal handlowo-usługowy 80 m2 w pełni
wykończony z kuchnią i łazienką przy
głównej ul. Wolności, parking, monitoring
- 513 098 128
Agroturystyka - dwa bardzo ładne
pokoje do wynajęcia + łazienka + internet,
dostępdokuchni,30zł.odos.zadobę-509
630 884
Apartament w cieplicach - nowy apartament w Cieplicach 55 m2 - 602 800 090
Bliskocentrum-dwupokojowe,umeblowane,do wprowadzenia od zaraz. 1000 zł.
Lic nr 7867 - 514 600 104
Boksy dla koni w stajni - Do wynajęcia
boksydlakoniwstajniwCzernicyok12km
odJeleniejGóry.Dodyspozycjiujeżdżalnia,
padoki oraz pastwiska. - 781 192 236
dlafirm - Pokoje z łazienkami,TV dla pracownikówwJeleniejGórze/bliskocentrum.
kontakt: 602800090 - 605 204 171

Dlafirmy/fak.vat/-Pokojezłazienkami,TV,
dla pracowników w Jeleniej Górze / blisko
centrum / Wystawiamy fak. VAT. Cena
pokoju 4-os. na dłuższy okres - 100 zł.
kontakt: 602800090 - 602 800 090
Dla studentów - w Cieplicach 100m2,
umeblowane i wyposażone. Nieruchomości Żebrowscy Lic 9549 - 509 156 552
Dla studentów 3 pokojowe - 100 m2, w
pełni wyposażone na ul. Wolności, cena
wynajmu 6x300=1800 zł.+ liczniki, w cenie
wynajmu ogrzewanie. Mieszkanie na parterze w Cieplicach - 601 285 290
Do wynajęcia - do wynajęcia mieszkanie
2 pokojowe umeblowane ,kuchnia w
zabudowie na ulicy Karłowicza 1 piętro z
balkonem - 728 399 147
Do wynajęcia kawalerka - 36m2 na ul.
Kiepury - 663 232 254
do wynajęcia kawalerka - od 01.08. do
wynajęcia duża kawalerka ul.Kiepury
umeblowana i wyposażona w sprzętAGD
1 piętro - 607 418 281
Do wynajęcia! 100m2 - do wynajęcia
pomieszczenie. 100m2. Siła, woda.
Pomieszczenie nadaje się na warsztat lub
małymagazyn.600złmiesiąc.JeleniaGóra.
Powstańców Śląskich. - 607 685 181
Dwapokoje - ul. Kiepury koszt 800 zł. plus
czynsz 300 zł. plus liczniki, nr lic. 5524 - 600
406 805
Dwupokojowe - na Zabobrzu, umeblowane, 1100zł nr lic.7867 - 514 600 105
Dwupokojowe - 76 m2, blisko KolegiumKarkonoskiego,1200zł.+320czynsz
nr lic.7867 - 514 600 105
Dwupokojowe mieszkanie - na
osiedlu willowym po kapitalnym remoncie
60m2wpełniumeblowaneiwyposażonez
ogrodem.W cichej lokalizacji. Nieruchomości Żebrowscy Lic 9549 - 509 156 552
dwupokojowe na Zabobrzu - 54m2,
umeblowane,1100zł+media nr lic.7867 514 600 105
Dwupokojowe od 1.08 - przy KK, dla
spokojnychiniepalącychosób!,kompletnie
umeblowane i wyposażone, internet. Do
wynajęcia od 01.08.2009. Dla 4 osób. 360
zł/osoba + prąd - 669 367 228
Dwupokojowe w centrum - 1000
zł.,od 1.08.09, bardzo dobra lokalizacja nr
lic.7867 - 514 600 105
Hala-jel.góra i luban - mam do
wynajęcia hale w Jeleniej Górze i Lubaniu
514 600 108 - 514 600 108
Jel.g.cieplice pokoje - wolny jeden
pokój jednoosobowy dla osoby sezonowo
pracującej w Jeleniej Górze - 075 75
524 56
Kamienica w świerzawie - ok 320m2,
mieszkalno usługowy w zabudowie szeregowej.3kondygnacyjny,wcentrummiasta.
do wykończenia. Od zaraz - 723 364 924
Kawalerka - dla urlopowiczów cena
100zł.dobacentrummiasta,umeblowana
- 662 249 681
Kawalerka-Umeblowananaparterze
z miejscem parkingowym - 075 75 263 36
Kawalerka - w Jeleniej Górze, ul.
Sygietyńskiego;od20-golipca,tel.pogodz.
16-tej - 513 861 307
Kawalerka30 m2 - cicha dzielnica willowa,umeblowana,stałełączeinternetowe,
miejsce parkingowe - 516 218 935
kawalerka blisko centrum - 750zł,umeblowana nr lic.7867 - 514 600 105
Kawalerkanaróżyckiego-Dowynajęcia kawalerka przy ul. Różyckiego. 650zł +
liczniki. Nieruchomości - 508 240 823
Kawalerkawcieplicach-dowynajęcia
odzarazkawalerkawCieplicach,1piętro,w
pełni umeblowana, kuchnia wyposażona,
dla 1-2 os. ,800 zł mies. rachunki w cenie,
parking, kaucja 300 zł - 607 588 109
Kawalerka we Wleniu JG - na parterze, 30 m2, po remoncie, liczniki, ogródek
+ skrytka. Bezczynszowa. Odstępne 425
PLN/mc + media - 609 479 090
Kawalerka zabobrze 3 - do wynajęcia kawalerka przystępna cena - 607
418 281
Kawalerka zabobrze i - kawalerka
27m2 umeblowana, 750zł w tym czynsz
+ media+kaucja zwrotna 1000zł - 693
934 900

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

20 lipca 2009 r.

OG£OSZENIA
Kiepury 3-pokojowe - Umeblowane
mieszkanie 3-pokojowe na ulicy Kiepury
1200 zł - 505 491 719
Kiepury, 800 zł - 2 pokoje bardzo ładne
w pełni umeblowane do wynajęcia. Możliwość zamieszkania 4 osób. Mieszkanie
jest bardzo zadbane i całkowicie wyposażone.800 zł plus opłaty standardowe - 507
54 75 21
Komfortowe mieszkanie - na obrzeżach miasta 100m2 w pełni umeblowane
i wyposażone z garażem.Nieruchomości
Żebrowscy Lic 9549 - 509 156 552
Komfortowy apartament - 2 pokoje,
kuchniapowierzchnia55m2pokapitalnym
remoncie w Cieplicach tanio lic zaw 7867 508 240 828
Lokal - 25 m2, okolice sądu, nadaje się
na działalność handlowo-usługową (np.
biuro) - 887 068 631
Lokal - lokal do wynajęcia 70 m2 w
kowarach - 664 675 180
Lokal 80m2 - w centrum, do remontudobre miejsce na działalność handlowousługową nr lic.7867 - 514 600 105
Lokal do wynajęcia - szklarska poręba
lokal o pow. ok. 100m2-centrum każda
działalność - 880 104 641
Lokal do wynajęcia - lokal w centrum o
pow.53m2 do wynajęcia - 501 259 736
Lokal handlowo usługowy - Do wynajęcia lokal 86.6 m2 - 506 094 004
Lokalnakancelarię-przyul.WojskaPolskiego,parking,1500zł.,wysokistandardnr
lic.7867 - 514 600 105
lokal na zakl. fryzjerski - Wynajmę
elegancki lokal 120 m2 na salon fryzjerskokosmetyczny,częściowowyposażonyprzy
głównej ulicy w Jeżowie - 693 100 000
Lokal użytkowy - Wynajmę lokal użytkowy w pobliżu centrum miasta (Teatr) 20
m kw. z możliwością wygodnego dojazdu
i parkowania samochodem, idealny na
biuro lub działalność usługową. Cena do
uzgodnienia - 510 874 563
Lokalużytkowy-80m2,doadaptacji,na
dłużej, 3 tys. nr lic.7867 - 514 600 105
Lokal usł.-mieszkanie - lokal usl.-miesz.
Kochanowskiego, 2 duże pomieszczenia
biur., aneks kuch., 2 wc, łazienka, przedpokój. idealne na kancelarie, gabinety
lekarskie. samodzielne - 506 060 863
Lokalwcentrum-podmałągastronomie
lub biuro. 2 wyjścia 85 m2 lic. 5627 - 514
600 103
Lokal w centrum - 30 m2, na biuro lub
gabinet, 1200 zł + vat nr lic.7867 - 514
600 105
lokal w centrum - na biuro lub gabinet,38m2, długoletnia współpraca - 514
600 105
Lokal w Piechowicach - 155 m2, na
magazyn, biuro lub produkcję, blisko drogi
nr 3 nr lic.7867 - 514 600 105
Lokal z parkingiem - Do wynajęcia
pomieszczenia ok. 80 m na działalność
gospodarczą przy głównej ul. Wolności z
parkingiem, cena ok 1800+opłaty - 600
36 15 74
Lokale na biura - mam do wynajęcia
lokalenabiurawJeleniejGórzeiCieplicach
514 600 108 - 514 600 108
Magazyn 111m2 - Była jednostka pod
„Jeleniami” ul.Podchorążych koło Jeżowa
Sudeckiego - 601 571 241
Magazyn 330m2 - wszystkie media,
duży plac, przy głównej drodze - 601
924 778
Mieszkanie 2 pokojowe - w centrum,
cena 1100 zł. w tym czynsz, woda i ogrzewanie. Euro-Dom - 695 384 914
Mieszkanie 2 pokojowe - Nowe ładne
słoneczne 67m2 900zł + opłaty. Ulica
Kadetów. - 510 011 324
Mieszkanie 2 pokojowe - Jelenia Góra
ul. Złotnicza (teren ogrodzony), 1 piętro,
powierzchnia 52 m2, 2 pokoje. Cena 1100
(w tym czynsz) + rachunki - 792 668 027
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
Mieszkanie 2 pokojowe - w centrum,
cena 1000zł ( w tym czynsz, ogrzewanie,
woda ) - 695 384 914
Mieszkanie 2 pokojowe - z balkonem,
950zł ( w tym czynsz i ogrzewanie) plus
liczniki - 695 384 914
Mieszkanie2pokojowe-Mamdowynajęcia nowoczesne mieszkanie 2pokojowe
w Cieplicach. 100zł + liczniki. Nr lic 7867
- 508 240 825
mieszkanie 2pokojowe - do wynajęcia
mieszkanie 2pokojowe blisko centrum 668 016 394
Mieszkanie 3 pokojowe - w centrum 509 499 277
Mieszkanie do wynajęcia - Mieszkanie
dla firmy lub rodziny lic. 5627 - 514 600
103
Mieszkanie dwu pokojowe - dla pracujących, studiujących, firm.Centrum,
umeblowane, jasne, 900zł/mies., kaucja,
opłaty - 502 161 453 075 75 263 51
Mieszkanieprzykolegium-73m2,dwupokojowe nr lic.7867 - 514 600 105
Mieszkanie w centrum - 1000zł, umeblowane, miejsce parkingowe nr lic.7867
- 514 600 105
Mieszkanie w centrum - do wynajęcia
od zaraz! lic. 5627 - 514 600 103
Mieszkaniewynajmę-wynajmęmieszkanie2pokojowewdomkuwPolkowicach
dla rodziny - 514 600 101
Mieszkaniezogrodem-osiedlewillowe
60m2 w pełni umeblowane i wyposażone
w cichej lokalizacji.Nieruchomości Żebrowscy Lic9549. - 509 156 552
mieszkanie zabobrze III - Lokal 53 m
kw. 2 pokoje, piętrowe, łazienka, aneks
kuchenny, częściowo umeblowane. Do
wynajęcia od 20.07.br - 691 189 242
NaZabobrzu-dwupokojowe,1100zł,umeblowane nr lic.7867 - 514 600 105
NaZabobrzu-54m2,umeblowane,1100zł
nr lic.7867 - 514 600 105
Na Zabobrzu - do wynajęcia 2-pokojowe
mieszkanieprzyRóżyckiego,umeblowane,
koszt wynajęcia 900 zł+ jednomiesięczna
kaucja + rachunku( gaz+ woda+prąd) 501 985 907
Na Zabobrzu - wynajmę mieszkanie 3
pokojowe z balkonem, 44,6m2, na ul.
Szymanowskiego. Czynsz 1000 zł + 500
kaucja + media - 504 121 489
Na Zabobrzu dwupokojowe - 1100 zł. +
media, umeblowane, 54 m2 nr lic.7867 514 600 105

Nieruchomość, magazyn - o
powierzchni 330 m2, z biurem, duży plac,
przy głównej drodze w Maciejowej - 601
924 778
Nowemieszkanie55m2-nowemieszkanie,nowocześniewykończoneiurządzone
w Cieplicach 1.300 zł + liczniki wystawiamy
fak. VAT - 605 204 171
Nowe, dwupokojowe - mieszkanie umeblowane, w spokojnej okolicy, niedaleko
centrum - 509 307 259
nowy apartament - Mam do wynajęcia
nowy apartament w Cieplicach. Cena za
m-c 1.500 + energia elektryczna - 605
204 171
Od 1.08 - pracująca studentka szuka do
wspólnego zamieszkania 3 osoby pracujące, ul. Kadetów. 360 zł/osoba + prąd, od
1.08. - 606 251 942
Od sierpnia dla pary - do wynajęcia pokój
cena 250 zł./os + media - 663 641 252/
510 241 027
Partersobieszów-sprzedamparterwilli
w Sobieszowie - 602 115 812
Pilnie-Szukamwspółlokatorkidopokoju
2osobowegownowymślicznymmieszkaniu. - 606 251 942
Pokój dla pracującej - pokój dla pracującej dziewczyny w centrum 400 zł + media
do podziału - 663 226 009
Pokójdlastudentów-wynajmępokój15
m dla studentów lub pary cena od osoby
300 zł plus media za miesiąc na Kiepury
(Zabobrze) umeblowany internet - 514
797 738
Pokójodsierpnia-dla2os.wmieszkaniu
2 pokojowym, najlepiej dla pary.270 zł./os.
(w tym czynsz, internet, kablówka)+woda,
prąd, gaz. ul.Obr. Westerplatte, blisko
centrum - 669 948 087
Pokój w centrum Kapracza - z łazienką
na wyłączność i dostępem do kuchni - 500
183 289
Pokój w Cieplicach - w domku dla studenta,osobypracującej.Kuchnia,łazienka,
internet. GG: 2798099 - 798 421 721
Pokoje-wJeleniejGórze-cenazadobę
35 zł. osoba - 602 324 341
Pokoje dla firmy - pokoje z łazienkami,
TV,w Jeleniej Górze blisko centrum. / dla
firmy - fak. Vat. - 605 204 171
Pokoje dla studentów - wolne pokoje
jednoosobowe od 1 października dla studentów. Lokalizacja Jelenia Góra Cieplice
- 075 75 524 56
Pokojek/politechniki-Pokoje1os.i2os.
z dostępem do internetu, kuchnia, łazienki,

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
co.lodówki,pralka.5min.douczelni.tel.603
811 609 - 075 75 513 75
Pokoje od 01.X 2009 - Pokoje dla
studentów od 1 X.2009 ul. Podchorążych,
blisko do Kolegium Karkonoskiego. Cena
400 zł od osoby, pok. 2 lub 3 osobowe. 501 167 262
Pomieszczenie 90m2 - do wynajęcia
90m2 600pln.ul.Paderewskiego - 506
092 349
Pomieszczenie na magazyn - na
warsztat, tanio wynajmę - 075 71 729 74
Poszukuje lokatorki/a - Mam do wynajęcia pokój w mieszkaniu 2 pokojowym od
sierpnia. Pełny dostęp do mediów i internetu. W cichej okolicy niedaleko centrum
bardzo przystępna cena - 724 132 223
Przy kolegium k - 73m2, dwupokojowe
nr lic.7867 - 514 600 105
Studentka szuka 3 osób - pracująca
studentkaszukadowspólnegozamieszkania 3 osoby pracujące, ul. Kadetów. 360 zł/
osoba + prąd, od 1.08. - 606 251 942
Szukamy współlokatorki - szukamy
współlokatorkidomieszkanianaulicykadetów kolo kk. od października. Mieszkanie
nowe i umeblowane. Bliższe informacje
tel. - 661 763 236
Trzypokojowe mieszkanie - na
Zabobrzu III na pierwszym piętrze po
remoncie z balkonem. Nieruchomości
Żebrowscy Lic 9549 - 509 156 552
W cieplicach 3 pokojowe - Dla Firm, 100
m2, 3 pokoje, w pełni wyposażone na ul.
Wolności, cena wynajmu 2000 zł.+ liczniki,
w cenie wynajmu ogrzewanie. Mieszkanie
na parterze - 601 285 290
Wynajmę mieszkanie - 3 pokoje, w
centrum - 509 499 277

Wynajmę mieszkanie - Wynajmę
mieszkanie-65m2, dwupokojowe, na ul.
Kadetów - 792 216 995
Zabobrze - dwupokojowe, 48 m2, 1
piętro częściowo umeblowane. Cena 800
pl plus liczniki - 075 64 27 107

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
Wynajmę mieszkanie do 50 m2 w
Jeleniej Górze lub okolicy w cenie 500
zł + media – 696 594 665
2 pokojowe mieszkanie - pracująca para
wynajmie w Jeleniej Górze 2-pokojowe,
w pełni umeblowane mieszkanie (40-55
m2) - 600 774 378
2 pokojowe Zabobrze - wynajmę mieszkanie 2 pokojowe na Zabobrzu III, wysoki
standard, balkon, 1000 zł +opłaty. - 691
998 459
2-pokojowe dla rodziny - poszukuje
mieszkania 2 pokojowego do 600zl (w
tym czynsz) częściowo umeblowane dla
2doroslych osób z 2 letnim dzieckiem. W
centrum Jeleniej Góry - 693 090 499
3-pokojowe na Zabobrzu - Spokojna,
pracująca para z 4-letnim dzieckiem
szuka nie umeblowanego mieszkania do
wynajęcia na Zabobrzu lub blisko Centrum
od końca sierpnia na około 2 lata - 697027-305
Chcę wynająć - 2-pokoje 500zł + opłaty
mile widziane Cieplice - 502 415 143
Chcę wynająć - wynajmę mieszkanie w
Mysłakowicach (kawalerkę bądź 2 pokoje)
- 782 227 230
Chce wynająć - pilnie poszukuje mieszkania do wynajęcia w Cieplicach 2 pokojowego do 700zł - 721 987 770

Chce wynająć kawalerkę - chciałabym
wynająć kawalerkę w przystępnej cenie z
osobną kuchnią - 695 694 222
Dla pary - kawalerka lub pokój, blisko
centrum od sierpnia - 792 224 740
Dwiestudentkiszukają-taniegomieszkania lub pokoju (opłaty do 300 zł. za osobę)
od października, niedaleko centrum lub
Kolegium Karkonoskiego - 663 225 467
Dwupokojowe w centrum - 1000
zł.,od 1.08.09 nr lic.7867 - 514 600 105
Dwupokojowe w centrum - Dwupokojowe w centrum od 01.08 - 507
930 010
Kawalerka - Chciałbym wynająć
kawalerkę od października. Do 500zł - 515
449 243
Kawalerka - w przystępnej cenie w
Cieplicach - 783 032 793
Kawalerkapilnie - Poszukujemy pilnie
kawalerki. Najlepiej w centrum jeleniej góry
lub w okolicach!! - 692 197 661
Lokal - 25 m2 ,okolice sądu, nadaje się
na działalność handlowo-usługową (np.
biuro) - 887 068 631
Lokal na Zabobrzu - Poszukuje niedużego lokalu najlepiej na oś Zabobrze z
przeznaczeniemnadziałalnośćhandlową.
Info najlepiej na intermax@interia.eu - 693963-962
Lokalusługowy-zdostępemdosanitarki
naZabobrzuwrozsądnejceniekontaktGG
1897703 - 792 830 309
Mieszkanie - 2 lub 3 pokoje w Centrum Jeleniej Góry 550 plus liczniki 0049/1714374018
Mieszkanie-dwupokojowemieszkanie
wynajmę - Kowary „Osiedle Wichrowa
Równia” - 609 521 448

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA
mniejsze za dopłatą, może być auto - 669
416 368
ZAMIENIĘ na dwa mniejsze - mieszkanie
(własnościowe) 4-pokojowe w Jeleniej
Gorze - 691 160 870
NAmniejsze-zamienięmieszkaniekomunalne 81m2 po remoncie co etażowe, na
mniejsze - 691 240 266
KIEPURY własnościowe - 36m2 po
remoncie,nowszebudownictwo,zamienię
na większe, mały domek - 695 943 795
2POKOJEnakawalerkę-zamienięmieszkanie 2 pokojowe, piece kaflowe, w starym
budownictwie na kawalerkę mz CO z sieci
(nie gazowe) - 697 948 781
3-POKOJOWEnaZabobrzuI-zamiennie
3 pokojowe 62m na Zabobrzu I wieżowiec
na małe z dopłatą - 723 885 118
MIESZKANIE Komarno - mieszkanie 3
pokoje, kuchnia, łazienka, 55 m2.wys 270
cm mieszkanie wielorodzinne na parterze,
centralne ogrzewaniem - 075 75 182 13 725 611 787
KOMUNALNE na większe - Sobieszów
koło poczty, 53.5 m2, 3 pokoje, kuchnia
łazienka. Pomieszczenia gospodarcze,
mały ogródek zamienię na podobne lub
większe, w Cieplicach - 075 7554454
AUTO na działkę - ZABYTKOWY horch
sachsering S-4000 stan b.dobry na działkę
budowlaną, rekreacyjną, stodołę, w JG lu
bliskiej okolicy - 787 233 050
DZIAŁKAwJeżowie-1700m2wJeżowie
Sudeckim, media: prąd, woda, gaz. Cena
105.000 tys.zł. Pilne. - 792 668 027
NA większe - zamienię mieszkanie
2-pokojowewKowarachnawiększe.Może
być zadłużone - 796 140 576
ZAMIANA na mniejsze - Zabobrze II 3
-pokojowe na mniejsze - 665371229 (od
19.00-22.00)
DZIAŁKAusługowa - zamienię na mieszkanie lub sprzedam działkę budowlanousługową o powierzchni 6000 m2. Teren
ogrodzony, częściowo utwardzony /asfalt/i
oświetlony. Media, dojazd drogą asfaltową
- 796 339 644
ZAMIENIĘnamniejsze-88m2(zadłużone
na 25 tys.zł. 3 pokoje, kuchnia, łazienka,
przedpokój, ogrzewanie centralne, piecyk
do centralnego znajduje się w łazience,
możliwośćwykupu)namniejsze(minimum
40m2) w Kowarach - 509 542 157
DZIAŁKA w Górzyńcu - budowlana o
powierzchni 2564 m2. Media, dojazd
drogąasfaltową.Lasekzeskałkami.śliczna
działka - oaza ciszy i spokoju zamienię na
mieszkanie lub sprzedam - 796 339 644

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
ZAMIENIĘ własnościowe 54 m2 na
ZabobrzuIInakawalerkęwłasnościową
do 25 m2 na Zabobrzu I lub II – 501
038 525
ZAMIENIĘtrzypokojowemieszkaniena
kawalerkę z dopłatą – 668 121 101
ZAMIENIĘ mieszkanie - Zamienię mieszkanie 2 pok.czynszowe zadłużone o pow
47.91 m2 w Jeleniej Górze-zabobrze na
mniejsze(2pok)wJeleniejGórzelubokolicy
tel: 0757531719 email:kolumb196@onet.
eu - 503 930 274
SPRZEDAMmieszk.nadom-Sprzedam
lub zamienie mieszkanie 3pok.69,67m
na dom.Lokal położony jest ładnym i
spokojnym miejscu na Zabobrzu.Tel
kont.509330843 - 509 330 843
NAmniejsze - 88 m2(zadłużone na 25 tys.
zł. 3 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój,
ogrzewanie centralne, piecyk do centralnego znajduje się w łazience, możliwość
wykupu) na mniejsze (minimum 40m2) w
Kowarach - 509 542 157
MIESZKANIE na dom - własnościowe
3 pokojowe a ogródkiem (100 m2) w
budynku poniemieckim na parterze w
Cieplicach na domek do zamieszkania 601 285 290
ZAMIENIĘ na dom - Własnościowe
3 pokojowe z ogródkiem (100 m2) w
budynku poniemieckim na parterze w
Cieplicach na domek do zamieszkania w
okolicach Jeleniej Góry - 601 285 290
ZAMIENIĘ mieszkanie - Zamienię mieszkanie własnościowe w Barcinku 40m
bardzo ładne na podobne lub mniejsze w
Jeleniej Górze. - 601 344 899
KOMUNALNE na większe - zamienię
mieszkanie 2 pokoje 37m2 w centrum
Jeleniej Góry - na większe 3 pokojowe w
Jeleniej lub Cieplicach - 609 970 086
ZAMIENIĘ - Zamienię kawalerkę. PILNE
- 665 277 376
ZAMIANA-zamieniękomunalnemieszkaniedoremontunaZabobrzuul.Wiejska,na
mieszkanie z zadłużeniem, najchętniej na
Zabobrzu. - 665 354 997
MASZ zadłużenie - Spłacę Twoje zadłużenie i zamienię się z Tobą na mieszkanie,
najlepiejnaZabobrzu.Wzamianotrzymasz
mieszkanie komunalne do remontu. - 665
354 997
NA większe - centrum miasta, 51 m2,1
pokój,kuchnia,piece,czynszowe(wspólny
przedpokój, 1 piętro) na większe 2 lub 3
pokojowe - 667 517 007
KOMUNALNE na mniejsze - centrum
Cieplic 80 m2, 3 pokoje kuchnia, łazienka,
co. panele, deski, 2 szafy wnękowe na

Jelenia Góra 75 36 864

PODEJMĘ współpracę z atrakcyjną
kobietą do 50 lat, wysokie zarobki,
dyskrecja, dogodne godziny pracy –
508 782 626
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TRANSPRIM

Oferujemy przewóz osób z adresu na adres na
trasie Polska - Holandia. Wałbrzych, Jelenia Góra,
Legnica, Bolesławiec. Atrakcyjne ceny!
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510 193 501
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USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
INSTALACJE HYDRAULICZNE
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
DOCIEPLENIA

RADIO TAXI ŚNIEŻKA

JELENIA GÓRA

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

REKLAMA

• 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

Halny

DEKORACJE wnętrz - Wykonuje rustykalne dekoracje wnętrz, odlewy sztukaterii
dekoracyjnej, gzymsów itp. - 662954401
ELEWACJEdocieplenia - elewacje docieplenia terminowość - 793 643 648
ELEWACJE,docieplenia-remontymieszkań - 608 425 553
FIRMA dekarska dach-dom - firma dekarska oraz ogólnobudowlana Dach-Dom
wykona wszelkiego rodzaju pokrycia
dachowe i naprawy - 721 120 017
ŁAZIENKI kompleksowo - remonty - solidnie - 506 623 977
GŁADZIE, tynki, regipsy - gładzie, tynki,
regipsy tanio i solidnie - 608 425 553
GLAZURA, panele, płytki - Glazura,
panele, płytki i inne-solidnie i z gwarancją
- 503868105
GLAZURY, gładzie - układanie glazury,
suche zabudowy, gładzie, malowanie 667 542 982
KOPARKO-ŁADOWARKA - Koparkoładowarka z wywrotką do wynajęcia, tanio
i solidnie - 793 240 653
KOPARKO-ŁADOWARKA-usługikoparko-ladowarką katapiler - 601 789 268
KOSTKAbrukowa,drenaże-szybko,tanio
i solidnie - 787 210 943
MALOWANIE, remonty - malowanie,
remonty, gładź szpachlowa, regipsy, malowanie - 723 159 345
OGÓLNOBUDOWLANE - wykonujemy
elewacje, remonty domów, mieszkań,
biur, inst.elektryczne itp. Tanio i solidnie.
Zapraszamy - 601 542 602
OGÓLNOBUDOWLANE - ogólnobudowlane.Wykonujemyelewacje,stawianie
domów od podstaw remonty mieszkań,
biur, inst.elektryczne itp. Tanio i solidnie.
Zapraszamy. - 726 444 006
ŁAZIENKI, tarasy, schody - wszystko w
płytkach oraz inne prace tanio i solidnie 608 425 553
PŁYTKI, glazura - płytki glazura tanio i
solidnie - 721 243 179
PODŁOGI profesjonalnie - cyklinowanie układanie parkietu, mozaiki i podłóg.
Renowacje starych podłóg profesjonalnie
- 601 313 541
PORZĄDKOWANIE posesji - Porządkowanie posesji wywóz gruzu i nieczystości.
Brukarstwo prace ziemne i ogólnobudowlane. Tanio i solidnie. - 793 240 653
PRACE remontowo budowlane - tynki
maszynowe-docieplenia - 791 759 363
PRACE ziemne koparko ładowarką JCB
- zintegrowana z niwelatorem laserowym,
szybkość i precyzja koparka gąsienicowa,
wozidło wywrotka, zagęszczarka, pompa
- 793 360 425
PROFESJONALNY remont - szukasz?
sprawdzonego wykonawcy profesjonalnego remontu? W firmie budowlanej

3"%*05"9*j/*&,"

WOJCIECH CHADŻY

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

www.dakar-68.gratka.pl

KOPARKO-ŁADOWARKAzwywrotką
do wynajęcia - 793 240 653

HOTEL

RADIO TAXI MERCEDES

ul. Wolności 121,
58-500 Jelenia Góra
tel. 075 643 23 54,
0 507 10 02 28
dakar-68@o2.pl

USŁUGI
BUDOWLANE

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

PRACE ziemne i ogólnobudowlane 793 240 653
BRUKARSTWO-przyłączakanalizacji,
szamba, fundamenty - 793 240 653
REMONTY,malowanie,gładzie,regipsy,
płytki, wykończenia mieszkań - tanio i
solidnie - 728 537 581, 511 752 773
WYBUDUJEMY Twój dom - 608 770
598
ELEKTROINSTALACJE,przemysłowe,
pomiary nowe i remonty - 515 565 811
WZNOSZENIEbudynkówodpodstaw,
adaptacje, ocieplenia, dachy - 695 112
363, 075 75 12 642
REMONTY mieszkań - tanio i solidnie
- 698 056 197
DEKARSTWO - blacharstwo - wykonywanie obróbek blacharskich - usługi
ogólnobudowlane - 507 148 916, 075
64 377 97
USŁUGI remontowe - 608 770 598
MALOWANIE ręczne, malowanie agregatem - małe i duże powierzchnie - profesjonalnie - 884 287 704 601 163 093
KOMPLEKSOWEremonty-zabudowy
regipsowe, gładź, panele, podłogi,
glazura,malowanie,instalacje-profesjonalnie - 884 287 704, 601 163 093
MIESZKANIA – remonty, łazienki,
regipsy,zabudowy,malowanie,podłogi
i wiele innych. Solidnie i szybko – 880
992 649
WYKOŃCZENIÓWKA – prace wykończeniowe: szpachlowanie/malowanie,
glazura i terakota, sufity podwieszane
i zabudowy, panele podłogowe, sufitowe, ścienne – 602 411 451
TYNKI gipsowe – wykonujemy tynki
gipsowe z agregatu. Profesjonalnie,
szybko,krótkieterminyrealizacji.Atrakcyjne ceny – 602 411 451
BUDOWA i remonty - budowa i remonty
domów i mieszkań, kompleksowo i terminowo - 608 442 886
BUGI dekarskie, kominy klinkierowe
- remonty, docieplenia, elewacje - 507
408 229
DACHY - Dachy „Arkadiusz” pokrycia
wszelkiego rodzaju. Instalacje odgromowe. Montaż okien dachowych itp…
- 609654791
DACHY-remonty-dachy-remonty.pokrycia. konserwacja. ocieplenie. wentylacja
- 602 884 480
DEKARSTWO-BLACHARSTWO 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
stawiamywięźbyinowepokryciadachowe
odAdo Z - 693 788 140

REKLAMA

RADIO TAXI MERCEDES

USŁUGI
TOWARZYSKIE

ATRAKCYJNY-szuka-35l.wysokiatrakcyjny bez nałogów opiekuńczy szuka pani
od 18-40 lat krągłej z własnym domem lub
mieszkaniem bez nałogów - 785 811 773
BLONDYNECZKA - blondyneczka z
dużymbiuścikiemozmysłowychkształtach
czeka na dojrzałych panów - 787 233 051
BRUNETKA z piąteczką - atrakcyjna
młoda brunetka z ładną piąsteczką - 724
905 333
DLA pań - dla Pan: Masz wolny wieczór
chcesz pójść do kina teatru na spacer zadzwoń umówimy się- mój czas będzie
należał do Ciebie – dyskretny elegancki z
klasa w średnim wieku - 507 445 930
DROGIE Panie - zasponsoruję jedną z
was. Wiek, wygląd bez znaczenia - 796
473 302
DWIE młode kocice - dwie młode kocice
chętnie ci pomruczą i nie tylko - 784 168
700
FULL service dla Pań - bez kasy, u Ciebie
w m lub s. - 509 697 579
GORĄCE spotkania - gorące spotkania
u nas. Całodobowo i dyskretnie. - 724
905 333
INTYMNEspotkania-intymnespotkaniaz
uroczymi dziewczynami również wyjazdy 787 233 051
MARTA - blondynka - tylko wyjazdy - 511
478 338
MŁODE blondyneczki - młode blondyneczki zapraszają do siebie z nami sama
rozkosz - 665 794 856
MIŁY pan z kasą - pozna szczupłą dziewczynę najlepiej z językami z klasą - 794
383 327
NOWAdziewczyna-nowadziewczynana
rynku - 724 905 333
PAN dla panów - Pan dla panów - 726
243 661
PEŁNA dyskrecja - full options 24h - 724
747 710
POMOGĘmłodej-zamilespotkania-793
128 589
POZNAM panią - poznam dyskretna
zadbana z ładnym biustem Panią Bi. Do
miłych spotkań. Jestem miłym średniolatkiem. Zapewniam i oczekuje dyskrecji.
- 607 495 461
SEKSOWNElaseczki-unasbędziecinajlepiej! Seksowne laseczki - 695 626 751
TRZY gorące myszki - trzy gorące napalone myszki czekają na was chłopcy - 724
905 333
TRZYDZIESTOLATEK szuka - Trzydziestolatek naprawdę inteligentny i nieszablonowy, po nieudanym związku, szuka milej,
w miarę atrakcyjnej. - 693347146

REKLAMA

WYNAJMĘ pokój - szukam pokoju w
Cieplicach dla 1 osoby - od zaraz - 514
600 101

REKLAMA

REKLAMA

MIESZKANIE - w centrum, lub okolicy
centrum. Osoba-pracująca. Do 1100 zł.
miesięcznie - 692 441 852
MIESZKANIE2pokojowewCieplicach-z
balkonem z Cieplicach. Chętny od teraz
- 508 198 128
MIESZKANIE 3 - 4 pokoje - w Jeleniej
Górze na minimum 2 lata, zdecydowana
klientka pracująca za granicą. NŻ - 667
219 752
MIESZKANIE dla studentów - poszukuję
w Cieplicach, do 1000 zł. nr lic.7867 - 514
600 105
MIESZKANIE kowary - wynajmę mieszkanie Osiedle „Wichrowa Równia” Kowary
- 609 521 448
NAZabobrzu-wCieplicachlubwcentrum,
poszukujędlaklientów,czynszdo1000złnr
lic.7867 - 514 600 105
PILNIE - para z 2 letnim synkiem pilnie
poszukuje mieszkania do wynajęcia na
terenie Jeleniej Góry. najlepiej jak byłaby
to duża kawalerka lub jakieś 2 pokojowe
- 793 969 606
POKÓJ/MIEJSCE w pokoju - Poszukuję
do wynajęcia pokoju, miejsca w pokoju
w Jeleniej Górze, najlepiej Cieplice lub
najbliższa okolica na czas moich praktyk
dyplomowych, czyli od 26 lipca do 14
sierpnia. Student UWr - 668 337 428
POSZUKUJĘ mieszkania - 2 lub 3 pokojowe może być w Kapraczu lub okolicach
częściowo umeblowane mam 1 dziecko 2
letnie. tak do 600 zł. - 516 722 661
POSZUKUJEmieszkania-2pokojowego
do 600zł (w tym czynsz) częściowo umeblowane dla 2 dorosłych osób z 2 letnim
dzieckiem. W centrum Jeleniej Góry - 693
090 499
POSZUKUJEMY do wynajęcia - dwie
dziewczyny pracujące chętnie wynajmą
mieszkanie 2-pokojowe koniecznie umeblowane - 790 227 001
STUDENTKApokój1osobowy-studentka
1-go roku studiów poszukuje od października pokoju jednoosobowego na terenie
Jeleniej Góry:) gg 7082843 - 721 021 355
SZUKAM pokoju od sierpnia - szukam
pokoju 1os. od sierpnia - osoba pracująca,
spokojna - 669 948 087
SZUKAM Sobieszów - szukam 1 pokój
w Sobieszowie, z meblami lub bez, od
zaraz na dłuższy okres, spokojna osoba
- 0-661829662
SZUKAMwcieplicach!-Poszukujępokoju
dla 1 osoby. - 665 335 324
W kowarach - Szukam mieszkania do
wynajęcia na terenie Kowar - 781 951
973
WYNAJMĘodpaździernika-cześćdomu
do 120 m kw w spokojnej dzielnicy albo
na wsi z do stepem do ogrodu i internetu
cena wynajmu do 1500 zl plus niektóre
media - 785 557 942
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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

20 lipca 2009 r.

OG£OSZENIA
MAX masz krótkie terminy, dokładność i
porządek. - 509 608 323
Remonty kompleksowo - remonty
mieszkań i domów. Budowa domów
kompleksowe remonty. Konkurencyjne
ceny. Wolne terminy na lipiec i sierpień 508 633 244

Remonty kompleksowe profesjonalnie, tanio
i solidnie
698 056 197
Remonty mieszkań - Remonty mieszkań - 512 303 802
Remonty mieszkań - gładzie, regipsy,
malowanie, panele. solidnie i nie drogo 691 936 900
Brukarstwo i inne - brukarstwo:
układanie kostki brukowej (betonowa,
granitowa), inne roboty z granitu schody,
ogrodzenia,murkioporowe,oklejaniedobra
cena! Solidnie! - 792 618 355
Remontymieszkań-remontymieszkańwykończenia domków (regipsy, gładzie,
malowanie itp) - 512 117 726
Remontymieszkań-elewacjedocieplenia remonty mieszkań - 608 425 553
Remonty od a do z - remonty od a do z.
Układanieglazury,hydraulikaoda-z,rygipsy,
panele, gładzie, malowanie - tapetowanie.
Tanio-szybko-solidnie . - 501 404 098
Sztukateria, dekoracje - wykonuje
rustykalne dekoracje wnętrz, odlewy
sztukaterii dekoracyjnej, gzymsów itp - 662
954 401
Tynki, gładzie, regipsy - malowanie, sufity
podwieszane, demontaż i montaż drzwi,
okien, glazura itp. Solidnie - 506 623 977
Usługi budowlane - usługi budowlane.
Regipsyszpachlowaniekafelkiogrodzenia
elewacje puc tanio - 665 733 354
Usługi budowlane - usługi ogólnobudowlane. Oferujemy usługi budowlano
remontowe. Szybko tanio i solidnie - 508
451 743
Wlokbud-prace ziemne - Wykonujemy, prace ziemne i ogólnobudowlane do
wynajęcia koparko-ładowarka z wywrotką,
zagęszczarki gruntu - 793 240 653
Wykonamyremontymieszkań-wykończeniestanówsurowych,docieplenia,tynki
naturalneigipsowe,malowaniefasad-723
227 790
Budowa domów - budowa domów
jednorodzinnych od podstaw bez lub z
nadzorem technicznym - 662 954 401
Budowlane i transportowe - usługi
budowlane i transportowe - 511 656 277
Budujemy domy - budujemy domy
WykonujemyremontyprzebudowyrozbudowynadbudowyadaptacjeFirmabudowlana. Dom pod klucz - 507 445 930

USŁUGI
MUZYCZNE
Zespół muzyczny wesela-imprezy
okolicznościowe, wieczorki taneczne majka3740@wp.pl 603 785 794
Dj prezenter - młody - wszechstronny.
Zagram każdą imprezę: urodziny, festyn,
biesiadę, disco, bankiet itd. Własny sprzęt i
dojazd!Atrakcyjne warunki - 516 146 073
DJ na każdą okazję - Oprawa muzyczna
imprez.wesela,imprezy dla grup naglosnienie.victoria-imprezy@wp.pl - 0604
229 350
Duetmuzyczny-muzycznyduet-wesela,
bankiety - 609 851 863
Duet muzyczny - duet muzyczny Carlos
poleca się na wesela zabawy dancingi
biesiady nagłośnienia - 501 576 923
Oprawamuzycznaimprez-duetMagda
i Bogdan. Oprawa muzyczna imprez,
zabaw, dancingow, wesel itp. - 603 196
708
Skrzypaczki - dwie skrzypaczki z
doświadczeniem, studentki, absolwentki
PSM 2st. Zagrają na rożnych uroczystościach np. w hotelu, w kościele na ślubie,
pogrzebie - 667 556 865
Zaprasza hotel cieplice - wesela.
Komunie. Stypy. Przyjecia-Nasza klasa.
Tanie domowe obiady. Zaprasza hotel
Cieplice - 503 021 190
Zespół muzyczny - zespół muzyczny-wesela, wieczorki taneczne-e-mail:majka3740@wp.pl - 607 832 176
Zespół muzyczny - zespól muzyczny
New Romantic wesela zabawy itp. akordeon przy różnych okolicznościach - 607
155 787
Zespól prestiż-wesela - Naszą specjalizacja są wesela i imprezy karaoke, które
prowadzimy solidnie i z klasą Demo na

naszej stronie internetowej. E-mail kontakt@zespolprestiz.pl - 517 900 425

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Agencja fotograficzna - fotografia:
ślubna, plenerowa, okolicznościowa.
Profesjonalnie i kompleksowo - 508
260 110
Profesjonalna fotografia ślubna - i
okolicznościowa - 609 763 912
Sesje w plenerze-fotograf - sesje w plenerze.Profesjonalnie,solidniewykonywane
przez artystę fotografa. Wyjątkowe! - 696
428 506

USŁUGI
OPIEKA
Zaopiekuje się starszą osobą Zaopiekuje się starszą osobą - 500
278 953

USŁUGI
KOREPETYCJE
Konwersacje z niemieckiego Praktizieren Sie Ihr Deutsch! Machen Sie
Konversation mit einem sympatischen
Muttersprachler - 505 851 181
Korepetycje z matematyki - w milej
atmosferze, również w wakacje, profesjonalnie i skutecznie - 500 101 667

USŁUGI
RÓŻNE
Podciśnieniowe czyszczenie,
mechaniczneszczotkowaniedywanów,
wykładzin, tapicerki, samochodów,
wysoka jakość usług, profesjonalny
sprzęt, atrakcyjne ceny - 609 172 300,
075 75 242 66
Karcher – podciśnieniowe czyszczenie dywanów, tapicerki obiciowej,
żaluzji,kosmetykasamochodowa–075
64 203 15, 609 600 807
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
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
BHPdlafirmiinstytucjiszkolenia,ryzyko
zawodowe,dokumentacjawypadkowa,
pełna obsługa - 605 245 785
Karcher - podciśnieniowe pranie
dywanów, tapicerki meblowej, faktury
VAT - 075 76 72 773
Wróżka - 506 694 216
Auto - pomoc, wypożyczalnia lawet
- 790 320 241
Biuro usług księgowych - biuro usług
księgowych PROWENT - książka przychodów, pełna księgowość, kadry i place,
Płatnik, Vat od materiałów budowlanych.
Zachelmie 3 - 509 677 922
Nowy sklep BHP - Różyckiego 4a.
Miedzy pocztą, a Rossmannem, 1 piętro,
8-18 - 796 636 769
Ogrody projekty - zakładamy, projektujemyiopiekujemysięogrodami.Zakładanie
i pielęgnacja trawników - 606 918 651
Pogotowie komputerowe - Naprawa,
modernizacjakomputerów,notebookóww
domulubfirmieKlienta.Usuwaniewirusów.
Jelenia Góra i okolice - 609 805 185
Pokrowce na krzesła - pokrowce na
krzesła. Wypożyczanie na wesela i inne
szczególne okazje. Matowe z szarfa.
Dowozimy na miejsce uroczystości i
zakładamy - 695 791 016
Posprzątam - posprzątam biura,
mieszkania, wszystko tanio, solidnie,
fachowo. - 501 525 409
Pranie dywanów - pranie dywanów,
tapicerki meblowej - 508 294 219
Profesjonalny masaż - Profesjonalny masaż odchudzający, relaksacyjny i leczniczy tylko 20zl zapraszam
- 662036721
Strony internetowe - projektowanie,
przebudowa stron internetowych. Skuteczna reklama w Internecie. Faktury VAT
- 609 805 185
Trawniki, koszenie - napowietrzanie,
nawożenie, wywóz trawy, zakładanie,

pielęgnacja ogrodów, trawników, oczek
wodnych. Garden Service - 792 821 130
Własnafirma - masz pomysł na własną
działalność? Skorzystaj ze środków na
podjecie działalności gospodarczej w
kwocie 19.000 - pomoc w wypełnianiu
wniosku - 604 275 622
Elektryczne instalacje a do z - Elektryczne instalacje a do z - 605 458 999
Wesela, komunie, - stypy, przyjęcia
- Nasza klasa. Tanie domowe obiady.
Zaprasza hotel Cieplice - 503 021 190
Tenis ziemny - zapraszamy dzieci i
młodzież na kurs tenisa ziemnego, osoby
dorosłenalekcjeindywidualnelubgrupowe.
Zapisy oraz szczegółowe informacje telefonicznie lub pod adresem: tenis-jgora@
wp.pl - 692 433 946
Elektryk-instalacje - elektryk-instalacje elektryczne, awarie, pomiary,
odbiory, solidnie - 500 602 762
Filtry-osmoza - woda, woda, woda!
Filtry-osmoza. I znowu możesz pic wodę
prosto z kranu - 602 365 347
Instalacje elektryczne - modernizacje
starych, instalacje przemysłowe. Pomiary,
odbiory - 507 057 949
Koszenie - koszenie trawy, chaszczy.
Wycinka krzaków itp. Ścinka drzew, ciecie
drewna na opal. Solidnie - 516 666 638
Kredyt dla każdego - kredyt dla każdego, 100% przyznawalnosci, bez BIKu,polecam - 783 299 989

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Autoholowanie Spronter 7 osobowy + 1750 ładowności, laweta transport towarowy - tanio, szybko,
profesjonalnie i całodobowo - 501
234 403
LicencjonowaneprzewozydoNiemiec - obsługujemy całe Niemcy od 99
zł do 160 zł. - miła obsługa, komfortowa
jazda, auto klimatyzowane - 075 75 182
55, 607 222 369
Przewozyosóbdo(z):Wiedeń,Brno
- wynajem busów 8, 18, 23 osobowych
- 601 789 750
LicencjonowaneprzewozydoNiemiec – obsługujemy całe Niemcy od 99
zł.do160zł.–miłaobsługa,komfortowa
jazda, auto klimatyzowane – 075 75 182
55, 607 222 369
DAR Pol – przewozy osobowe do Niemiec z adresu na adres- bez przesiadki
– 075 75 182 55, 607 222 369
DAR Pol – przewozy osobowe Niemcy
środkowe–Esen,Bonsingen,Koblenz,
Frankfurt okolice – super ceny – 075 75
182 55, 607 222 369
Nurenbergia, Monachium, Jezioro
Bodeńskie i okolice – 075 75 182 55,
607 222 369
Heilbronn–Stuttgart,Freiburgiokolice – 075 75 182 55, 607 222 369
DAR Pol Przewozy osobowe Niemcy
południowe – 075 75 182 55, 607 222
369
Niemcy – przewozy osobowe – super
ceny, co szósty przejazd gratis – 075 75
182 55, 607 222 369
DAR Pol – Lotniska Berlin, Drezno,
Lipsk – 075 75 182 55, 607 222 369
Berlin, Hamburg, Bremem i okolice –
075 75 182 55, 607 222 369
DAR Pol przewozy osobowe Niemcy
północne – 075 75 182 55, 607 222 369
Niemcy – Przewozy osobowego Berlina z adresu na adres – 665 722 601
24h.ivecomax-tanio-Usługitransportowe
24h. iveco max-tanio i solidnie, faktury
vat - 503110899
Autolawetacałodobowo-autolaweta
całodobowo,możliwośćprzewozujeepów
- 601 150 585
Bruki, ogrodzenia - Wykonujemy bruki z
wszelakiegotypumateriałóworazogrodzeniazklinkierugazonówdrzewaelementów
gotowych, stali betonu. Konkurencyjne
ceny. - 723379850
Lotniskaprzewozy-Lotniskaprzewozy
–Praga–Wrocław–Berlin–Drezno-Katowice. F-ra vat! - 607763204
Na lotnisko - tanie przewozy osobowe na
lotniska Praga, Wrocław - 796 985 622
Przeprowadzki -transport - Bus
Maxi. Kraj, zagranica. Mercedes Sprinter
meblowóz25m3,IvecoDaily17m3,ład.1,5
tony,4,60 dł. pow. ładunkowej. Ekipa do
załadunku. Tanio i solidnie - 509 211 282
Przeprowadzki najtaniej - przeprowadzki profesjonalnie najtaniej - 500
452 760
Tani transport 1,5 t - tani transport krajowy i
zagranicznyładowność1.5t,szybko,tanioi
solidnie - 792 791 299

Zabioręnadmorze-zabioręnadmorze
z soboty na niedziele z adresu na adres.
Wyjazd busem. Koszt 100 zł od osoby 511 515 177

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)
Opieka – osoby starsze chodzące –
całodobowo – 516 067 924
Nowe studio stylizacji paznokci - ul.
Poznańska 21. Z karnetem 6 wizyta GRATIS - 513 099 494
Tipsy różne zdobienia - tipsy żelowe za
40 zł, brokatowe, french, rożne zdobienia,
posiadam certyfikat - 782 791 316

ZA DARMO
ODDAM – PRZYJMĘ
Przyjmę gruz - przyjmę GRUZ - 605
245 785

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Fiata punto ... lub inny - kupie fiata punto,
forda fieste, vw polo lub inny samochód
zarejestrowany w cenie do 5000zl - 603
182 814
Passat b5 lub a4, w kombi - Passat B5
lub A4, w kombi, diesel, w dobrej cenie,
niewymagający wkładu własnego, oferta
i foto wyłącznie na e-mail nikszo@wp.pl 512 466 814

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Opony nowe i używane od 13-20 super ceny, montaż i wyważenie gratis
- 075 78 93 651
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
Kia - Sportage 2000 pojemności - rok
1996, cena do uzgodnienia - 790 320
241
Iveco - rok produkcji 1997, uszkodzony silnik, cena do uzgodnienia - 790
320 241
ford fiesta 1,8 diesel - Sprzedam Forda
fiestę 1,8 Diesel,rok prod.91/97r.Po wymianie, końcówek drążków kierowniczych,
sworzni, tulei wahaczy. Przegląd ważny do
06.07.2010r.Ubezpieczony.Cenadomalej
negocjacji. - 695 889 914
Golf 1,8 benzyna - stan idealny, cena 5
000 do negocjacji, lub zamienię, polecam i
czekam na propozycje - 798 575 338
Agregat 720w/12volt - agregat 720W
/12Volt na gwarancji mało używany, małe
spalanie przy obciążeniu, zbiornik 4 litry
290zł do negocjacji lub zamienię na telefon
w tej cenie - 695 475 628
Aprilia sr 50 - Sprzedam skuter renomowanejfirmyAprillia,skutersprowadzony
z Włoch zarejestrowany i opłacony do
do czerwca 2010, bardzo mały przebieg
i świetne osiągi, rok prod. 1998 - 605
295 351
Audi 80 B4 - 2.0i alufelgi, wspomaganie,
silnik igła, po wymianie płynów, oleju, klocków, cena 4700 zł. - 782 386 470
Audi 80 coupe - 84 rok, gaz + benzyna,
centralny zamek, 1.9l, automatyczny
wtrysk. Cena: 2000 zł. do negocjacji - 660
133 167
Autolaweta Ducato - 2,5D,93 rok,
nowe najazdy. W ciągłej eksploatacji. Stan
techniczny b. dobry - 10500 - 880 098 319
Bmw 318 tds - rok 98,silnik 1.8 tds, klima,
el.szyby, lusterka, wsp.kiero, centralny, abs,
asr,zarejestrowanyopłaconycena10500zł
- 507 930 010

Bmw 97r skóra - BMW 316 z roku 1997,
skórzana tapicerka, klimatyzacja i inne
8700zł - 608 382 458
Bmw e30 - Bmw e30 z uszkodzonym
silnikiem. Pojemność 2,0 rok 1988, kolor
biały. Cena 1400 zł (do uzgodnienia) BMW e30
Bmw e30 german style - BMW E30
318i 91r ABS Wspom Skóra El.Szyby
El.Lusterka, Centr. zamek, Szyberdach,
Sport.zaw, Wydech REMUS.RO+zmieniarka10cd’s.Alu 16x9’’+nowe opony
Toyo CENA:7500; do uzgodnienia - 792
796 676
brona talerzowa - Sprzedam bronę
talerzową stan bardzo dobry. Brona talerzowa ciężka-rosyjska. szerokość robocza
3,3m,posiada 29 talerzy - 502 533 809
Celikaz LPG za 3500 zł. - na chodzie do
zrobieniaelektryka(jestzwarcie)napaliwoi
gaz,ważneubezpieczenieiprzegląd,cena
do małej negocjacji - 723 386 684
Citroen berlingo 2,0 hdi - wersja multispeace, homologacja ciężarowy, faktura
vat, rok 2005, 110tys, II właściciel, udokumentowane pochodzenie, serwisowany
ASO. Cena 35 tys NETTO. - 605 458
999
Citroen Berlingo 2005 rok - wersja
MULTISPEACE, 110 tys. przebiegu,
grafitowy metalik, alufelgi + zimowe. Udokumentowanepochodzenie,serwisowany.
Zarejestrowany na firmę, faktura VAT, cena
35 tys. netto - 605 458 999
Citroen jumper max - ROK 95;324
000 km,Moc:95KM,Pojemność 2 500
cm3,Ład.1450kg, hak, wspomaganie
kierownicy MAX długi + podwyższany, +
kompletoponzimowych+łańcuchy,faktura
VAT cena 6 900 brutto do negocjacji - 660
771 057
Citroenxantia-turbodisel1.9sprzedam
lub zamienię na vana 1995/1996 rocznik,
cena ok. 6500 zł. - 660 673 588
Citroen xantia - sprzedam xantie kombi
1995/96r.cena 6400 zł lub zamienię na
vana - 660 673 588
Citroen xsanti 3500zł - rok 1994 poj.2.0i
- 889 395 432
Citroen zx 14i 95r 2500zl - Sprzedam
lub zamienię na coś innego ekonomiczny
dojazdyelektrykawspomaganiepoduszka
cena do negocjacji - 725 180 843
Fiat Ducato 14 maxi 2.5d - auto opłacone
zadbane po wymianach rozrządu, zawieszenia, opon, nowy akumulator + sprzęt
audio. Polecam - 695 924 988
Fiat ducato autolaweta - sprzedam fiata
ducato autolawete 2,5td 1989r długość
najazdu4,5mwaznyprzeglądiubezpieczeniestandobrycena7400złlubzamieniena
inne auto w tej cenie - 665 540 549
Ford Scorpio - 2.0 DOHC idealny do
instalacjigazowej(kosztokoło2500zł.)stan
bdb1997rok,granatowyelektrycznieszyby,
lusterka,właścicielniepalący,sprowadzony
z Niemiec - 721 483 310
Ford escort kombi 1.8 tdi - diesel granatowy 190000km 90KM immo. ABS el.
szyby 2 poduszki cent. zamek welur hak
halogeny opony zimowe po wymianie
rozrządu pasków amort. oleju filtrów nie
wymaga wkładu finansowego cena 6800
- 509 444 318
Ford fiesta - Sprzedam Forda Fiestę 1.1
benzyna 1992 r. Technicznie sprawny .
Cena 1500zł . - 506 222 354
Fordka-98rok,pojemność1.3benzyna,
przebieg130tys,3drzwiowy,5ciobiegowy,
radio CD, poduszka powietrzna, uchylane
tylne szyby, perłowy metalik, ekonomiczny,
stan bardzo dobry, do opłat, cena 3900
zł - 785 983 211
Fordka-1998r,113tys,1.3benzyna,bez
wypadku,zarejestrowany,centralnyzamek,
el.otw.szyby,pod.pow.,ROCD,wspomaganie kierownicy, przegląd techniczny oraz
OC do czerwca 2010 r - 796 184 968
Ford mondeo - mondeo z 1994. 1,6
benzyna,hatchback,granatowy,c.zamek,
elekt.szyby,wspom.kierownicy,2poduszki,
RO z mp3, szyberdach, stan dobry - 695
251 692
FordMondeo-rok94,alarmimmobiliser,
elektryczne szyby lusterka siedzenia elektrycznieregulowane,ważneOCiprzegląd,
cena 2300 - 782 408 669
Golf II - sprzedam lub zamienię na
skuter, brak OC i przeglądu, autko w bdb.
stanie hamulce tarczowe przód i tył - 792
876 442
Golf III tuning - rok 1992, pojemność
1800cm, stan dobry, cena 4800 zł. do
negocjacji - 721 180 469
Hondacivic1.5tuning-atrakcyjnywygląd
-tuning,bogatewyposażenie,lakierperłowy
V gen (jajko), możliwa zamiana na: e36,
polo,golf3lubinnepropozycjeGG1179988
- 605 571 125
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Ibiza 1,4 e + gaz - 2 drzwiowa, alufelgi,
niebieski metalik. Stan techniczny b. dobry
- 4500 - 880 098 319
Jawa 350 - Sprzedam Jawa 350 z bocznym wózkiem ,rok 1986 za rejstrowana
,opłacona cena 3200 zł. - 501 037 126
Kaski Enduro - firmy B-square w stanie
idealnym. Cena za jeden kask 160 zł. - 607
755 953
Malaguti f12 2008 rok - kupiony w
salonie przebieg 223 km, cena 6000 zł.do
negocjacji zarejestrowany i opłacony - 793
345 609
Mazda 323f - z 91 roku, 1.6 16V 90
KM.Obniżone (czerwone sprężyny),
alufelgi, wspomaganie kierownicy, alarm +
centralny + pilot. Środek od wersji GT. Stan
super. Cena 4000zł - 603-197-102
Mazda 323F - z 91 roku, 1.6 16V 90
KM.Obniżone (czerwone sprężyny),
alufelgi, wspomaganie kierownicy, alarm +
centralny + pilot. Środek od wersji GT. Stan
super - 603 197 102
Mazda6-2.0 cd sport exclu - sprzedam
Mazda6- 2.0 Sport Exclusive combi,136
koni mech, xenony, multimedialna kierownica, klimatronik,elekt. sterowane szyby i
lusterka, 213000 km, mało użytkowane na
polskich drogach - 604 937 381
Meganerenaultrok2000-poj.1400,132
tys. km, II właściciel, salon Polska, ABS,
elektr. szyby, centr. zamek+autoalarm na
pilota, Alu-felgi, 4xAirbag, wspomaganie,
dzielona kanapa, komplet kół zimowych.
Cena 12.500 - 501 726 467
Mercedes 1117 - 100% sprawne.
Ogrzewaniepostojowe,2miejscasypialne,
blokada dyferencjału, haki w podłodze,
rolowany dach. Skrzynia 6 bez połówek,
DMC11ton, dwa zbiorniki paliwa. Cena 20
000 + VAT. - 609 553 109
Mitsubishi Galant - 1993, 2,0cm, gaz
stan dobry, pełna elektryka 4 x szyby,
centralny,szyber, czysty w środku, cena
2000 zł, do negocjacji świeży przegląd 504 168 706
Mondeo 1.6 16v - ford mondeo 1.6 16v
sedan, 1993r, zielony met, wspomaganie,
airbag, alarm, welur tap, zarejestrowany,
spalanieok7lna100km2900lubzamienię
- 691 995 838
Mondeo 1.6 95r - Ford mondeo z
roku 1995, zarejestrowany, ważne OC,
brak przeglądu, silnik 1.6, wspomaganie
kierownicy, centralny zamek, radio CD
2300zł - 608 382 458
Mondeo lpg - sprzedam forda z lpg
ważnyprzegl.oc.wwyposażeniumaalarm
immobiliser elekt. szyby lusterka i siedzenia
cena 1800 Kategoria - 782 408 669
Nissan Almera 1,6 + LPG - 1997 rok, od
03/2007rwkraju.Gazsekwencja.spalanie
9L/100km Dodaje 4 opony zimowe i radio
LG na USB. 7000 zł. - 696 680 990
Nissan almera-6tys. - Nissan Almera
jasno zielony metalik,rok produkcji 1996,
silnik 1.4, aluminiowe felgi, spojler nad tylną
szybą, sportowa wersja - 668-102-128
Nissan micra k12 - r. prod. 2005 poj1200
pb. przebieg-88 tys. 5drzw. srebrny met.
sprow. z Niemiec w2006 I-szy wł.w Polsce,abs,immobilizer,klima.4pod.pow.oryg.
radio,wiel.-kierow. przyst. do nauki jazdy.
cena 22800pln - 0513022093
Olej do skrzyni biegów - 2litry - tanio - 603
520 904
OpelAstra-serwisowanyzarejestrowany
po przeglądzie do 10.03.2010 pierwszy
właściciel kupiony w ASO,1-rejestracja
03.1997,bezwypadkowy+oponyzimowe,
centralny zamek, immobilizer - 075 71
72 606
Opel Astra combi 1.7 TD - ABS, szyberdach, elektryczny podnoszony wysuwany,
Dwie poduszki, hak, przebieg 257 tys. Km,
rok1996,klapatylna,uszkodzona,cenado
negocjacji - 506 571 936
Opel astra za 6.500 - Kupiony w serwisie
bezwypadkowy serwisowany corocznie
zarejestrowany do 10.03.2010rpierwszy
właściciel1-szarej.1997rprzebieg130.000
- 075 717 2606
opelcorsa1.0rocznik98-dosprzedania
mam Opel Corsa kupiony w salonie. przebieg tylko 125814 Autko jest po opłatach
przegląd do 2010.04.02 oraz ubezpieczeniedo2010.04.20cena6900donegocjacji
- 665 557 696
Opel Kadett 1.6d - pojemność 1587cm,
diesel, autko bardzo ekonomiczne, składak, posiada auto alarm centralny zamek,
radio Mp3 , cena 2800 do negocjacji - 663
914 963
Opel Monterey 3,1 td - Krótki, napęd 4x4,
alufelgi,hak,wspomaganie,przyciemniane
szyby centralny zamek, elektryczne szyby i
lusterka -10500 - 880 098 319
Opel omega b - 2.0 16v 1996 r 152 tys
km wersja CD ( wszystko oprócz skóry i
nawigacji) cena 9500zł - 669 728 788

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

20 lipca 2009 r.

36

OG£OSZENIA

OpelVectra-przebieg172tyskm,samochód zarejestrowany na 1997 rok, lewe
drzwi wgniecione - 608 124 965
Opelvectra2.01997r-SprzedamzadbanegoOPLArokprodukcji1997,samochód
garażowany w świetnym stanie pomijając
uszkodzoneprzedniedrzwikierowcy.Cena
2800 do negocjacji. Pozdrawiam - 608
124 965
Opelvectra2.0lpg-zadbanybogatawersjaCDXrok1994więcejpodteldzwonićpo
15 niewymaga wkładu finansowego cena
5100zl - 691 586 943
OpelVectra93rok-cena2700zł.domałej
negocjacji - 693 295 758
Passat b4 - rok.prod95,poj1.6+LPG
sekwencja firmy BRC, przebieg177tys.,
bogate wyposażenie, zadbany -cena
11200 - 791 587 521
Passat b4 - Bogate wyposażenie,
atrakcyjny wygląd, nie wymaga wkładu
finansowego, poj.1.6 + LPG na sekwencji
- 791 587 521
Passat sedan 1.8t-1998 - ABS, autoalarm,climatronic,komputer,wspomaganie
4 x airbag, immobilizer, elektryczne szyby +
lusterka,RO,centralnyzamek,regulowana
kierownica, podgrzewane fotele + lusterka,
2 x podłokietniki, klimatyzowany schowek
garażowany - zadbany - 604 922 815
peugeot 106 1.1 - 1992,1.1 benzyna(wtrysk), nowe opony i akumulator,
radio CD, zadbany, garażowany, OC do
10.2009,przegląd do 12.2009, cena 2300
zł - 604 382 939
Peugeot 205 - pojemność 1100 60
KM 1990 rok,ekonomiczny czarny metalik
ważny przegląd i OC w ciągłej eksploatacji
radio + części cena 1650 zł. do negocjacji
- 693 153 623
Peugeot 206 1.4hdi 2003 r - niebieski,
155tys.przebiegu,3-drzwiowy,nowabelka
skrętna, MP3, wspomaganie, podgrzewanelusterka.Stanbardzodobry.Spalanie
5,5 litra ON. Zarejestrowany, kupiony w
salonie w Polsce - 502 507 280
Peugeot 405 - 1994 tanio - auto sprawne,benzyna 1.4, po kapitalnym remoncie,
centralny zamek z pilotem, radio CD/
MP3/SD/USB, przegląd do 09.2009, OC
do 01.2010, 1500 zł. (do negocjacji) - 665
209 669
Peugeot 406 sw 8500 zł. - 2,0 HDI
110KM, 1999 rok, zielony metalic, 4 x
airbag,klimatyzacja,abs,elektryczneszyby
i lusterka. Mały problem techniczny. Cena
8500 zł. do negocjacji - 507 489 800
Peugeot 605+gaz - 1995r,2.0 turbo
E+gaz, granatowy metalik, pełna opcja
oprócz skóry(klima, automat, szyberdach,
pełnaelektryka)Wążneociprzegląd.Cena
5000zł. Jelenia Góra - 695 322 429
Peugeot Partner 1.9d - 99 przegląd
do 07,2010 OC 08,2009 wspomaganie
kierownicy, immobiliser, bagażnik, nowe
opony,poregeneracjibelkitylnej.cena9800
zł. - 785 743 405
Pilnie opel vectra - Sprzedam pilnie Opel
Vectra 93 rok, pojemność 1.6, bordowy.
Wszelkie informacje pod numerem tel.
Cena 2500 do negocjacji - 693 295 758
Pilnieopelvectra-sprzedamOplaVectre
93 rok, poj. sil. 1600, zarejestrowany, opłacone OC, ważny przegląd, kolor bordowy.
Więcej informacji pod numerem tel - 693
295 758
Pilniesprzedammazde-mazda323frok
95 poj 1,5 benzyna, ważne ubezpieczenie
oraz przeglad.autko posiada dobry sprzęt
audio - 793 429 104
Polo 2000 rok - 1.4 mpi - elektryczne
szyby, centralny zamek, wspomaganie,
alufelgi, komplet zimowych 150000 km od
roku w kraju - 889 827 711
Polo92+gaz-po wypadk. - w całości
lub na części. poj.1.0.wymieniony rozrząd,
hamulce. roczna instalacja gazowa. cena
za całość 800 zł. - 604 339 977
Renault19800zł-dośrodyranojestem
w kraju potrzebuje sprzedać auto - 793
993 449
Renault 19 950zł - Renault 19 z roku
1990, 1.4 benzyna, 5 drzwi, ważne opłaty
- 608 382 459
Renault megane 1,4 r2000 - zadbany,
132tys.km,IIwłaściciel,salonPolska,ABS,
elektr. szyby, centralny zamek+autoalarm
napilota,Alu-felgi,4xAirbag,wspomaganie,
dzielona kanapa, komplet kół zimowych.
Cena 12.500 - 501 726 467
Renault megane coupe - Rok prod.
96-97,poj.1,6;90KM;170000km;el.szyby
i lusterka, klimat., ABS, 2 poduszki, gaz
w miejscu koła, immob., centr. zamek,
autoalarm, welur. Cena 6700 do negocjacji
- 666-229-240
Renaultmeganer-rokprod.96-97,poj.
1,6; 90 KM; 170 000 km; el.szyby i lusterka,
klimat., ABS, 2 poduszki, gaz w miejscu
koła, immob., centr. zamek, autoalarm,

welur. Cena 6700 do negocjacji - 0-666229-240
Renault Twingo - cena 5800 - kierowca
niepalący, OC 02.2010, przegląd 07.2010,
ścigany dach, elektryczne szyby, immobilizer, przebieg 118000. - 601 877 592
Rowerbardzotanio300zł-Rowergórski
ITBHornet,amortyzowanarama,hamulec
przedni autom. tarczowy, tylni - szczękowy,
szerokie opony - większy komfort jazdy.
Przerzutki: przednie 3, tylne 7. Dowóz
gratis. - 694 110 702
Seicento 2001 - zielony, 900 cm3,
84000 km przebiegu, stan b.dobry, wymienione amortyzatory, zbiornik na paliwo,
układ wydechowy - 504 629 671
Simson - 3 biegowy, 87r, zarejestrowany
1900zł + drugi na części - 781 242 765
Simson - 3 biegi, 87 rok, zarejestrowany i
ubezpieczony - 781 242 765
Simson - 1900 zł. do negocjacji - 781 242
765 lub 075 713 05 16
Skuter piaggio zip - oryginalny, rok
produkcji 1994,stan bdb, sprowadzony
z Włoch, jeździ ok 70km/h, posiada oryginalny układ hamulcowy brembo, cena
1600zł - 695 509 950
Skuterpiaggiozip-sprowadzonyzWłoch,rok 1994,stan bdb,posiada oryginalny
układ hamulcowy brembo ,dynamiczny i
zrywny jeździ ok 70km/h.cena 1700zł do
małej negocjacji - 695 509 950
Sprzedam lub zamienię - NISSAN
100NX ‘92 rok;1,6 benzyna;115 km;alarm;cen.zamek:dach targa, elek.szyby, abs,
wspom.kier., sportowe zawieszenie, cena
6000 zł - 721 762 837
Sprzedam opla vectre - sprzedam Opla
Vectre, rok 1995, kolor bordo. Cena : 2500
zł - 510 240 831
Sprzedampunto2cena8600-rok2000,
poj.1250, elekt.szyby, nowy akumulator,
noweoponyzimowe,wspomaganie,komputer pokładowy, zarejestrowany, przebieg
116tys Szklarska Poręba - 661 296 254
Sprzedam toyote celice 93 - Sprzedam
Toyote Celice , rocznik 93 w stanie BDB ,
samochód posiada : Elektryczny szyberdach , centralny zamek , alarm , alufelgi 16
itp. Cena ok 6500 zł. - GG 5186386
Sunny n14 - nissan sunny 91r nowy
przegląd, bez korozji w ciągłej eksploatacji.
- 724 776 769
Trabant 1.1 polo - Trabant 1.1, 1991,
przebieg 85.000 km, kolor biały, hak,
przegląd do 20.08.09r., drobne roboty
blacharskie, cena 1200 zł do negocjacji 723 778 962
Trzy motory - cena od 3500zł - 507
930 010
Van 7 osób - Chrysler Voyager z roku
1995, zarejestrowany w Polsce, silnik 2,5
TDI, 7 osobowy 7500zł - 608 382 458
Vectra‘91 1.8i - auto ma lata nie ma co,
blacharka wymaga wiec troszkę dłubania
jak to w OPLU, mało jeżdżony jak na ten
wiek, przebieg jedynie 175 tys., ABS, central, welur; 1700 PLN - 607 307 945
Vw golf 2 - Golf 2 z roku 1990, silnik 1.6, 5
drzwi, zarejestrowany i opłacony, 1600zł
- 608 382 458
VW Golf 3 - z 92 rok, elektryczne szyby i
lusterka, centralny zamek, alarm z pilotem
silnik 1.8 benzyna, przebieg 270 tys.
pierwszywłaścicielwPolsce,sprowadzony
07 rok, cena 5700 zł. do malej negocjacji
dzwonić po 17ej - 605 835 581
VW lt 28 2,4TD - maxi długi i wysoki.
Sprawny technicznie, bez korozji - 4200
zł. - 880 098 319
Vw passat 1.6, 1997 - ABS, alarm, centralny zamek, el. szyby, el. lusterka, immobilizer, komputer, 2 pod. pow., regulowana
kierownica, RO, tap. welurowa, wspomaganie kierownicy, pierwszy właściciel, cena
13500 zł - 887 840 240
Vw passat b5 - 97 rok, pojemność 1.6
16v,105 km, benzyna, elektryka, centralny+alarm+piloty,ABS,blokadaskrzynibiegów,
2 poduszki, immobilizer, obrotomierz, funkcjadomykaniaszyb,zsalonuserwisowany,
cena 12800 zł - 785 983 211
VW Vento - CL 1992 rok,1.8, aktualny
przegląd i OC, elektryczne lusterka, klimatyzacyjna, kolor ciemna wiśnia, hak
holowniczy, komplet kół zimowych. cena
5500 do negocjacji - 886 528 712
Vw vento td - VW Vento turbo diesel z
roku 1992, zarejestrowany i opłacony,
wspomaganiekierownicy,centralnyzamek
3900zł - 608 382 458
Audi 100 c4 - rok produkcji 1992, auto na
chodzie do zrobienia głowica silnika, cena
4.500 - 666 744 539
fiat seicento van - Fiat Seicento Van
1.1, benzyna, z kratką, 2001 r., biały,
garażowany, ładowność 500 kg, gruntowny remont silnika rok temu, dodatkowo
komplet opon zimowych. Cena 4.000 zł - 0
698 706 086

Golf II - rok produkcji 1989 1,6 benzyna,
biały,3drzwiowy.Tanio-700zł.donegocjacji - 515 176 537
Iveco 3510 - duże - oplandekowane z
kabiną sypialną, cena 13000 zł. do negocjacji - 609 623 847
Volvo V40 - kombi, 2.0 benzyna turbo
200KM. centralny zamek, klimatyzacja,
ABS,wspomaganiekierownicy,elektryczne
szyby, 4 elektryczne lusterka. Stan dobry,
sprzedam lub zamienię na mniejsze - 602
689 767
A-3 ciemny granat - sprzedam A-3 stan
techniczny b.d,.w ciągłej eksploatacji.r,p,2000. pierwsza rejestracja 2001.
cena24000. bez negocjacji. wsiadać i
jeździć - 603 517 772
Alfa156 + LPG - 1.8 1999 (rejestr 2000),
nowy rozrząd, sprzęgło,wahacze i kilka
innych rzeczy,zamiana na e-klase, bmw
e-39 z instalacja LPG za moja dopłata.
Cena 10500 - 792 212 725
Alfa Romeo 33 - rok produkcji 94, elektryczne szyby, szyberdach, kolor bordowy,
1.4 benzyna BOXER (90 KM), zarejestrowany 900 zł. - 661 236 148
Audi 80 b3 - sprzedam audi 80 b3
srebrny metalik 1.8s z gazem centralny
zamek z alarmem radio nowe opony - 608
340 937
Audi 80.b3 - Audi 80 B3. Zamienię lub
sprzedam za 1850zl. Czerwona ,hak, gaz,
oc, przegląd do 2010.05. Sprawna. Do
małych napraw - 724 662 927
AudiA698-99rok1.9tdi-zarejestrowane,
w kraju 3 miesiące, 150 tys z książka
serwisowa stan bardzo dobry, do małych
popraweklakierniczych,klimatronic,22500
PLN. - 601 548 049
Autokemping - lt 31 karman, pelne
wyposażenie,31000zl - 601 924 778
Bagażnik+pokrowiec-domaluchainie
tylko nowe taniutko - 505 561 798
Bmw 318 - w całości lub na części, zarejestrowane, uszkodzone - 2000 zł. - 880
098 319
Chevrolet Astro Van - 8-osobowy,
automat,sprzedamlubzamienięnakombi,
6600 zł. - 601 924 778
Ciężarówka - DAF AE10, rok prod.:
1990, przebieg : 350 000km , szerokość
skrzyni: 2.20m x 5,20m, burty aluminium,
3.miejscowy, do 7.5 t, stan dobry, technicznie sprawny. Cena: 9.500 zł. - 668 170 995
, 075 76 16 135
Cienias Sporting - Sprzedam Cinquecento Sporting. Czerwony zadbany,Rok
produkcji 1997 - 601 858 627
Cienias sporting - sprzedam Cinqecento
Sporting rok produkcji 1997. Pierwsza rejestracja styczeń 1998r. Autko posiada centralny zamek, autoalarm,kolor czerwony.
Stan bardzo dobry. Cena do uzgodnienia
- 601 858 627
Citroen c3 - Rok produkcji 2006r, poj.
1100cm3, wiśniowy - 600 009 029
citroen saxo 97 - rok 97, 1.1 benzyna,
srebrny metalik, zarejestrowany, karta
pojazdu,rokwkraju,karoseriaocynk,2xpoduszka, radio, ekonomiczna jazda,niskie
opłaty, naprawdę warto, cena 4200 - 792
689 832
Citroena AX - rok 91, biały stan dobry,
3 drzwiowy, przegląd i OC ważne, auto
na chodzie, radio cd mp3, cena 600 zł. do
negocjacji - 725 465 242
Corsa 1.5 turbo diesel - 1992 rok, stan
technicznydobry,aktualnyprzeglądiOCsilnikwdobrymstanieniczniegoniewycieka
samochódnie maproblemu z odpalaniem
nawet gdy jest chłodno 1000 zł. do małej
negocjacji - 693 675 187
Części golf ii - wszystkie części z demontażu - 695-376-269
Daewoo leganza 2.0(1998) - ful opcja
- 606 648 270
Daewoo matiz - rok produkcji 2000.
Przebieg 59 tyś. Stan bardzo dobry. Kolor
srebrny. Cena 6 800zł - do negocjacji - 880
135 823
Escort 91 1.6 + gaz - ubezpieczony do
07.2010 w ciągłej eksploatacji, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, pięciodrzwiowy, niebieski metalik, stan dobry i nie
posiada korozji. 1900 zł. - 785 743 405
Fiat - sprzedam Fiata 126 -P.Tanio - 075
76 197 49
Fiat126p-czerwony,superutrzymany,rok
98, przebieg 67tys,ważny przegląd+oc.
Użytkowany przez kobietę. - 663 992 641
Fiat bravo 1.6 16v +lpg - rok 1996.ABS,
el.szyby i lust., c.zamek, wspomaganie
kierownicy, 2 poduszki ,po wymianie rozrządu, klocków, tarcz, oleju. Do poprawek
lakierniczych. 4500 zł do negocjacji - 793
688 535
Fiat Palio - Weekend HL, 2000 rok,
kupiony w Polskim salonie, wspomaganie
kierownicy, elektrycznie otwierane szyby,
regulowanakierownica,autoalarm,bardzo

zadbany. Cena 7.300 do negocjacji - 601
565 474
Ford escort + lpg - sprzedam Escorta
1,6 16 V + LPG Klimatyzacja, Halogeny,
centralny zamek, poduszka powietrzna,
elektryczne szyby, skórzana kierownica,
welurowa tapicerka, RO, Cena 5000 zł 785 573 323
Ford escort 1997 - czerwony 1.6 z
gazem, centralny zamek, immobilizer,
alarm, poduszka kierowcy, alufelgi zimowe+stalowe letnie cena 4700zł - 665
208 202
ford eskort 1.8 d - rok 94, 1.8 Disel,
biały,wspomaganie kierownicy,blacharka
wdobrymstaniebezogniskkorozji,3-drzwi,
stan techniczny dobry, cena 1900 - 698
707 299
Ford Focus - rok 2000, pojemność 2.0,
benzyna,16vzetecskrzyniaautomat,przebieg 163 tys., cena 13.500 - 501 240 716
Ford Granada - diesel, 1600 zł. - 601
924 778
Ford Mondeo - z powodu wyjazdu z
roku1996.Klimatyzacja,elektryczneszyby,
elektryczny fotel kierowcy. Do wymiany
drzwi błotnik oraz próg. Cena do negocjacji
- 508 536 805
Ford Mondeo kombi - 95 rok, 1,8 diesel
ważny przegląd do 10,07,2010 ubezpieczenie do listopada cena 4000 - 791
075 244
Ford Probe 2.2 93 3000 zł. - Sprzedam
Forda Probe , nowe sprzęgło, nowe
amortyzatory , pasek rązrządu,łączny
koszt naprawy z usunięciem wszystkich
luzów zawieszenia z rachunkiem-4500zl
- 695562786
Garaż - sprzedam lub wynajmę garaż
murowany na ul. Wincentego Pola miedzy
7 a 8 w podwórku. resztę informacji pod
numerem telefonu - 503 125 971
Golf2-89rok,1.3benzyna,LPGczarny,
podwyższony alufelgi 15, stan dobry, brak
OCiprzeglądu,cena2000douzgodnienia
- 513 600 550
Golf 2 diesel 1250 zł. - 89 rok, diesel,
czarny,5drzwiowy,5biegowy,ważnyprzeglad i OC, cena 1250 zł. - 727 227 917
Honda civic z gazem - 91 rok, 1.4
benzyna z gazem 16v, wspomaganie
kierownicy, ważny przegląd i OC, cena
2600 zł - 727 227 917
Honda Prelude + LPG - 93 rok, nowy
model, stan bdb. ważny przegląd i OC,
cena 5900 zł. - 727 227 917
honda skuter 1000zl - sprawny i zarejestrowany, cena 1000 zł - 727 227 917
Jetta 800zł - bez przeglądu oc do 08.08
2009 stan dobry - 510 242 940
Kask motocross, s, 56 cm - V-MAX,
modelnbx,obwódgłowytook56cm,super
stan oraz wygląd i tanio, 150zł, dareq90@
gmail.com - 782 967 834
Ktm 125 - sprzedam crosa ktm 125 rok
2007 wszystko nowe - 606 893 070
Laguna kombi ‘99 - 1,9 dti, granatowy,
zadbany,cenaok10tysdouzgodnienia,do
poprawek lakierniczych, stan techniczny b
.dobry.Pilne - 723 364 924
lancia thema 850zł - sprowadzona do
rejstr. 1990 rok 850 zł - 885 588 345
Mazda323-rok90.1,8benzyna,140koni,
czerwona i bardzo zadbana,elek.szyby i
lusterka, radio + zmieniarka Philipsa, koła
zimowe+alufelgi.(właściciel mechanik) 601 863 230
Mercedes 123 - sprzedam mercedesa
w123,diesel,1979r.,kolorniebieski,wyrejestrowany, do sprzedania na złom, cena do
uzgodnienia - 075 7839625
Mercedes 124 - sprzedam: MERCEDES-124 rok 1992, 2 litry diesel stan
bd - 691 455 758
Mercedes 124 - 1500 zł. - zarejestrowany,opłacony,diesel94rok,składak,stan
silnika bardzo dobry, blacharka do remontu
wciągłejeksplantacjilubzamienię-725667
660 757 136 779
Mercedes 124 1200zł - zarejestrowany opłacony ważny przegląd i oc stan
silnika dobry blacharka do remontu - 725
667 660
Mercedes 220d - zielony, rok produkcji
1977, na chodzie, zarejestrowany, przegląd ważny do końca lipca, 1600 zł. - 601
924 778
Mercedes a 170cdi- - 2003 grudzień,
175000km, pierwszy właściciel, 20500zł
- 604 370 287
mercedes okular 10900zł - 96 rok,
czarny, diesel,ABS,el.szyby, el.lusterka,
klimatyzacja, skórz.tapicerka, alufelgi,
ASR,centr. zamek, autoalarm, podg.
fotele, pod.powietrzna, wsp.kierownicy,
blok.skrzyni biegów, ESP. Cena 10900
zł - 727 227 917

Mercedes vito - 98 rok, 2,3 TD,8 osobowy,lotniczefotele,klimatyzacja,stanbdb,
cena 16500 zł - 727 227 917
Mercedes-124 - 1992 rok diesel poj
2000 stan idealny lub zamiana - 727
509 954
Mercedesa 124 kombi ,lpg - Sprzedam mercedesa 124 300TE kombi, r.87,
automat, 221tys.przebiegu. el.szyberdach,
lusterka,szyby, tempomat, ABS, LPG.W
ciągłej eksploatacji, idealny na trasy. Szklarska Poręba, Cena - 3.5 tys - 794 503 108
Micra - nissan micra 1990r aktualne oc i
przegląd 5 drzwi czerwona pojemność 1l
stan bdb 2220zł lub zamienię na inny - 603
920 640
Mondeo - sprzedam Forda Mondeo.
Rok 1996, pierwsza rejestracja w kraju
2005. ABS, SRS, el. szyby/lusterka, szyberdach, aut. skrzynia, silnik 2l, 137km,
170000. Zarejestrowany, opłacony. Cena
do negocjacji - 504 809 485
Mondeo - sedan 1,6 16v, 1993 rok,
zielony metalic, wspomaganie, blokada
skrzyni biegów, zarejestrowany, OC do
końca roku,bez korozji 3100 lub zamienię
na inny - 691 995 838
Mondeo 1,6 16v - 1993 rok, kombi, 1.6,
16v, kolor biały, ABS, wspomaganie, szyberdach, centralny zamek, roleta, zadbane
dopoprawekkosmetycznych.zamienięna
auto nie rejestrowane w kraju. Oc do 17.07
cena 2700 - 796 461 736
Motorower - Motobi 2006 rok, zarejestrowany, nie odpala za 1200 zł lub
zamienię - 695 605 021
Nexiagaz sekwencja - CENA1600 zł rok
1996 silnik 1,5 - 728 835 060
Nissanstanzatanio-Mamdosprzedania
NissanaStanzewautomacie-1000zł-661
521 536
Oddam leasing peugeotexp - 2007 rok
/ 1600 poj. / 96 Km / 80000km / abs/radio
CB/ radio Sony xplod/el.szyby/dodatkowo
nowe opony zimowe michelin/ładowność
1000kg/5 m3/jak nowe/serwisowane w
aso/na gwarancji/biały - 668 819 641
Opel - Kadet 1.6 Diesel Hatchbek1995,
cena 700 zł. - 663 577 490
Opel- Sprzedam Vectrę 92r, pojemność1.8 stan idealny, cena do uzgodnienia
- 791-963-115
Opel Astra - sedan, biały, benzyna 1,4,
1998 rok. Przegląd do września, OC do
marca 2010. Opony zimowe i letnie.cena
5000 tys. - 880 121 390
Opel astra || combi 1.6 - Sprzedam
opel astra || combi rocznik 98” samochód
posiada: cent.zamek, elek.lusterka,klimatyzacja, relingi,4poduszki, alufelgi, hak,
posiada inst.gazową kolor srebrny metalik
cena 13500 - 665 119 630
Opel calibra 2,0+lpg 92 r - nowy akumulator, po wymianie wszystkich pasków, po
wymianie oleju i płynów, silnik żyletka, nie
bita, ele. lusterka, szyberdach, wspomaganiekierownicy,ABS+kompletkółzimowych,
letnie alufelgi. - 609 409 178
Opel Kadet gsi,2,0 - RP90, 91, stan bdb,
imitacja skóry, alufelgi,15c, nowe opony,
ważne opłaty, cena 3500 zł, lub zamienię
i inne prepozycie. - 605 274 347
Opel kadett - 1.6, 1990r, ważne OC i
przegląd, 3-drzwiowy, cena 500 PLN - 603
055 888
Opel kadett 1.6 - do sprzedania Opel
Kadett 1991r, 1.6 benzyna, czerwony,
szyberdach, hak, sprawny technicznie,
zarejestrowany i opłacony do października
2009r. Cena 1200 do negocjacji - 607
210 961
OpelVectra - bordowy, szyber dach, centralny zamek, ABS, wspomaganie, alarm,
radiomp3,zadbany,8/100,pojemność1.8,
cena do uzgodnienia - 663 361 586
Opel vectra - Sprzedam Opla Vectre rok
92 pojemnosc 1.8 stan idealny. ważne
opłaty, cena do uzgodnienia - 791-963115
Opel Vectra 1.8 - 92 rok, pojemność 1.8.
atrakcyjny wygląd, ważne opłaty, 7,5l na
100 km.- okazja, lub zamiana na BMW 5,
inne - 882 491 671
Opel vectra b - opel Vectra 1998 r., 1,8,
kombi,klima,elektryka,alufelgicena10500
zł lub zamienię - 501 208 885
Opel vectra b 2.0 dti - Opel Vectra kombi,
2000r,2.0DTI,ABS,centr.zamek,el.szyby,.
el. lusterka, radio/CD, 175 tys km, wiśniowy
metalic, 13 700 PLN, MOŻLIWOŚĆ
ZAMIANY na tańszy - 792 733 783
Opelvectrakombi2,0dti-PełnewyposażeniezklimaSrebrnymetalicubezpieczony
do Lipca 2010 - 517 900 425
Opel-1.8 - śliczna Vectra 92r,poj-1.8.KOLOR-niespotykany-Śliwkowa, oberżynaBezwypadkowe,zadbane,niewybite
Ważne opłaty Cena dla zainteresowanych
do dogadania - 792-090-286

Pasat b3 na części - uszkodzony silnik
ważny przegląd z Lpg - 510 242 940
Pasat kombi - sprzedam pasat kombi
1995 r pr ,benzyna bordowy.ful wypas,stan
idealny,małojeżdżony,8.500tyspilnie-603
303 975
Passat 2001 rok kombi - do sprzedania
Passatkombi2001rokdiesel,przebieg193
tys., kolor niebieski - 660 695 180
Peugeot 106 - peugeot 106, MK1,
rok1995, przebieg 152 000 km, kolor
czerwony, alufelgi ala smoor(przód 7’ tył
8’, poduszka kierowcy, wspomaganie, 3
miesiące w Polsce,cena do uzgodnienia,
możliwa zamiana - 668 148 405
Peugeot 106 - PEUGEOT 106 z roku
1994, silnik 1.4 (75 KM), czarny, 3 drzwi,
przegląd do 05.11.2009 - 783 697 523
Peugeot 206 hdi - sprzedam Peugeota 206 rok 2000 pojemnosc 2.0 hdi
ekonomiczny, abs, cent. zamek, szyby
157tys przebiegu w ciągłym użytkowaniu
lub zamienię na inny, cena 12 tys - 691
123 746
Peugeot 406 kombi - 1.9 tdi kombi,
rocznik 1998/1999 zarejestrowany w
ciągłejeksploatacjizpowoduwyjazdukolor
ciemna zieleń - 697 452 524
Peugeot Boxer maxi - diesel, rok produkcji 1999/2000, biały, cena 17000, na
fakturę - 601 924 778
Peugeot j9 różowy - na działkę lub
działalność lub inne,z instalacją gazową,
2000 zł. - 601 924 778
Peugeot206hdi2001r.87km - Przebieg org.5dzrz. przyc.szyb. elek. lust. abs,
wsp,alu. fel. salon. porysowany z lewej
strony kobieta kier. 12,5 tyś. stan. ogól.
idealny - 605 583 390
Renault 19 - pojemność silnika
1800cm3, rok produkcji 1993, benzyna+gaz, bordo-metalik, stan dobry, wspomaganie kierownicy, centralny zamek,
szyberdach, cena 2900 PLN - do uzgodnienia - 697 476 571
Renault Clio - zarejestrowany, ważne
OC, poobijany, sprawny, cena 2000 - 600
216 744
Renault clio 1.5 dci 2003 - 2003, 98.000
km,3drzwi,radio,wspomaganie,centralny
zamek,ABS, 2x airbag, elektryczne szyby,bdb opony letnie i zimowe, wymieniony
rozrządioleje,ważneOCiprzegląd,13.200
- 600 306 765
RenaultClio1.5dci2003-2003,98.000
km,3drzwi,radio,wspomaganie,centralny
zamek,ABS, 2x airbag, elektryczne szyby,bdb opony letnie i zimowe, wymieniony
rozrząd i oleje, ważne OC i przegląd,
13.200. - 600 306 749
RenaultClioII1,2-2000rok,pojemność
1,2 benzyna,przebieg 100 tys, 3 drzwiowy,
5cio biegowy, radio CD/MP3 poduszki
powietrzne, alarm, blokada skrzyni biegów,
czerwony, ekonomiczny, stan bdb, cena
10000 zł.do negocjacji - 606 469 718
Renault megane1.9dcicoupe - 2001r.
grudz.ABS,EBD, el. szyby, el. lusterka,
klimatyzacja, skórzana tapicerka, alufelgi,
szyberdach, centralny zamek, poduszki
powietrzne, radio / CD, wspomaganie
kierownicy, immobiliser, komputer 697520124
Reno clio diesel 97r - małe clio, tanio do
sprzedania, 1,9tdi biały, cena 2,5tys zl - 793
323 332
Rover 620si , 4300 zł. - bdb stan, w
doskonałej kondycji z przeglądem i OC na
rok, pełna elektryka, 94 rok, do negocjacji
4300 zł. - 697 104 455
Seat toledo 1.6i cl - sprzedam SEATA
TOLEDO 1.6i CL HATCHBACKl rok
produkcji 1995 czerwony stan techniczny dobry przegląd ważny 23.06
2010 - 695 400 530
Seicento 2001 okazja - Seicento,
2001r, 84tys km przebiegu, wymienione
amortyzat, zb.paliwa, ukł wydechowy,
stan b.dobry, ubezp i przegląd do
stycznia, cena 6200 do negocjacji - 504
629 671
Simson - s50, 3biegowy zarejestrowany i opłacony, 1900zł +drugi na części
cena do negocjacji - 781 242 765
Simson s 51 60ccm - 4 biegowy, z
papierami, szybki i mocny, 1390zł - 605
060 748
Simson s 51 70cm - sprzedam szybkiego simka po kapitalce silnika na
podzespolach 70(wał cylinder głowica
sportowy kosz sprzęgłowy)oddam za
1700 zł bez negocjacji - 661 325 827
Skoda Felicja 1,3 - 1999/2000 kombi,
stan dobry, 1 właściciel, opony zimowe,
CD 5000 zł. do negocjacji - 609 855
979
skoda felicja 99 tanio - 1.6 benzyna,
srebrny metalik, bez korozji, zarejestrowana,wspomaganie kierownicy, stan
techniczny dobry wsiadać i jechać,
tanio - 792 689 832

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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SKUTER - Piaggo zarejestrowany i
ubezpieczony za 1250 zł. - 607 162
320
SKUTER piaggio zip - oryginalny, rok
produkcji 1994, stan bdb, sprowadzony
z Włoch, jeździ ok 70km/h.posiada
oryginalny układ hamulcowy brembo.
cena 1600zł - 695 509 950
SKUTER Vespa-tanio - oryginalny,
sprawny, nie zarejestrowany 500 zł. 880 098 319
SPRZEDAM - Sprzedam Audi 100 C4.
Auto na chodzie do zrobienia głowica
silnika. Rok produkcji 1992. Cena 4.500
- 666-744-539
SPRZEDAM - skodę Felicję 1.3 benzyna+gaz LPG rok produkcji 1998.
Pierwszy właściciel. Cena 6.000zł do
negocjacji - 665 77 16 77
SPRZEDAM - tanio Skodę Felicię 95
poj. 1300 przeb. 115000 zarejestrowana,
OC - 519 117 491
SPRZEDAM - tanio sprzedam golfa 2
ubezpieczony - 725 172 833
SPRZEDAM - volkswagen golf 2 19E
1600cm. inst. gazowa, stan b.dobry
ważne opłaty, skrzynia 5, wspomaganie
kierownicy, wymieniona pompa wodna,
pasek, klocki, filtr powietrza cena 2500zł
- 725 987 557
SPRZEDAM audi 80 - sprzedam audi
z 1988 r. stan dobry, ok.1.500,- ubezpieczone do końca roku. - 075 64 322 95,
696 716 947
SPRZEDAM auto - mam do sprzedania
opla kadetta kombi w dobrym stanie rok
1989 pojemność 1600 cena to 1300 zł
wszelkie informacje na temat auta w/w
nr telefonu 603 040 088 - 793 362 122
SPRZEDAM bmw 525 e39 r99 - obecnie auto znajduje się w j.gorze w komisie
- 889 565 479
SPRZEDAM hondę civic - rok produkcji
1990, pojemność 1500cm3 Wszystkie
informacje pod podanym numerem:
669409263 CENA:2000zł do negocjacji.
- 669 409 263
SPRZEDAM lub zamienię - sprzedam
lub zamienię laptopa na auto w dieslu w
cenie do 1600zł - 722 152 800
SPRZEDAM motocykl - sprzedam
motocykl SUZUKI GN125, cena 1500zł - 508 222 775
SPRZEDAM poloneza - Sprzedam
poloneza Caro 1.6, rok1998-centralny
zamek, alu-felgi, srebrny metalik, nowy
aku - 691 081 217
SPRZEDAM toyote celice 93 - Sprzedam Toyote Celice, rocznik 93 w stanie
BDB, samochód posiada: Elektryczny
szyberdach, centralny zamek, alarm,
alufelgi 16 itp. Cena ok 6500 zł - GG
5186386
STAR 266 - z dźwigiem niemieckim
hap do drewna stosowego. Pomogę
uzyskać kredyt - 512 170 233
STAR 3 w 200 - 1980rok, poj.6842cm3,
diesel,zarejestrowany, przegląd do
04.2010r., ważne OC, nowe opony,
sprawny, uszkodzona rama pomocnicza
wywrotu lub kupię taką ramę-3500zł 512 428 711
TANIO sprzedam - VWII-z 1997, granat,wazny przeglad diagnostyczny, cena
1000 zł - 607 577 117
TICO - bardzo oszczędne, dynamiczne
auto, 5-cio biegowe, 5-cio drzwiowe,
pojemność 800c m, rok 97 niskie opłaty,
ważny przegląd i OC, bordowy metalic,nowe opony, radio,bagażnik dachowy,
cena 2400 zł. - 604 899 303
TOYOTAcelica - sprzedam toyota celica
2.0 16v 1990r elektryczne lusterka szyby
alufelgi pilne cena do negocjacji - 504
414 715
TOYOTA Celica + LPG - 93 rok, nowy
model, stan bdb. ważny przegląd i OC,
cena 5900 zł. - 727 227 917
TOYOTA corolla 99 - Toyota corolla z
roku 1999, zarejestrowana i opłacona,
posiada inst gazową 9500zł - 608
382 458
UNO 1,0 92 rok 1000 zł. - 4 drzwiowy,
zarejestrowany, bez korozji - 880 098
319
VECTRA - pilnie sprzedam - vectra
B, 2000r, 2.0 DTI, ABS, centr. zamek,
alufelgi, el. szyby, el. lusterka, radio/CD,
13 700 PLN, możliwa zamiana - 792
733 783
VECTRA B 96 rok, sedan - 2,0 16V, gaz
+ benzyna, 195 tys. km, pełne wyposażenie, alu, bez nakładów finansowych,
cena 11000 zł. - 607 462 038
VOLKSWAGEN polo - sprzedam
v-wagen polo;1,2 benzyna-2002rok,
klimatyzacja,poduszkiX4,felgi aluminiowe,wspomaganie kierownicy, radio,GPS,sprowadzony,książka serwisowa.
zadbany. - 505 120 452

VW Golf 1.9 TDI - 1993, granatowy
metalik, 5 drzwiowy, centralny zamek
, alarm, szyberdach, aluminiowe felgi,
hak holowniczy, cena 3500 PLN do
negocjacji - 607 336 205
VW Golf 2 - rok 1987, 1600 benzyna,
cena 1400 zł. - 605 449 862
VW golf 2 - rok 91, 1.6 diesel, śliwkowy
fiolet, zarejestrowany, szyber dach, bez
korozji, stan techniczny dobry, cena
1900zł - 604 899 303
VW golf iii na częsci - Kompletna blacharka, wnętrze, detale, części silnika
- 515 557 490
VW Golf IV 1999 - 1.6 benzyna, czarny
metalic, 130 tys km, 4/5 drzwi, alarm,
climatronic pełna elektryka. 4x airbag,
sony radio MP3, stan bardzo dobry.zarejestrowany w Polsce. - 662 122 010
VW Passat w super cenie - kombi z
1996 rok, 1,9 tdi z automatyczną skrzynią biegów, dobra cena, kontakt tel na
sms’y nie odpowiadam - 600 097 224
VW Vento - CL 1992 rok, 1.8.aktualny
przeglad i OC, elektryczne lusterka,
klimatyzacja, kolor ciemna wiśnia, hak
holowniczy, komplet kół zimowych, cena
5500 do negocjacji - 886 528 712
ZAMIENIĘ - laptopa hp6820s na
samochód diesel w cenie do 1600zł 722-152-800

RÓŻNE
SPRZEDAM
SPRZEDAM za 1/3 wartości atrakcyjną suknię ślubną, spódnica +
gorset wiązany z tyłu na wzrost 176
cm + 3 cm obcas, obwód pasa 74
cm, długość spódnicy 110 cm, kolor
ecuri – 695 828 553
NAJTANIEJ garaże blaszane, bramy
garażowe - transport i montaż gratis
- 075 643 90 25 i 501 234 403
WAGA–Antyk, cena do uzgodnienia
– 075 71 306 14
ELEKTRYCZNYkocioł CO 230V 360V
18KW, cena 200 zł – 075 71 306 14
ZWROT podatku z Holandii do 5 lat
wstecz, dodatki rodzinne, dodatek do
ubezpieczenia – 695 133 584
PAMPERSY męskie - rozmiar 2,
sztuk 60 - cena za całość 45 zł - 076
76 261 53
ZAMRAŻARKĘ szufladową, 4 pojemniki i parownik rolniczy, cena poz. 1 100 zł., poz.2 - 100 zł. - 075 64 473 18
KSIĄŻKI - beletrystyka, poezja, historia z okresu końca XIX w i początku
XX, w tym część pierwszego wydania
„Ogniem i mieczem” - 075 74 62 233
- wieczorem
KONIE - niedrogo - 603 251 907
10 filmów dvd tanio!! - 10 filmów dvd za
30zł - 661-399-203
2 fotele skórzane - używane, stan bardzo dobry - cena do uzgodnienia - 607
687 488
3 sukieneczki - rozmiar 62-68. Cena 12
zł. - 509 698 071
BIURKO - w stanie bardzo dobrym,
szuflada, szafka, półka na klawiaturę - 50
zł. - 501 015 513
BUTY kappa - nowe, męskie buty firmy
Kappa, rozmiar 42. wszelkie pytania pod
nr tel. Cena 65 zł - 663 577 360
BUTY Reebok - nowe, męskie buty
Reebok. Rozmiar 45.5 cena 60 zł. - 663
577 360
BUTY wojskowe - nowe i używane-tanio
- 603 520 904
CHICCO fotelik z bazą - m + mata edukacyjna 220 zł Lokalizacja - Zabobrze
możliwość przesłania większej ilości
zdjęć - 602 744 300
CIUSZKI chłopięce - rozmiar 68-74. 31
szt tylko nie wszystkie są na zdjęciach.
Cena 60zł - 509 698 071
CIUSZKI od o-12 - tanio zadbane - 508
655 170
DACHÓWKA roben - sprzedam
dachówkę średzką w kolorze kasztanowym angobowana + dodatki firmy
ROBEN, 480m2 lub mniej w dobrej
cenie - 503 069 600
DAMSKIE buty puma- roma - nowe, w
pudełku, rozmiar 39 - 0-691-678-638

DO chrztu! - sprzedam śliczne ubranko
dla dziewczynki do chrztu jest nowe
raz użyte, 50 zł .do negocjacji! - 691
210 724
GARNITUR komunijny 152 - Garnitur
komunijny 152 3 cz.,z kamizelką wzrost
152 cm, kolor grafitowy i dodatki: biała
koszula/152, mucha, buty męskie
rozm. 38,kamizelka. Stan bdb. Cena do
uzgodnienia - 075 72 32 143
GITARA elektryczna - Cort M200 blue
metallic + pokrowiec do niej, używana,
stan bardzo dobry, cena z pokrowcem
550 zł. - 725 159 487
GUMOFILCE-TANIO - rozmiar 28 - 603
520 904
HUŚTAWKA dziecięca - na stelażu/
Składana,stan bardzo dobry,mało używalna.Cena 70zł (do uzgodnienia) - 0
693 498 998
HUŚTAWKA dziecięca - na stelażu/
Składana,stan bardzo dobry,mało
używalna.Cena 70zł (do uzgodnienia)
- 693 498 998
KARUZELKA - firmy Canpol Babies
z pozytywką, stan idealny. Cena 30
zł. - 726 189 668
KLATKA dla chomika - klatka z kółkiem do biegania, schodki, rynna do
schodzenia, dwupoziomowa mała plus
podajnik do picia inna kolorystyka zdjęcie
z internetu - 601 910 992
KOMPLET wełniany merynos - Nowy w
oryginalnie zapakowanej torbie foliowej
na zam.błysk.: 2 poduszki, prześcieradło, kołdra-wym.155/200. Cena 500 zł
(do uzgodnienia). lub 075 75 318 62 po
17-tej - 693 498 998
KOMPUTER+WYPOSAŻENIE. Procesor: Intel Pentium Dual Core 2G
Pamięć: 2048G Dysk twardy: 320GB
Grafika: GeForce 8400-512MB Monitor
19 Urządzenie wielofunkcyjne: Epson
sx100 2500zł - 075 64 202 10
KOMUNIJNA 146 cm, dodatki - tanio
- niepowtarzalną, piękną sukienkę
komunijną wzrost 146cm (po 1-m
dziecku)wraz z dodatkami : torebka,
wianek. Stan bdb. Cena do uzgodnienia/
tylko komplet. Nie przegap okazji - 075
72 32 143
KONSOLA Nintendo snes - z pełnym
oryginalnym okablowaniem, dwoma
padami i grą. Gratis dodaję przejściówkę
na gry z Game Boya. Cena 80 zł - 666
229 240
KOTKI rasowe - Sjamy -Tajskie ,
zadbane, odrobaczone, książeczki
zdrowia, samodzielne, nauczone czystości.Kochają figle i oczekują na nowy
dom. - 723 902 492
KRZESŁO kąpielowe - sprzedam
krzesło kąpielowe, stan dobry, cena 150
zł - 075 6420444
KSIĄŻKA jumper empik - Nowa.
Kupiona w Empik-u za 29,80 zł. U mnie
za 10 zł - 510 682 757
KSIĄŻKI! - do rachunkowości książki
do szkoły średniej 15zł sztuka - 691
210 724
LEŻACZEK dla dziecka - do 9kg,
używany, w miejscu na nóżki widoczne
przetarcia materiału (można naszyć
kawałek tkaniny)-może przyda się jakiemuś dzieciaczkowi - 665 116 051
LEŻACZEK dla dziecka - leżaczek
do 9 kg, w miejscu trzymania nóżek
widoczne przetarcia materiału (trzeba
by naszyć kawałek tkaniny) - może
przyda się jeszcze jakiemuś dziecku,
cena-1zł - 665 116 051
LISTWY na reling - sprzedam listwy
na reling dachowy pasuja do rożnych
modeli są rożne ale po założeniu na
tej samej wysokości cena za oba 30
pln - 662 161 925
ŁÓŻKO piętrowe! - Sprzedam łóżko piętrowe, drewniane. Łóżko jest masywne
i zadbane. Do Łóżka są 2 materace
sprężynowe oraz szuflada pod łóżko!!
Cena za wszystko 900 zł- do negocjacji.
- 798 403 423
ŁÓŻKO polowe - składane - tanio - 603
520 904
MASZYNA do szycia - stan dobry, mało
używana 150 zł. do negocjacji! - 691
210 724
MEBLE - w meblach jest również lewa
szafa (nie sfotografowana). Stan dobry.
Cena 400 zł. - 505 999 246

Ośrodek hodowli pstrąga tęczowego w Bolkowicachk/Jawora oferuje całoroczną sprzedaż
hurtową i detaliczną pstrąga tęczowego
i jesiotra syberyjskiego.
Przy zamówieniu powyżej 100kg dowozimy ryby
do klienta. Ośrodek czynny codziennie od 7 do
zmierzchu.Tel.667/947996 604/059851

MEBLE antyki - kredens k.c. brąz w
dobrym stanie cena 1500 zł. oraz bieliźniarkę cena 500 zł. do negocjacji - 792
01 6454 075 75 41 959
MEBLE black red white - sprzedam
meblościankę brw. Stan bardzo dobry.
Cena do negocjacji - 694-371-355
MEBLE kuchenne - Sprzedam meble
kuchenne. cena 1000 zł do negocjacji 607 243 495
MEBLE pokojowe brw - sprzedam
ładne mebelki „brw” 4elementowe bez
półki narożnej widocznej na foto.więcej
info na @lub gg2737804.cena 650zł bartekkarolina@poczta.onet.pl
MĘSKIE buty puma - nowe, rozmiar 44
1/2 - 0-691-678-638
NAROŻNIK - Mam do sprzedania w
bdb stanie narożnik pokojowy.Cena
600zł - 792 750 423
NOWE jeansy oxide - Cena sklepowa
159 zł - moja cena 40 zł. Nowe ometkowane. Stan bardzo dobry. W33-L34.
Wiecej info pod tel - 510 682 757
PODGRZEWACZ - firmy Deko-50
zł. - 693 232 786
PRZYCZEPA gastronomiczna sprzedam lub wynajmę przyczepę
gastronomiczną typu gyros-imbis prod.
niemieckiej. Częściowo wyposażona.
Nadaje się także jako punkt sprzedaży.
Zapraszam do obejrzenia - 796 339
644
RADIOTELEFONY - krótkofalówki
2 rożnej firmy,są sprawne do jednej
wchodzą 4 paluszki do drugiej 10.cena
za 2 to 150zł. - 889 565 479
REGAŁ - 41x50x183 cm, stan bardzo
dobry. cena 80 zł. - 501 015 513
ROWER górski kola 24” - tanio sprzedam rower górski w dobrym stanie kola
24” - 721 243 179
ROWER górski x-pro - rama aluminiowa
18, koła 26, osprzęt shimano, rower
użytkowany był przez miesiąc, jest na
2 letniej gwarancji, cena 590 zł - 695
196 231
SCHODY dębowe - kolor: orzech.
Lakierowane - 607 627 837
SKÓRA ramones - Nowa,czarna,
z grubej skóry kurtka na motor i nie
tylko. Rozm. M,L,XL. Cena 350zł. 793 668 009
SKÓRZANA torebka - Sprzedam
nową,nieużywaną skórzaną torebkę.
Kontakt lealpe@onet.eu - lealpe@
onet.eu
SOFA - do sprzedania sofa rozkładana-cena 250zł - 691 502 255
SPACERÓWKA hauck - wózek
3-kołowy Hauck. Zdejmowana
barierka; 5-punktowe pasy, pas
kroczny, regulowany podnóżek, regulacja oparcia (siedz.-leż.), pompowane
koła, kosz na zakupy, regulowana
rączka. Cena 80zł - 696 410 359
SPRZEDAM agregattynkarski - Sprzedam agregat tynkarski, prawie nowy,
M-tec duo-mix - 602 755 799
SPRZEDAM biurko - okazja - Sprzedam okazyjnie duże biurko w bardzo
dobrym stanie - 501 264 930
SPRZEDAM meble dziecięce - Sprzedam Meble Dziecięce z tapczanem
w bdb stanie i szafa Wymiary:Szafa
181x45x52cm Tapczan ze schowkiem
190x80cm Nadstawka nad tapczan
190x181x29cm - 662 635 765
SPRZEDAM spacerówkę - Coneco v3
czterokołową w cenie 250zł z pokrowcem na nóżki oraz folią przeciwdeszczową.Na terenie Jeleniej góry dowóz
wózka gratis - 695 597 946
SPRZEDAM szafkę rtv - Sprzedam
szafkę RTV - jasna - cena do uzgodnienia - 501 264 930
SREBRNE krzesło 10zł - 10zł krzesło
- 661-399-203
STAJNIA, stodoła, magazyn - w
STANISZOWIE, woda, prąd, okolice
Pałacu Staniszów - 791 07 5244
STOLIK lack IKEA - używany różowy
stolik szer.55cm, dł.55cm, wys.45 cm,
cena 30 zł - 661 637 962
STRÓJ kąpielowy nike - sprzedam
nowy, damski strój kąpielowy, rozmiar
38 - 0-691-678-638
SUKNIA ślubna - 36/38, na wzrost
164 plus obcas, jednoczęściowa,
na kole, z salonu, atrakcyjna cena.
Zapraszam do przymiarki - dysponuje
czasem o rożnych porach. Zabobrze
III - 603 640 335
SUKNIA ślubna - AZIZA biała, Madam
Zaręba. Jednoczęściowa z trenem,
uszyta z satyny w kształcie litery A.
Ręcznie obszyta haftami i kryształkami. Rozm. 40. wzrost 168 cm cena
600 zł - 0665-466-247

SUKNIA ślubna - AZIZA biała, Madam
Zaręba. Jednoczęściowa z trenem,
uszyta z satyny w kształcie litery A.
Ręcznie obszyta haftami i kryształkami. Rozm. 40. wzrost 168 cm cena
600 zł - 665 466 247
SUKNIA ślubna - do sprzedania suknie ślubną wzrost 160-165 stan dobry
tanio - 781 562 674
SUKNIA ślubna - Sprzedam suknię
ślubną białą,dwuczęściową rozmiar
38+ 4,5 cm obcas.Po czyszczeniu +
dodatki - 507 311 446
SUKNIA ślubna + dodatki - koloru ekru
rozmiar 38 plus rękawiczki, ozdoba na
szyje, welon, buty cena okazyjna 400
zł. - 888 138 198
SUKNIA ślubna 38-40 - Piękna suknia
, z koronką, na kole i halce, rozmiar
38-40, w zestawie buty, welon i naszyjnik. Biała. Kupiona za 2500 zł. Cena
700zł (do negocjacji) - 507 949 595
SZAFA, komoda sosnowa - komoda
szer.38,5cm, dł.79cm, wys.91cm,
gł.33cm SOSNA. 200zł || szafa
szer.54cm., dł.94cm. wys. ok.200cm,
gł. 51cm 200zł. do ewentualnej negocjacji. - 793 397 099
SZOSÓWKA giant ocr3 - Sprzedam
rower szosowy Giant OCR3 Compact
Road na osprzęcie Shimano SORA.
Stan oceniam na bardzo dobry. Cena
1200,- do negocjacji. Tel.: 608 516
886 - 608 516 886
TANIO bebilon 2 - comfort dla niemowląt puszka 400g - 603 520 904
TAPCZAN - cena 5 zł. - 511 288 416
TAPCZAN narożny - Mam do sprzedania tapczan narożny z funkcją spania, kolor niebieski, wymiary 205x90
cm, powierzchnia spania 120x190
cm. Cena 100 zł, odbiór osobisty - 501
015 513
TRIO stim - Elektrostymulator TRIOSTIM jest uniwersalnym urządzeniem
generującym następujące rodzaje
prądów: TENS, EMS (prąd wykorzystywany do stymulacji mięśni),
mikroprądy - 513 018 506
UBRANKA dziecięce 68-92 - sprzedam ubranka dziewczęce w rozmiarze
od 68 do 96 cm. Ubranka sa w stanie
idealnym (buciki, body, spódniczkisukienki, sweterki itd Sprzedam cały
zestaw lub wybrane ubranka. całość
około 80 ubranek - 504 532 871
WANIENKA - proﬁlowana stan bardzo
dobru ! 30zł - 691 210 724
WITRYNA - do sprzedania witryna
dąb cena 600zł do negocjacji - 691
502 255
WÓZEK firmy graco - sprzedam
wózek ﬁrmy graco za 100 zł - 698
674 272
WÓZEK ﬁrmy Graco - za 100 zł. - 698
674 272
WÓZEK inw. kąpielowy - sprzedam
wózek inwalidzki toaletowo-kąpielowy, stan dobry.cena 300 zł - 075
6420444
WÓZEK trzyfunkcyjny - Czerwonoczarny. ﬁrmy maked . jest w dobrym
stanie cena 250zl do negocjacji - 693
255 485
WÓZEK za 100 zł. - mam do sprzedania wózek marki ABC DESING
NOVUS z regulowaną rączką za 100
zł. - 723 834 051
WÓZEK za 70zł - mam do sprzedania
wózek spacerowy ﬁrmy abc desing
novus z regulowaną rączką ręcznym hamulcem do wózka dołączam
pompkę do kół - 723 834 051
WÓZEK, stan idealny :) - Sprzedam
wózek dziecięcy wielofunkcyjny.
Zadbany i czysty, wygląda jak nowy.
Wewnątrz jest nosidełko. Proszę
dzwonić w razie pytań. - 793 934 738
WYPOCZYNEK - do sprzedania
komplet wypoczynkowy 2 fotele+kanapa cena 900zł do negocjacji - 691
502 255
ZBIORNIK 1000l - na ropę 3 otwory
- cena zbiornika.130 zł.:wysokość
130cm, szerokość 140cm, grubość
70 cm. - 889 565 479
ZESTAW wypoczynkowy - stan bardzo dobry, mało używany. Cena 800
zł. Świeradów - 075 78 453 82
ZJEŻDŻALNIA - mam do sprzedania zjeżdżalnię dla dziecka, ładna
kolorowa stan bardzo dobry. Cena
50zl - 500 069 226
ZŁOTA suknia ślubna - Sprzedam
suknie z kolekcji 2009 wraz z dodatkami (welon, rękawiczki, bolerko).
Zapraszam do przymiarki w Jeleniej.
Rozmiar 38 również na ciążę wzrost
160 cm - 889 265 969
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RÓZNE
KUPIĘ
KUPIĘ mały beczkowóz, najchętniej
jednoosiowy – 500 290 337
KUPIĘ ciągnik Ursus C-320 w dobrym
stanie – 500 290 337
STAROCIA, meble, szkło, porcelanę,
obrazy, grafikę, militaria, białą broń,
odznaczenia, zdjęcia, dokumenty
wojskowe, figurki i inne stare przedmioty - 609 443 235
ŁAWECZKĘ - Na siłownie do sztangi w
dobrej cenie nie drogo GG.13443923 508 298 393
DRABINĘ - drabinę aluminiową 7-9
m - 606 535 466
AGREGAT prądotwórczy - agregat
5,5kw, 3 wyjścia 220 1x360 1x12v cena
2,000 zł - 667 295 210
BAJKI i rzutnik typu ania - kupie bajki z
rzutnikiem typu ania - 694 972 047
BIURKO - szukam do kupienia małego
biurka pod komputer w jasnym kolorze.
może być szklane - 697 500 837
PRZYJMĘ dla dziecka - bardzo proszę
o pomoc.Za darmo jeśli ktoś ma do
oddania proszę o wszystkie akcesoria
i potrzebne rzeczy dla niemowlaka.
Poród mam na październik. Potrzebuje
wszej pomocy. Magdalena - 0 693
502 132
KOMPLET do kołyski - Kupię cały
komplet do kołyski kołdra roz.40/90,
poduszeczka baldachim i osłonkę. - 667
789 372
ZAMIENIĘ na rower - Zamienię nowy
snowboard + wiązania na rower górski
w bardzo dobrym lub idealnym stanie.
Zainteresowane osoby proszę o kontakt
telefoniczny. - 885 555 544
KUPIĘ drzwi - kupię drzwi zewnętrzne
prawe z futryną 80 - 607 418 281
WEZMĘ/KUPIE psa - Wezmę lub kupie
szczeniaka owczarka niemieckiego
(średnio lub długo włosego) lub amstafa.
Czekam na telefon od 27.07.09 - 725
199 160
FOTEL - Kupie fotel rozkładany do
spania dla dziecka - 792 473 415
GARAŻ blaszak - używany w przystępnej cenie - 503 125 970
KUPIĘ meble kuchenne - kupię za
symboliczną cenę niezniszczone meble
kuchenne - 782 739 695
FOTEL - kupie fotel rozkładany do spania dla dziecka za rozsądne pieniądze
- 792 473 415
ZABIORĘ się do Piły 18.07 - z kimś na
testy do Policji - oczywiście zapłacę - 666
590 866
JUNAK, iż, wfm, wsk - kupię motocykle
całe ,części do nich jak również literaturę
- 791 075 244
NITENDO typu snes z grami - kupie
nitendo typu snes z grami - 694 972
047
KUPIĘ bilon gbp.euro,skk - kupię każdą
ilość bilonu funta brytyjskiego po 4zł,
bilon euro po 3,50zł, słowackie korony
po 10zł/100SKK - 722 197 036
WÓZEK trzy funkcyjny - na dużych
pompowanych kolach, w dobrym stanie - oferty proszę przesyłać na maila
(ze zdjęciami) lub na tel. mail: pania@
poczta.onet.pl - 603 640 335
MOTOR - dla dziecka, może być kros
lub inny nie drogo z silnikiem spalinowym
- 517 347 892
SZAFĘ - z półkami/ regał. Kolor buk,
niedrogo - 603 640 335
ROWER - Kupię rower dla chłopca 6-cio
letniego.Tanio - 665 277 376
PRZYCZEPKĘ rowerową - dla dzieci
niedrogo - 791 021 515
KUPIE rowerek - Kupie rowerek dla
3 letniej dziewczynki (kółka 12,14,16
cali) w dobrym stanie i niedrogo - 792
876 441
PRZYJMĘ dla powodzian - cement,
meble itp - 668 025 036
SHIMANO ultegra klam... - 2/9 lub 2/10.
jeżeli ktoś posiada tylko posiada lewą
klamkę 2 rzędowa to kupie od razu 609 142 801
KUPIE silnik do łódki - jak w tytule
kupie silnik do łódki elektryczny - 509
374 152
KSIĄŻKI do 1 tech. zsra - Kupie książki
do 1 technikum - zespół szkół rzemiosł
artystycznych e-mail:kamilu852@
gmail.com gg:8915597 ps lista książek
dostępna na stronie szkoły - 790 508
430
ZESTAW wypoczynkowy - kupie tanio
zestaw wypoczynkowy bądź dwa fotele
typu finka - bartekkarolina@poczta.
onet.pl

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Skład Opału, Materiałów
Budowlanych i Nawozów
Stanisław Tyrala Spółka Jawna

ÏÒÒáð
ÏÒÒáð

Oferujemy w ciągłej sprzedaży opał do pieców tradycyjnych i kotłów grzewczych nowej generacji.

biuro@sombin.pl,
www.sombin.pl

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

REKLAMA

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

REKLAMA

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

JELENIA GÓRA
UL. PODWALE 11
TEL 075 752 50 83

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

kie

ME

STR

Y

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

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

LICEA I SZKOŁY POLICEALNE DLA
DOROSŁYCH

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

TYLKO BEZPŁATNE SZKOŁY
NIE MA ŻADNYCH UKRYTYCH
OPŁAT

* znajomość branży będzie
dodatkowym atutem.
Do zadań zatrudnionej osoby
należała będzie sprzedaż produktów
Firmy Klientom indywidualnym.
Zainteresowane osoby prosimy
o przesłanie życiorysu zawodowego na podany
poniżej adres Salonu Firmowego
(e-mail z dopiskiem PH).
Oferta powinna zawierać zgodę na przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z Ustawą
z dn. 29.08.1997

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

Salon Firmowy:
cyfrowa
58-500 Jelenia Góra,
ul. Moniuszki 1 B
m.szczepankiewicz@vectra.pl
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Gdzie te parki z tamtych lat
Jednymi z najbardziej imponujących założeń zieleni miejskiej są dwa cieplickie
parki: Zdrojowy i Norweski. Trudno bez nich wyobrazić sobie Cieplice dzisiaj
oraz Warbrumm wczoraj. Muszla koncertowa, dom zdrojowy, teatr, restauracja,
oczka wodne i wodotryski, labirynt parkowych alejek: oto bardzo skrótowy opis
Schlossparku i parku Fuellnera.
Kiedy 30 lipca 1800 roku,
niemal dokładnie 206 lat temu,
znany już z naszych opowieści
John Quincy Adams, przyszły
prezydent USA, a wówczas
konsul amerykański w Berlinie
zajechał po godzinnej podróży
dorożką z Hirschbergu do Cieplic, park Zamkowy (Zdrojowy)
już istniał.

Zieleń za zamkiem
z teatrem w tle
Historycy podają, że w roku
1796 została założona główna
aleja parkowa, istniejąca do
dziś. Quincy o niej nie wspomina, zauważa jedynie, że na
przełomie lipca i sierpnia na
kąpiele i picie wód do Cieplic
przyjeżdżają tłumy. – Hrabia
Schaffgotsch, właściciel Cieplic i okolic, zbudował duży i
elegancki zamek, w którym
ma zamiar rezydować – pisze
Adams. Chodzi o dzisiejszy pałac

hrabiego Schaffgotscha. Włodarz uzdrowiska uznał, że park,
choć leży na terenie należącym
do niego, musi służyć wszystkim
przebywającym w Warmbrunnie: zarówno kuracjuszom, jak
i mieszkańcom.
Park podzielony był na część
zamkową (Schlosspark, przeznaczoną tylko do użytku lokatorów pałacu) i zdrojową
(Kurpark – dostępną dla pozostałych).
Park zdrojowy w europejskiej
rangi kurorcie nie mógł być byle
jaki. Powstaje w nim muszla
koncetowa, teatr, galeria. W
zakątkach ścieżek buduje się kapliczki, domki, stawia rzeźby.
W 1835 Johann Nepomucen
Schaffgotsch funduje gmach
teatru dworskiego. Projekt zamawia u Alberta Tollberga,
legnickiego architekta, który
– inspirując się zaprojektowanym przez innego słynnego
niemieckiego architekta Schin-

nione szerszej publiczności.
Czterdzieści lat później teatr
zostaje rozbudowany: powstaje
piętro i płaski dach. W takiej formie budynek dotrwał do dziś.

Muzyczna muszla
w pięknej epoce
Idąc na przedstawienie grane
na scenie zdrojowego kuracjusze na przełomie XIX i XX
wieku mają okazję posłuchać
klasycznych przebojów granych
przez różne zespoły w muszli
koncertowej.
Były w jej okolicy ławki, ale
muzycy nie grali koncertów
tylko dla siedzącej publiczności.
Zgodnie z dziewiętnastowieczną modą w licznych kurortach
grano raczej dla spacerowiczów
i umilenia pobytu u wód.
W 1920 roku w budynku zbudowanym w stylu neobarokowym, przylegającym do parku
urządzono salon muzyczny.

całym królewskim zapleczem w
cieplickim zdroju w 1687 roku.
Sam Kurhaus, który już za
polskich czasów zyskał miano
pawilonu Edward – przyczyny
nadania takiego imienia nie
są znane – był wielokrotnie
przebudowywany.
Stracił na znaczeniu w latach
20-tych minionego stulecia,
kiedy to na Schlossplatz powstał
nowoczesny kompleks uzdrowiskowy z hotelem, zapleczem
zabiegowym i pijalnią wód
mineralnych.

nie, był Fuellnerpark, założony
przez właściciela okolicznej
fabryki maszyn papierniczych
Eugena Fuellnera. Zbudował on
imponującą willę znajdującą się
na obrzeżach parku Zdrojowego
(po 1945 roku urządzono tam
zakładowe przedszkole polskiej
FAMPY).
Eugen Fuellner chciał oddzielić pasem zieleni kolonie
domów, w których mieszkali
pracownicy, od samej fabryki.

zoologiczna kolekcja rodu
Schaffgotchów.
Stało się tak na pewno dzięki
sumienności Kurta Martiniego,
syna kustosza zatrudnionego
przez Schaffgotschów, który czuwał nad hrabiowskimi
zbiorami, wcześniej przechowywanymi w jednym ze
skrzydeł cieplickiego klasztoru
cysterstów.
Martini junior zbiorami
swoich dawnych chlebodaw-

Przy okazji, po podróży do Norwegii, zamarzyło mu się, aby
przenieść odrobinę Skandynawii w pogórze Karkonoszy.
Odwiedził Oslo i upatrzył
sobie restaurację „Frognerse-

ców opiekował się jeszcze za
polskich czasów, bo do roku
1950. Wtedy to restaurację
zamknięto, a w pawilonie
zaczęło powstawać muzeum
przyrodnicze.

teren”.
Zauroczył go widok fiordów
i wpadł na pomysł, że podobny
obiekt w Warbrunnie to byłoby
coś.
Kopia norweskiej restauracji, wzniesiona przez cieśli
ze wspomnianej Holtzschnittschule, przetrwała do dziś.
Był to jeden z bardziej stylowych lokali w Warmbrunn oraz
po 1945 roku – w Cieplicach.
Urządzono tam dom myśliwski z pokojami gościnnymi, kawiarnią, restauracją i klubem
towarzyskim. Wnętrza zdobione były trofeami i bronią.
Jednak zapachy potraw serwowanych w Pawilonie Norweskim dawno już uleciały w
przeszłość. Ich miejsce zajęła

Pozostało cenne dziedzictwo, wzbogacone przez inne
kolekcje i ogromny księgozbiór, którego muzeum nie
jest w stanie wyeksponować.
Współczesne zbiory obejmują
między innymi ponad 6.600
okazów ptaków, jaj ptasich,
ssaków i ich skórek, rogów,
motyli, muszli, przekroi drzew,
gipsowych modeli grzybów i
minerałów.

Sukces „holzkunstu”

Schaffgotchów, dzięki któremu
rozrósł się Schlosspark, czyli ten
dziś zwany Zdrojowym.
Decyzja o jego przebudowie
na modny w początkach XIX
wieku styl angielski (dokładnie ustalony przebieg ścieżek,
klomby i fontanny) zapada w
roku 1819. To, co dziś wydaje
się zbudowane siłą natury,
powstało po realizacji dokładnych projektów architektów
krajobrazu zatrudnionych przez

kla – wznosi budynek na kształt
podobnego teatru, który istniał
w Berlinie.
Rodzina Schaffgotschów
przeznacza gmach z początku tylko dla własnych celów.
Leopold Gothard i Christian
Leopold, potomkowie Johanna
Nepomucena, dzieło dokończają. Do teatru zapraszają na początku tylko zaprzyjaźnionych
magnatów. Dopiero po 1840
roku wnętrze zostaje udostęp-

Belle époque, jak określa
się z francuska koniec XIX i
początek XX stulecia, był czasem
rozkwitu parku Zdrojowego.
To właśnie tam istniał główny
dom zdrojowy (Kurhaus), gdzie
skupiało się życie towarzyskie
Warmbrunn.
Rytuałem były spacery przy
wodotrysku, w którym – już po
1945 roku – umieszczono rzeźbę
nagiej królowej Marysieńki. Na
pamiątkę pobytu monarchini z

Zapewne wiele drewnianych
konstrukcji w parku powstało
w sąsiadującej Holtzschnittschule (Szkole Cieśli i Stolarzy,
późniejszym Liceum Rzemiosł
Artystycznych).
Budynek powstał w pierwszych latach XX wieku zbudowany przez firmę budowlaną
Walter z Hirschbergu. Projekt
powstał w pracowni lipskiego
architekta Theodora Hülsnera.
Szkoła wychowała znanych i
cenionych w całych Niemczech
rzemieślników, przedstawicieli
„holzkunstu” (sztuki z drewna),
którzy wykonywali drewniane
ozdoby. Ich dziełem jest wiele
werand, tarasów i balkonów,
które do dziś zachowały się w
kamienicach i rezydencjach
Jeleniej Góry.
Jej tradycję częściowo przejęli
polscy uczniowie i absolwenci
tej szkoły. Ich sztandarowym
dziełem jest pomnik przedstawiający dwa stylizowane miecze
piastowskie. Powstał w 1967
roku zaprojektowany przez T.
Szymaniaka, a wykonany właśnie przez adeptów snycerki.
Na pierwszym z nich widnieje
płaskorzeźba nawiązująca do
czasów piastowskich. Na drugim – wyeksponowano sceny z
drugiej wojny światowej.
Warto dodać, że za niemieckich czasów w parku Zdrojowym istniał pomnik upamiętniający ofiary pierwszej
wojny światowej z listą nazwisk mieszkańców Warbrunn
i okolic, którzy polegli na jej
frontach. Został rozebrany po
1945 roku.

Tchnienie Skandynawii i zbiory magnatów
Drugim z terenów zielonych,
który urządzono w Warbrun-

(tejo).

ciąg dlaszy cyklu
w kolejnym
numerze...
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