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ROZMAITOŒCI
Szalona jazda po narkotykach?

DZIŚ W JELONCE

Pytania o bezpieczeństwo – str. 4
Zginął, bo chrapał – str. 4
Termalna gorączka
– str. 5
Studia z „komórą” na
powitanie – str. 6
Konsorcjum smaku
– str. 7

Rozbite auto marki BMW na drzewie to skutek ucieczki
kierowcy, który w miniony czwartek wieczorem nie zatrzymał się do kontroli drogowej w Sobieszowie. Sprawca
był trzeźwy i odmówił poddania się badaniom na obecność
narkotyków w organizmie. Pobrano mu krew do badań:
wkrótce okaże się, czy jechał odurzony zakazanymi
substancjami.
Do pościgowych scen doszło na
ulicy Karkonoskiej w Sobieszowie.
Kierowca rozpędzonego BMW nie
zareagował na sygnały do zatrzymania się dawane przez patrol policji,
przyspieszył i zaczął uciekać. Po
kilku minutach ucieczki kierujący

– str. 8
Krwawa Miecia posiedzi
w celi – str. 8
– str. 9

Policjanci zatrzymali kierującego,
którym okazał się 22-latek z Jeleniej
Góry. Kierowca został przebadany na
zawartość alkoholu w organizmie

ROZBITY POJAZD ZOSTAŁ ODHOLOWANY
NA PARKING, A KIEROWCA PO
WYKONANIU CZYNNOŚCI ZWOLNIONY.
WYNIKI BADANIA KRWI WYKAŻĄ, CZY
KIERUJĄCY NIE ZNAJDOWAŁ SIĘ POD
WPŁYWEM ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH.

Sto lat na torowisku

Porcja rozmaitości

i wypadł z drogi uderzając w przydrożne drzewo.

na jednym z zakrętów ulicy Bronka
Czecha nie zapanował nad pojazdem

– był trzeźwy, ale nie zgodził się na
poddanie badaniu na zawartość

narkotyków. W związku z odmową kierującemu pobrano krew do
badań. – Dodatkowo kierowca nie

posiadał w ogóle uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi
– informuje kom. Bogumił Kotowski

Poczet aktorów: Kazi-

– str. 11
Muzyka ożywia Ducha
Gór – str. 12
Wakacje z nudą – str. 13

Około 40 osób oddało w miniony piątek krew w niezwykłym ambulansie podczas akcji wspólnie zorganizowanej
przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, sieć marketów Tesco i Krewniaków.
Warto było pokonać strach i niechęć do kłucia, bo krew
może być potrzebna każdemu z nas.

Specjalny ambulans do poboru
krwi na parking Tesco podjechał
w miniony piątek około godziny
9.00, gdzie czekała na niego kolejka
jeleniogórzan. Krwiodawcy przed
samym zabiegiem poboru krwi musieli okazać się dowodem osobistym

Fot. Angela

Ikarusy do lamusa

w okresie letnim, kiedy krwi i
krwiodawców po prostu brakuje.
– W Polsce tej krwi potrzeba bardzo
dużo – podkreśla Teresa Kamińska specjalista ds. promocji Krwiodawstwa w Regionalnym Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Wałbrzychu. – W szpitalach co
15 sekund potrzebna jest krew do
ratowania ludzkiego zdrowia i życia.

Przechlapane w Zdrojowym – str. 14
Informator, Prawnik
radzi – str. 15
Dodatek „Zdrowie”
– str. 18
Z lotu ptaka – str. 20
Sportowe wieści
– str. 21-23
Cztery strony miasta
– str. 24
Dialogi Jelonki

i wypełnić specjalną ankietę.

– str. 24-25

Jak mówili organizatorzy, włączanie się do takich akcji jest
niezwykle ważne, szczególnie

Jelonka wczoraj – str. 39

AWANS TYGODNIA

POWIEDZIELI
NAM
Alicja Murias i Maciej Wiliński
– Póki jesteśmy młodzi i nie chorujemy
powinniśmy oddawać krew, bo być może
kiedyś i nam będzie ona potrzebna, a
obecnie pomoże ona ludziom, którzy
ucierpieli w wypadkach drogowych
i innych życiowych nieszczęściach.
Joanna Pieczarka i Magdalena Swastek
– Do szpitala czasami nie chce się im
chodzić by tam oddać krew, ale skoro autobus specjalnie podjechał pod Tesco, to
zgłosiłyśmy się bez zastanowienia. Mamy
świadomość, ile podczas wakacji jest
wypadków i ile tej krwi jest potrzebne.

W okresie wakacyjnym jest zdecydowanie mniej krwiodawców dlatego,
że stali krwiodawcy wyjeżdżają na
wakacje, nie ma studentów, młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i,
aby zapełnić półki w bankach krwi,
zaopatrzyć szpitale i ludzi, którzy na
tę krew czekają, musimy prowadzić
działania promocyjne i takie akcje
wyjazdowe. Jak ważne jest oddanie
krwi myślę, że wszyscy wiedzą. Jest
to żywy organizm i do tej pory nikt
nie wymyślił leku, który tę krew by
zastąpił – usłyszeliśmy.
– Ci, którzy byli już po oddaniu krwi,
zachęcali innych i zapewniali, że to
nic nie boli i nie wpływa negatywnie
na organizm. Organizatorzy dodawali też, że w takich akcjach nie ma
najmniejszego ryzyka zarażenia się
jakąkolwiek chorobą.

(Angela)

Nowy autobus…
… w którym pobierana była krew, swój
debiut miał w czerwcu tego roku i posłuży
do kolejnych tego typu akcji, najbliższych
w Dzierżoniowie, i Wałbrzychu. W miniony
czwartek natomiast był podstawiony na
parking świdnickiego Tesco, gdzie do
oddania krwi zgłosiło się mniej więcej tyle
samo osób, co w Jeleniej Górze.

PLUS TYGODNIA

Danuta Razmysłowicz
specjalistka ds. prewencji w KMP
Fot. Konrad Przezdzięk

(tejo)

Krew darem życia

mierz Krzaczkowski
– str. 10

z policji.

Bogdan Nauka
dyrektor Zdrojowego Teatru Animacji
Dziesiątki programów prewencyjnych,
setki spotkań z dziećmi i młodzieżą, wiele
oznakowanych rowerów wpisanych do policyjnych rejestrów. Słowem: praca u podstaw.
Takie zadania wykonuje asp. sztab. Danuta
Razmysłowicz, policyjna specjalistka w sekcji
prewencji kryminalnej. Dewiza sympatycznej
pani Danusi, którą dobrze z mundurem kojarzą wszystkie dzieci, to „lepiej zapobiegać niż
leczyć”. Bo przecież praca stróża prawa nie
polega li tylko na uganianiu się za przestępcami, lecz także na wykonywaniu wielu innych
czynności, które sprowadzają błądzących na
właściwą drogę. A dla tych, przed którymi
życie może postawić wiele pułapek, pani
Danusia zawsze ma dobrą radę, jak je ominąć.
Za swoją działalność została wyróżniona niedawno przez biskupa legnickiego ks. Stefana
Cichego oraz policyjnych kapelanów. Jelonka
przyłącza się do gratulacji.

(tejo)

Schowany w cieniu twórca sukcesu wielu spektakli
Jeleniogórskiego Teatru Animacji, później Sceny Animacji Teatru Jeleniogórskiego, a wreszcie Zdrojowego
Teatru Animacji, błysnął formą podczas warsztatów
„Lato w teatrze” zorganizowanych przez Instytut
Teatralny im. Raszewskiego w Warszawie. A to dzięki
niemałej pomocy instruktorów oraz talentowi najmłodszych artystów, którzy wystąpili w sporej – jak
na niecałe dwa tygodnie przygotowań – realizacji
„Pluskanie, chlapanie… Cieplic odwiedzanie”. Nauka
pokazał, że jest nie tylko dobrym reżyserem, ale przede wszystkim świetnym pedagogiem. Wprawdzie w
sztuce odgrzewa stare pomysły, ale dzięki wigorowi i
wyobraźni dzieci zyskuje ona nowy wymiar. Bogdan
Nauka jest autorem wielu sztuk o tematyce lokalnej:
„Wielki teatr legend karkonoskich”, „Aqua sanitata” to
tylko niektóre z jego tytułów.

(tejo)
Więcej – str. 14
Bogdan Nauka z Matyldą Lisiecką
podczas LWT

Fot. Konrad Przezdzięk
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WYDARZENIA / REKLAMA
Pielgrzymka
z duchem czasu
Wprawdzie wymiar duchowy pielgrzymowania pozostaje niezmieniony, zmienia się
jednak cała otoczka tej niecodziennej wędrówki. W Internecie są nie tylko dostępne
mapy, na których można śledzić trasę
pątników i wiedzieć, gdzie znajdują się w
danym dniu. Do tego dochodzą bieżące
serwisy pielgrzymkowe opracowywane
przez poszczególne grupy. Dzięki coraz
łatwiejszemu dostępowi do mobilnego
Internetu można je w miarę potrzeb aktualizować i „puszczać” w świat.

Sto trzydzieści osób wyruszyło w miniony wtorek z Jeleniej Góry na XX Pieszą Pielgrzymkę Diecezji Legnickiej na
Jasną Górę. Pielgrzymów czeka trzynaście dni wędrówki
na trasie liczącej około 400 km. Nie będzie łatwo, ale – jak
Intencje, w
mówią uczestnicy – wszystko co spotka ich na drodze, jakich wędrują
ofiarują Bogu i Matce Boskiej.
pielgrzyPielgrzymka rozpoczęła się od
mszy świętej w kościele pw. św. Erazma i Pankracego a poprowadził ją
biskup legnicki ksiądz Stefan Cichy.
Po niej uczestnicy z pieśniami na
ustach i uśmiechem na twarzy oraz
w towarzystwie bliskich i znajomych
podążyli do Sanktuarium Krzyża
Świętego w Jeleniej Górze.

Pieszo po łaski i w podzięce
mi, są bardzo różne, najogólniej mówiąc ludzie idą
dla oczyszczenia duszy i ciała,

żeby wzmocnić swoją wiarę i siebie
wewnętrznie, by w tym świecie nie
zagubić swojego człowieczeństwa i
wartości – mówi ks. Jerzy Jastrzębski.

towej Parafii pw. Św. Wojciecha.

Jak mówi przewodnik II grupy
z parafii św. Wojciecha, każdy
człowiek powinien chociaż raz w
życiu na taką pielgrzymkę pójść.
W drodze, w deszczu i słońcu, radości i smutku, słabościach, braku
wody i jedzenia, w zmęczeniu i
niedogodnościach można bowiem
odnaleźć samego siebie i przybliżyć się i odczuć wsparcie Boga.

– Kiedy dzisiaj wyruszaliśmy padał
deszcz. On nas oczyści i umocni. Kolejne dni będą już słoneczne – dodał
w rozmowie telefonicznej z nami.
Rzeczywiście: po pochmurnym
poranku po południu wyszło słońce,
które pielgrzymom towarzyszyło do

LUDZIE IDĄ DLA OCZYSZCZENIA DUSZY
I CIAŁA, ŻEBY WZMOCNIĆ SWOJĄ
WIARĘ I SIEBIE WEWNĘTRZNIE, BY W
TYM ŚWIECIE NIE ZAGUBIĆ SWOJEGO
CZŁOWIECZEŃSTWA I WARTOŚCI

Tam na czas pielgrzymki otrzymali szczególny dar:
relikwie Krzyża Świętego.
Krzyż będzie nas prowadził. W
krzyż będziemy się wpatrywać
i krzyż każdego dnia będziemy
brać na nasze ramiona, aby naśladować naszego Mistrza – pisze
ks. Jerzy Jastrzębski w zapowiedzi
pielgrzymki na stronie interne-



Angelika Grzywacz
Czoło pielgrzymki na
wiadukcie przy ul. W.
Pola w Jeleniej Górze

minionego weekendu.
Pątnicy pokonują po około 25 km
dziennie. We wtorek dotarli do Wojcieszowa Dolnego, skąd wyruszyli
do Wilkowa. W czwartek dotarli do
Legnicy. Tam połączyli się z innymi
pielgrzymami, z którymi wyruszyli ku Jasnej Górze. Dotrą tam 9
sierpnia.

Pani Helena z Jeleniej Góry na pielgrzymkę wyruszyła już szósty raz. W tym roku nie
idzie by prosić, ale by dziękować za wszystko, co do tej pory spotkało ją dobrego
w życiu. Pani Anna idzie natomiast po raz pierwszy, ze sobą zabrała sześcioletnią córeczkę. W domu pod opiekę innych bliskich czeka na nią młodsza, trzyletnia córeczka, którą pani Ania planuje zabrać na pielgrzymkę w przyszłym roku.
– Idę by modlić się za rodzinę i jej zdrowie – mówi. Wierzę też, że dzięki tej pielgrzymce będą mogła się skupić, poddać całe swoje życie refleksji, zastanowić się jego sensem, celem. Przybliżę się jeszcze bardziej do Boga.
Pątnicy proszą o nieustanne wsparcie modlitewne ich wspólnej drogi i duchowe wsparcie.

Ogrodzone miejsca parkingowe,
z oświetleniem, monitoringiem
i elementami zielonymi za około
700 tysięcy złotych, według wcześniejszych zapowiedzi miały być oddane do użytku od początku lipca.
Tymczasem mamy sierpień.
Jak mówi wykonawca Włodzimierz Lewowski z Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Trakt
z Sędzisławia, które na zlecenie
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego wykonywało zarówno

FOT. ANGELA

Radosna szkoła
za rok
Dopiero w przyszłym roku jeleniogórskie
dzieci, które wcześniej pójdą do podstawówki, ucieszą się z modelowych placów
zabaw, które mają powstać przy placówkach oświaty. Powód: miasto nie ma na
razie pieniędzy na wkład własny, a do
pierwszej klasy pójdzie tylko szesnaścioro
sześciolatków. Na realizację programu
„Radosna szkoła” rząd przeznaczy 2,5 miliarda złotych. Program „Radosna szkoła”,
którego realizacja została zaplanowana
na lata 2009 – 2014 ma stworzyć
sześcio i siedmiolatkom bezpieczne
warunki w zakresie nauki i wychowania.
Zakłada wsparcie finansowe dla organów
prowadzących szkoły na zakup – lub zwrot
kosztów zakupu – pomocy dydaktycznych
do miejsc zabaw w szkole i na urządzenie
szkolnego placu zabaw. Obejmujące,
między innymi, koszt zagospodarowania
terenu, koszt bezpiecznej nawierzchni
oraz zakup i instalację sprzętu rekreacyjnego.
Takie place zabaw miałyby się pojawić
przy wszystkich jeleniogórskich szkołach
podstawowych, ale dopiero w przyszłym
roku szkolnym. Jak podkreśla szef jeleniogórskiego wydziału oświaty Waldemar
Woźniak problem tkwi również w tym, że
połowę ze środków jakie zostaną wykorzystane na budowę tych placów musi
zabezpieczyć miasto. Nie będzie to już
możliwe w najbliższych miesiącach.
(Angela)

projekt, jak i prace budowlane, w
trakcie realizacji nie obyło się bez
niespodzianek. Trzeba było rozwiązać problemy formalne i poprosić
o ustępstwa od przepisów, które
się zmieniły.
Kierowcy jeszcze muszą uzbroić
się w cierpliwość. Zanim parking
zostanie otwarty, WORD będzie
musiał poczekać na zezwolenie na
użytkowanie od powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

(Angela)

NA EKRANACH I NA ŁAMACH

Normalnie i paranienormalnie
Mimo wakacji nie odpuszczamy.
Tym razem skupiliśmy się na problemach związanych z rozwojem
infrastruktury Karpacza oraz całego
Karkonoskiego Parku Narodowego.
Mam ostatnio takie wrażenie,
że poza szybkim rozwojem bazy
hotelowej, niezbyt wiele dzieje się na
pozostałych polach. Skoro chcemy być
atrakcyjnym rejonem turystycznym,
to musimy dbać o naszych gości, jeszcze zanim wejdą oni do opłaconych
przez siebie kwater i hoteli.
Powinni móc dojechać wygodną
i bezpieczna drogą, mieć gdzie zaparkować w cywilizowany sposób

swoje auto, móc poruszać się po parku
zadbanymi trasami i wyciągami, mieć
gdzie odpocząć.
Tymczasem do rangi symbolu
urosła ostatnio sytuacja z Obserwatorium Metrologicznym na Śnieżce.
Jeden z najbardziej znanych i rozpoznawalnych, choć dla niektórych
kontrowersyjnych architektonicznie
symboli naszego regionu, po prostu
się rozpadł z powodu niewłaściwej
konserwacji i zaniedbań.
Nie chcę aby teraz ta na wpół
rozebrana stacja miała być symbolem
przygotowania naszego regionu na
przyjęcie turystów. Karpacz tak lubia-

ny przez nas wszystkich, chwali się
sukcesami na polu budowy kanalizacji
i wodociągów. To bardzo dobrze. Ale to
jest dzisiaj standard.
My musimy dawać turystom coś
więcej. Nie porównujmy się do słabszych od nas. Czy to że mamy kanalizację, to znaczy jesteśmy atrakcyjniejsi
dla gości niż czeskie czy austriackie
ośrodki wypoczynkowe?
W rozmowie z rzecznikiem Karkonoskiego Parku Narodowego Michałem Markowskim, burmistrzem
Karpacza Bogdanem Malinowskim
oraz Rafałem Gerstenem twórcą projektu rewitalizacji Kolei Karkonoskiej,

rozmawiamy właśnie miedzy innymi
o nowej kolejce na Kopę, o infrastrukturze w Karpaczu, o odbudowie
obserwatorium na szczycie Śnieżki
oraz o wielu innych sprawach. Na
pierwszą część rozmowy zapraszam
już na strony jelonki.com w programie
„Z czterech stron miasta”.
A wszystkich chcących się zrelaksować i lubiących się pośmiać zapraszam
na spotkanie ze słynną i uwielbianą
„Mariolką” z Kabaretu Paranienormalni. O jej jeleniogórskich początkach
rozmawiam w „Dialogach Jelonki” z
współtwórcą kabaretu Igorem Kwiatkowskim. Śmiech to zdrowie!

Wasz Wiktor Marconi
Więcej – str. 24-25

Z miłości
do życia
W hotelu Rezydencja w Karpaczu miało
miejsce uroczyste otwarcie wernisażu
Jolanty Krauze (mieszkanki DPS w
Kowarach). Autorka prac nie kryła radości i wzruszenia podczas pierwszego
pokazu swojej twórczości przed szerszą
publicznością. Natomiast goście, poprzez
swoją obecność chcieli okazać uznanie nie
tylko dla uzdolnionej artystki, ale przede
wszystkim dla człowieka o niezwykłej
sile i kochającego życie, mimo zmagań
z poważną chorobą. Wystawa zatytułowana „Sercem i pędzlem malowane”
przedstawia dorobek Pani Jolanty z okresu
ostatnich dwóch lat. Obrazy artystki
są niczym widokówki naszych okolic.
Przyglądając się im, odbiorca odczuwa
bijące od nich ciepło, szczere umiłowanie
otaczającej nas natury.
(Ola)

FOT. OLA

Postój z miesięcznym poślizgiem

W najbliższą sobotę zakończyły
się prace przy budowie nowego parkingu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze. Ale 47
miejsc parkingowych będzie oficjalnie dostępne dopiero
za około miesiąc.
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WYDARZENIA

Przez cały sierpień wśród turystów oraz mieszkańców
będzie prowadzona przez policję ankieta dotycząca poczucia bezpieczeństwa w miejscowościach turystycznych
naszego regionu. Całość posłuży do wypracowania takich
metod działań, które spełnią oczekiwania ludzi.
Że z poczuciem bezpieczeństwa
w miejscowościach turystycznych
różnie bywa, pokazuje rzeczywistość. Pewnego lipcowego dnia
trzech bandytów wracając z imprezy zaczepiło trzech przypadkowych turystów, który przyjechali
do Karpacza na wypoczynek.
Sprawcy najpierw wymachiwali
kijem bejsbolowym, a następnie
przewrócili ich na ziemię i pobili
oraz okradli. Łupem bandytów
padły dwa telefony komórkowe,
zegarek i 100 zł. Policja schwytała
przestępców, którymi okazali się
szukający dodatkowych wrażeń
rozrabiacy.
Incydent nie należy do odosobnionych. Kurorty to nie tylko cel
ludzi pragnących wypoczynku.
Miejscowości turystyczne kuszą
przestępców, złodziei samochodowych oraz oszustów. Wprawdzie

ilość skradzionych samochodów znacznie spadła, ale lepiej
nie zostawiać auta z otwartymi
drzwiami, bo okazja kusi…

Pytania o bezpieczeństwo
stionariusz anonimowej ankiety,
która dostępna jest w trzech
wersjach językowych – polskim,
niemieckim i angielskim. Ankiety

NA PODSTAWIE ANALIZY UZYSKANYCH
WYNIKÓW POLICJA PLANOWAĆ BĘDZIE
PRZEDSIĘWZIĘCIA, KTÓRE MAJĄ BEZPOŚREDNI
WPŁYW NA OGRANICZENIE PRZESTĘPCZOŚCI
O przeprowadzeniu bezpiecznej
ankiety zdecydował komendant
wojewódzki policji we Wrocławiu insp. Zbigniew Maciejewski.
– Areną działań będą miejscowości podległe pod Komendę Miejską
Policji w Jeleniej Górze – informuje kom. Bogumił Kotowski.
Respondenci otrzymają kwe-

wypełnić będzie można m.in. w
punktach informacji turystycznej
oraz hotelach i pensjonatach
Kotliny Jeleniogórskiej.
Policja dolnośląska wprowadza
w życie nowe przedsięwzięcia
służące zapobieganiu przestępczości. Jednocześnie działania
policji ukierunkowane będą na

Białorusini oskarżeni o zabójstwo
Aleksander M. i Aleksander Cz., dwaj obywatele Białorusi,
staną przed jeleniogórskim sądem oskarżeni o pozbawienie życia jeleniogórzanina Roberta Sz. Do jego zabójstwa
doszło sześć lat temu na terenie jednej z hurtowni budowlanych w stolicy Karkonoszy.
– Oskarżeni oraz dwóch innych mężczyzn: Rafał Z. oraz
Sławomir S. oddali do swojej ofiary
co najmniej osiem strzałów z
dwóch egzemplarzy broni palnej
– informuje prok. Violetta Niziołek,
rzecznik Prokuratury Okręgowej w
Jeleniej Górze. – Ugodzony kulami
Robert Sz. w wyniku licznych ran
postrzałowych w różnych częściach
ciała zmarł.
Jeden ze sprawców już został
skazany za ten czyn i siedzi w
więzieniu. Śledztwo prowadzone
przeciwko pozostałym osobom

Centrum Szklarskiej Poręby. Czy karkonoskie
kurorty są bezpieczne?

rusinów w ramach ekstradycji
przekazano polskiemu wymiarowi sprawiedliwości (jednego w
grudniu ubiegłego roku, drugiego
w marcu roku bieżącego). Oskar-

PROKURATURA OKRĘGOWA W JELENIEJ GÓRZE
WCIĄŻ SZUKA LISTEM GOŃCZYM KOLEJNEGO
MORDERCĘ: RAFAŁA ZABŁOCKIEGO.
POZIOMU POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA.

przeciągało się i zostało nawet
zawieszone, bo współsprawcy
uciekli po tragedii na Ukrainę.
Tam jednak nie nacieszyli się
wolnością. Dopuścili się kolejnych
przestępstw i zostali osadzeni w
ukraińskim zakładzie karnym.
Dopiero po odbyciu kar Biało-

żeni nie przyznali się do winy
i skorzystali z prawa odmowy
składania zeznań. Pierwsza rozprawa przed Sądem Okręgowym
została wyznaczona na 25 sierpnia.
Mężczyznom grozi kara do 25
lat więzienia a nawet dożywocie.

(tejo)

Na sześć lat za kraty więzienia trafił 32-letni Daniel B. za uduszenie zamroczonego alkoholem bezdomnego, którego po libacji przyjął do swojego mieszkania
na nocleg. Sąd nadzwyczajnie złagodził karę bo uznał, że sprawca miał ograniczoną zdolność rozumienia i pokierowania swoim zachowaniem.

potrzeby obywateli i problemy
zarówno mieszkańców, jak i
turystów. – Na podstawie analizy
uzyskanych wyników będziemy
planować nasze przedsięwzięcia,
które mają bezpośredni wpływ
na ograniczenie przestępczości
i podniesienie poziomu poczucia

Skopał
kobietę
Wyjątkowych brakiem skrupułów „popisał
się” 27 lipca bandyta z Janowic, który
przewrócił, kilkakrotnie kopnął i zabrał
torebkę młodej jeleniogórzance. Wezwany
na miejsce zdarzenia patrol policji po
krótkiej penetracji terenu zauważył mężczyznę. uciekającego z torebką damską.
Po chwili policjanci zatrzymali na gorącym
uczynku sprawcę rozboju – informuje
nadkom. Bogumił Kotowski z policji.
Bandyta, który miał 1,5 promila alkoholu
w organizmie, dodatkowo poszukiwany był
nakazem doprowadzenia do więzienia za
wcześniejsze kradzieże. Torebkę z zawartością policjanci odzyskali, a bandziora
zamknęli w policyjnym areszcie.
(tejo)

bezpieczeństwa. Zachęcamy
wszystkich do odwiedzenia
pięknego i bezpiecznego
regionu jeleniogórskiego
– podkreśla kom. Kotowski.
Oby był on bezpieczny nie
tylko w policyjnych statystykach.
(tejo)

Zbigniew Maciejewski

Tragiczny finał
Znaleziony w minioną środę blisko Zachełmia nieżywy
mężczyzna powieszony na drzewie to poszukiwany przez
policję 28–letni Łukasz A.
Jedna z organizatorek biegów
na orientację, która wytyczała
trasę w lesie nieopodal Zachełmia,
dokonała makabrycznego odkrycia: wisielca w stanie daleko posuniętego rozkładu. Potwierdzono,
że znaleziony to 28-latek z Jeleniej
Góry, Łukasz A., który zaginął
czwartego lipca. Około godziny
13.00 wyszedł z domu przy ulicy
Fałata i ślad po nim zaginął. Od
11 lipca szukała go jeleniogórska
policja, jednak poszukiwania
funkcjonariuszy i rodziny nie

przyniosły żadnego rezultatu.
Kobieta wytyczająca trasę na
najbliższe zawody biegów na
orientację przez przypadek znalazła ciało Łukasza A. Na drzewie
wisiało najprawdopodobniej kilkanaście dni. Zwłoki mężczyzny
rozpoznał brat denata. Zwłoki
zostały zabezpieczone do sekcji,
która wykaże, czy do śmierci
zmarłego nie przyczyniły się
osoby trzecie.

(Angela)

Zabił za chrapanie

Do zdarzenia doszło 10 listopada ubiegłego roku w Olszynie Lubańskiej w mieszkaniu sprawcy.
Dzień przed tragedią Krzysztof Sz.
przyszedł do Daniela B. i mężczyźni wspólnie pili alkohol. Nie było
to pierwsze spotkanie. Mężczyźni
znali się od dłuższego czasu, byli
kumplami od kieliszka.
Krzysztof był bezdomny, Daniel
jako osoba niepełnosprawna pobierał rentę, miał jedno dziecko,
był po rozwodzie i sam zamieszkiwał na parterze czterorodzinnego
budynku.
Feralnego dnia Krzysztof
przyszedł do Daniela przed południem. Sąsiad poprosił ich,
by przymocowali mu kabel na
zewnątrz budynku. Mężczyźni
zgodzili się, a za wykonaną pracę
otrzymali wynagrodzenie, które
kilka minut później wydali na
trunki. Mężczyźni wspólnie wypili kilka butelek wódki.
Po libacji Krzysztof Sz. wyszedł
z mieszkania Daniela, ale po kilku
minutach wrócił do niego ponownie. Wyjścia i powroty powtarzał
kilkakrotnie, aż w końcu poprosił

kolegę, by ten pozwolił mu u niego przenocować. Daniel B. zgodził
się, jednak w mieszkaniu miał
tylko jedną wersalkę i mężczyźni
musieli spać razem.
Daniel B. szybko zaczął jednak
żałować swojej decyzji. Krzysztof
Sz. leżąc od ściany, cały czas rozpychał się bowiem na wersalce,
mamrotał coś, wydawał z siebie
dziwne dźwięki. Kiedy właściciel
lokum poszedł zamknąć drzwi
na klucz i wrócił położyć się spać,
sytuacja stała się dla niego nie
do zniesienia. Krzysztof Sz. leżał
niemal na całym tapczanie, rozpychał się łokciami, nie reagował
na przesunięcia, szturchania czy
uwagi słowne.
Chwilę po przesunięciu go,
wracał do poprzedniej pozycji,
nie zostawiając właścicielowi
mieszkanie za wiele miejsca na
wspólnym posłaniu. Wtedy Daniel B. zdenerwował się, uderzył
go z pięści w twarz i w nos, po
czym zaczął go dusić. Dusząc go,
szarpiąc i podnosząc jego ciało
widział jak Krzysztof Sz. „trzepał
nogami”.

Następnie nieświadomy zamordowania kolegi ponownie
odepchnął Krzysztofa przyciskając jego ciało do ściany. Tym
razem Krzysztof Sz. pozostał już
w takiej pozycji. Kiedy obudził się
rano, poszedł na spacer z psem
sąsiadki. Po powrocie stwierdził,
że Krzysztof B. nie daje oznak
życia. Pobiegł do miasta, znalazł
wspólnego kolegę, Jarosława B. i
prosił go by ten poszedł do jego
mieszkania i „zobaczył co dzieje
się z Krzyśkiem, to ten się nie
odzywa i śmierdzi”.

Nie powiedział mu jednak o
szamotaninie w nocy i o duszeniu. Jarosław B. od razu zorientował się, że Krzysztof Sz. nie żyje.
Na miejsce wezwał pogotowie
ratunkowe i policję. W wyniku przeprowadzonych oględzin
zewnętrznych i wewnętrznych
zwłok w dniu 12.11.08r. ustalono,
że Krzysztof Sz. zmarł wskutek
uduszenia.
W tym samym dniu sprawca
i zgłaszający zostali zatrzymani.
Daniel B. przyznał się do winy.

W toku postępowania sprawcę poddano badaniom psychiatrycznym. W opinii biegłych
lekarzy psychiatrów stwierdzono ograniczone zaburzenie osobowości, uszkodzenie CUN
związane z przebytym zabiegiem neurologicznym, krwiakiem mózgu co spowodowało
ograniczoną w stopniu znacznym zdolność przewidywania skutków spożytego alkoholu.
Stwierdzono też, że w chwili popełnienia czynu sprawca miał ograniczoną w stopniu
znacznym zdolność rozumienia znaczenia pokierowania swoim postępowaniem. Sędzia
pod uwagę wziął również fakt, że Krzysztof Sz. w chwili zgonu miał 4,6 promila alkoholu we
krwi. Według biegłych tak wysokie stężenie alkoholu we krwi miało wpływ na tak szybką
śmierć poszkodowanego. Przy duszeniu i użyciu niezbyt dużej siły sprawcy wywołało ostrą
niewydolność krążeniowo-oddechową co było ostateczną przyczyną śmierci.
W minionym tygodniu sąd okręgowy wydał wyrok w tej sprawie. Daniel B. podczas ogłoszenia
wyroku usłyszał, że najbliższe sześć lat spędzi w więzieniu. Wyrok nie jest prawomocny.
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Gorączka termalna



Dzieci, które mają dziś 12 lat, urodziły się, kiedy po raz
pierwszy rozpoczęto dyskusję o budowie parku wodnego.
Taka placówka nie powstała do dziś. Jednak w minionym
tygodniu okazało się, że termy mogą w końcu stać się
rzeczywistością, a nie jedynie elementem przetargowym
w kolejnych kampaniach wyborczych.
Zakończona została kolejna
aktualizacja list projektów indywidualnych dla Programów:
Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka i Rozwój
Polski Wschodniej. – Projekt Miasta Jeleniej Góry „Termy Cieplickie
- Dolnośląskie Centrum Rekreacji
Wodnej” znalazł się na liście głównej projektów indywidualnych w
ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, co jest
równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu.

Dla wszystkich

baseny miałyby się znaleźć. Natomiast samorządowcy z inwestycji
wycofali się rakiem. Całość miałaby
kosztować dziesiątki milionów
złotych. Aquapark, a raczej jego
brak, wciąż był tematem na czasie.
Władze Jeleniej Góry – chcąc zachować czyste sumienie – podkreślały,
że nie ustają w zabiegach, aby
centrum wybudować. Szukano
inwestorów wszędzie, nawet w
Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Wszystkie próby spaliły jednak
na panewce, bo Jelenia Góra szukała jelenia: takiej firmy, która
zainwestuje potężne pieniądze nie
otrzymując przy tym znaczącego
wsparcia – poza przekazaniem
gruntu i ulg podatkowych – od
miasta. Natomiast miasto chętnie
aquapark przejmie po jego wybudowaniu.

Minister rozwoju regionalnego
podkreślił w uzasadnieniu ponadregionalny zasięg i komplementarność projektu Term Cieplickich z innymi takimi inwestycjami
planowanymi do realizacji, które w
uzdrowiskach miałyby wykorzySprawa polityczna
stać wody termalne. Zauważono
Taka zachęta oczywiście nikogo
Kierował nią radny Zbigniew
też, że do cieplickiego „parku” nie zachęciła i status quo trwał aż
Ładziński, który budowę centrum
wodnego będą mogli przyjeżdżać do roku 2005. Wtedy to powołany
wpisał do swojego programu wyturyści z Niemiec i Czech. Termy przez prezydenta Józefa Kusiaka
borczego. Miało ono powstać za
będą także dodatkową atrakcją
oferty turystycznej Polski w trakcie
DECYZJA MINISTERSTWA KOŃCZY
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
DWUNASTOLETNIE
ROZTACZANIE PALCEM NA
EURO 2012.
Chwila to historyczna, bowiem WODZIE KOLEJNYCH WIZJI CENTRUM UCIECH
decyzja ministerstwa kończy dwu- WODNYCH, KTÓRYMI MAMIONO MIESZKAŃCÓW
nastoletnie roztaczanie palcem na
ZWŁASZCZA PRZED ZBLIŻAJĄCYMI
wodzie kolejnych wizji centrum
SIĘ
WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI.
uciech wodnych, którymi mamiono mieszkańców zwłaszcza
przed zbliżającymi się wyborami zespół oficjalnie uznał, że projekt
wałami w sąsiedztwie centrum
samorządowymi.
wielkiego obiektu za grube miliony
Cieplic. Kiedy radny wybory trzy
jest nie do zrealizowania i zapropoMierz zamiary na siły
lata temu wygrał, komisja nie
Snucie marzeń zaczęło się w nował wybudowanie mniejszego odrodziła się już w nowej radzie
1997 roku od rozpisania konkur- obiektu. Zespół basenów stał się miejskiej.
su architektonicznego na hotel, niemal sprawą polityczną. PoAquapark oczywiście dalej stazespół basenów oraz centrum bal- wstała nawet specjalna komisja nowi priorytet władz Jeleniej Góry.
neologiczne w Cieplicach. Zmaga- ds. aquaparku w radzie miejskiej.
niom nadano medialny charakter
i ufundowano wysokie nagrody.
Uczestnicy popuścili więc wodze
fantazji kreśląc plany nie na miarę
możliwości finansowych miasta.
Konkurs wygrał Edward Lach z
Wrocławia. Nagrodzone prace
pokrywa dziś kurz w ratuszowych
archiwach.
Tymczasem radni miejscy po raz
pierwszy zajęli się aquaparkiem
(nazwijmy umownie w ten sposób
wodną inwestycję) w 1999 roku,
a więc dwa lata po rozpisaniu
konkursu na wodne centrum. Planiści rysowali więc plany zupełnie
nie wiedząc, gdzie projektowane
Jego wybudowanie jest jednym
z głównych założeń programu
kadencji Marka Obrębalskiego.
Prezydent upatrywał szansy w inwestycjach w Sobieszowie. Niestety, mimo projektów i zapewnień,
że może w końcu się uda, już drugi
inwestor zrezygnował z budowy
centrum wodnego z hotelem na
terenie zniszczonych basenów pod
Chojnikiem.

Bliżej i taniej

Unia pomoże
Ogółem powierzchnia lustra wody ma wynieść 1.300 metrów kwadratowych. Termy mają
kosztować 48 milionów złotych, 40 procent z tej kwoty (20 milionów złotych) miasto chce
pozyskać z funduszy unijnych. .

Po odrzuceniu zaproponowanej
przez radę poprzedniej kadencji
lokalizacji przy ul. Dolnośląskiej,
realną szansą okazała się natomiast lokalizacja kompleksu
basenów na terenie należącym
do PMPoland, tuż przy granicy
z Parkiem Zdrojowym, kilkaset

metrów od Uzdrowiska Cieplice.

Samorządowcy wyczuli, że tym
razem w końcu musi się udać. I
choć kłód na drodze ku realizacji
tej inwestycji nie zabrakło, wiele
wskazuje na to, że Ciepłowody będą
miały swoje termy.
Wcześniej nie obyło się bez
konfliktów, choćby z sąsiednim
przedszkolem „Zaczarowany Parasol”. Rodzice obawiali się, że sąsiedztwo budowy będzie stanowiło
zagrożenie dla dzieci. Pracownicy
brali nawet pod uwagę taką możliwość, że samorządowcy placówkę
zlikwidują. Póki co sytuacja została
załagodzona, ale – jak będzie
naprawdę – okaże się, kiedy już
pierwsze maszyny wjadą na plac
budowy.

Plaża i dzika rzeka

Jakie będą „Termy Cieplickie
- Dolnośląskie Centrum Rekreacji
Wodnej”? Powierzchnia lustra
wody w jednym basenie wewnętrznym i pozostałych zewnętrznych
wyniesie około 1300 metrów kwadratowych, a sam kompleks powstanie na terenie o powierzchni
1, 40 hektara. Na korzystających z
obiektu będą czekały pryskacze,
rwąca „dzika” rzeka, zjeżdżalnie,
plaża, bar i inne udogodnienia.
Wyliczono, że z basenów skorzysta
2520 osób w ciągu 12 godzin, a z
brodzików – 1440 osób w analogicznym czasie. Na kłopoty komunikacyjne receptą ma być rondo
na skrzyżowaniu ulicy Wolności,
Podgórzyńskiej i Cervi.
– Termy będą zaopatrywane ze
złóż wód termalnych zmieszanych
z wodą wodociągową . Zużyta
woda będzie odprowadzana do
kanalizacji miejskiej, a część wód
termalnych trafi także do ogrzewania obiektu, a później – do rzeki

– tłumaczyła Magdalena Kwasiuk,
naczelniczka wydziału architektury urzędu miasta.
Podczas jednej z tegorocznych
sesji dotyczącej term radnym nie
brakowało jednak wątpliwości.
Wiele z nich podtrzymują do dziś.
Radnemu Cezaremu Wiklikowi
nie podoba się sam projekt. Zdaniem samorządowca będzie to
gadżet, który nie przyciągnie gości.
– Te termy są po to, bo prezydent
miasta pilnie potrzebuje sukcesu
– dodał dając do zrozumienia,
że Jeleniej Górze potrzebny jest
większy obiekt.
Ważną kwestię postawił radny
Miłosz Sajnog z klubu Jeleniej
Góry XXI: – Czy miasto wie już,
kto będzie zarządzał termami i na
jakiej zasadzie będą one działały:
czy jako spółka miejska, czy zakład
budżetowy, czy może partnerstwo
publiczno-prywatne? Tego jeszcze
do końca nie wiadomo.

Konrad Przezdzięk

Parzący sukces
Tak czy owak wpisanie inwestycji na listę główną dofinansowania przez fundusze unijne
to niewątpliwie sukces, którego tak bardzo potrzebuje ekipa Marka Obrębalskiego. Ten od
2006 roku rządzi miastem i w opinii wielu jeleniogórzan nie dokonał niczego istotnego dla
rozwoju Jeleniej Góry. Tyle tylko, że nie wiadomo, czy obecni samorządowcy będą przecinali
wstęgi w termach, bowiem ich budowa zakończy się już w nowej kadencji. Czy start prac
w przyszłym, wyborczym roku będzie wystarczającym argumentem, żeby przekonać
wyborców, by powtórnie obdarzyli zaufaniem M. Obrębalskiego? Jeśli nie, śmietankę będzie
spijał w prezydenckim gabinecie następca obecnego szefa. Bo sukces ma wielu ojców, a
porażka jest sierotą.
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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. Curie-Skłodowskiej 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.

Groźny junkers

Sporo strachu najedli się 27
lipca po południu mieszkańcy
budynku przy ulicy Norwida 2,
w którym doszło do wybuchu
piecyka gazowego. Z powodu
zadymienia pogotowie zabrało do
szpitala kobietę w ciąży, z pozostałych lokatorów nikt nie ucierpiał.
Strażacy ostrzegają, że zdarzenie
mogło zakończyć się tragicznie i
apelują o systematyczne serwisowanie tych urządzeń.

Odeszła w samotności

Najprawdopodobniej pięć dni
leżała w swoim mieszkaniu nieżywa staruszka, której zwłoki
odkryto w miniony poniedziałek
po godzinie 9.00 w bloku przy ulicy Działkowicza. Śmierć starszej
pani wyszła na jaw po interwencji
sąsiadów, którzy zaalarmowali
policję. Funkcjonariusze apelują
do rodzin osób starszych o opiekę
nad nimi.

Ikona zostanie u nas

Straż Graniczna przejęła ikonę
o wartości ponad 2000 złotych,
którą dwóch obcokrajowców
chciało wywieźć za zachodnią
granicę Polski. Niemca i Ukrainkę, którzy przewozili obraz,
zatrzymano podczas kontroli ich
pojazdu w miejscowości Wykroty.
Kobieta tłumaczyła, że dzieło jest
własnością jej rodziny i chce oddać
je do renowacji w Niemczech. Nie
przekonało to jednak funkcjonariuszy, bo zabrakło dokumentów,
potwierdzających wwiezienie
ikony na terytorium Polski, ani
zaświadczenia pozwalającego
wywieźć obraz z kraju.

Studia z „komórą” na powitanie
FOT. ANGELA

Obserwuj przyrodę
i wygraj nagrody!

Telefon komórkowy dla 60 pierwszych przyjętych na
nowy kierunek „Zarządzanie i inżynieria produkcji”, a
dla wszystkich – bezpłatne kursy wyrównawcze z fizyki i
matematyki, a także dwa nowo zbudowane laboratoria do
badań materiałów oraz automatyki i sterowania – takie
prezenty czekają na chętnych na studia na pierwszym
roku Wydziału Technicznego Kolegium Karkonoskiego.
Zgodnie z zapowiedzią władz
W TKK telefony komórkowe
jednej z renomowanych firm
mają trafić do pierwszych sześćdziesięciu przyjętych tym roku
kandydatów na stacjonarne
studia o nowo uruchomionym
kierunku „Zarządzanie i inżynieria produkcji”. Prezenty trafią do
tegorocznych studentów dzięki
środkom unijnym, które uczelni

ctwa Wyższego pozytywnie oceniło nasz wniosek i przyznano
nam pieniądze – mówi Danuta
Fjałkowska, prodziekan Wydziału technicznego Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze.
– Wobec tego uczelnia ma już
w tym roku akademickim możliwość dofinansowania technicznych studiów stacjonarnych na
nowo uruchamianym na Wydzia-

PIENIĄDZE SĄ NIEBAGATELNE, BO TO DWA
MILIONY DZIEWIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT
SIEDEM TYSIĘCY ZŁOTYCH. MOŻNA
Z NICH KORZYSTAĆ PRZEZ PIĘĆ LAT
NA OKREŚLONYCH WARUNKACH.
udało się pozyskać w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
– Kiedy ministerstwo ogłosiło
konkurs, złożyliśmy wniosek pt.
„Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego Kolegium
Karkonoskiego w zakresie kształcenia inżynierów na potrzeby
gospodarki opartej na wiedzy”.
Niedawno na stronie internetowej ukazał się komunikat o tym,
że Ministerstwo Nauki i Szkolni-

le Technicznym kierunku „Zarządzanie i inżynieria produkcji”.
Pieniądze są niebagatelne, bo to
dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych.
Można z nich korzystać przez
pięć lat na określonych warunkach. Teraz najważniejszą rzeczą
jest rekrutacja studentów na stacjonarne studia na ten kierunek
„Zarządzanie i inżynieria produkcji” będzie kształcił przyszłych menadżerów produkcji.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pozytywnie oceniło nasz wniosek i przyznano
nam pieniądze – mówi Danuta Fjałkowska
Po ich ukończeniu absolwenci
będą mieli dużą wiedzę z zakresu
techniki, metod produkcyjnych,
rachunków kosztów, rozliczania produkcji czyli elementów
inżynierskich i ekonomicznych
potrzebnych do prowadzenia
działalności produkcy jnej.
Limity na ten kierunek na studia stacjonarne zgłoszone w
minionym roku do ministerstwa
to dziewięćdziesiąt sześć osób.
I mimo, że ostateczny termin

Na swojego nowego pana
w schronisku dla małych
zwierząt czeka pies z nuSurowe konsekwencje czekają na organizatora kolonii letnich merem 198, zaczipowany
dla dzieci, u którego jeleniogórski sanepid wykrył nieprawid- (nr 985121008417726) i
łowości. Organizator nie zgłosił kolonii do kwalifikacji, san- zaszczepiony.
epid musiał też unieruchomić blok żywieniowy. Stwierdzono
Ponad tysiąc porcji amfetaminy
też inne uchybienia i w konsekwencji zamknięto kolonię.
i sprzęt służący do porcjowania

Dzika kolonia zamknięta

Sprawa dotyczy jednej z kolonii
w Karpaczu. Jak się okazało była
to jedyna spośród 50 badanych kolonii, w której wykryto nieprawidłowości. Po pierwsze organizator
nie zgłosił jej do kwalifikacji. Odpowiednich wymogów nie spełniała
też stołówka, z której korzystali
wypoczywający.
Ale to nie koniec. W pokojach
stwierdzono też za duże zagęsz-

czenie dzieci, które spały na zbyt
wysokich łóżkach, co zwiększało
ryzyko wypadku. W kwaterach
nie było też odpowiedniej ilości
szaf. Kuratorium podjęło decyzję o
zamknięciu kolonii. Dzieci trafiły
do innego obiektu, a organizator zostanie najprawdopodobniej
ukarany grzywną. Może też stracić
koncesje na organizowanie kolonii
w przyszłości.
(Angela)

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

Villa Nova z 31 głosami spadła na
drugie miejsce klasyfikacji naszego
plebiscytu. Na czoło wysunął się
hotel „Caspar”, który zgromadził
42 kupony. 25 głosów ma Galeria
Czekoladowa. Do przodu idzie restauracja „U Leszka” w Kamiennej
Górze: 23 głosy. 15 kuponów ma
„Pasja”. Po pięć głosów – Hotel „Las”,
restauracja Sphinx, „Pyrna chata”
i „Sonata”. Jeden kupon zachwala
„Old pub” w Teatrze Norwida.
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!
Przyjmujemy tylko oryginalne
kupony.
Redakcja

składania dokumentów na Kolegium Karkonoskim upływa 24
września., to warto się śpieszyć,
by zwiększyć swoją szansę otrzy-

mania telefonu i zmieścić się w
pierwszej sześćdziesiątce.

Angelika Grzywacz

Dodatkowo za przyznane pieniądze dla wszystkich przyjętych studentów przez
Wydział Techniczny prowadzone będą bezpłatne kursy wyrównawcze z fizyki oraz
matematyki. Zostaną także zbudowane dwa nowe laboratoria: „laboratorium badania materiałów” oraz „laboratorium automatyki i sterowania”. Uczelnia zakupi też
najnowszą literaturę do przedmiotów prowadzonych na poszczególnych kierunkach.
Szczegółowe warunki rekrutacji znajdują się na stronie http://wt.kk.jgora.pl

Diler amfy w potrzasku
FOT. POLICJA

FLESZ

narkotyku trzymał w garażu 22letni mieszkaniec Jeleniej Góry.
Podejrzanego o handel środkami
odurzającymi mężczyznę zatrzymali policjanci. – Dzięki temu znaczna
ilość narkotyków nie trafi w ręce
młodych ludzi podczas trwających
wakacji – mówi nadkom. Bogumił
Kotowski. 22-latkowi za posiadanie
i handel narkotykami grozi kara do
10 lat więzienia.
(tejo)

KONKURS
Obserwuj
przyrodę i wygraj
nagrody!
Redakcja tygodnika „Jelonka.
com” przypomina dzieciom
z powiatu jeleniogórskiego
o wielkim wakacyjnym konkursie! Tematem wiodącym
jest obserwacja przyrodnicza.
Zmaganiom patronuje Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej
Górze Cieplicach. Owoc Twoich
obserwacji dostarcz nam do
redakcji (58–500 Jelenia Góra,
ul. Curie-Skłodowskiej 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.

(tejo)

WEŹ NA KOLANA PSA

W tym tygodniu na swojego nowego pana w schronisku dla małych
zwierzą czeka suczka jamniczka z numerem 167, zaczipowana i
zaszczepiona. Oddana 28.05.2009. Wzrost do połowy łydek. Obecnie
ma 7 lat 1 miesiąc. Mimo swojego wieku nie traci hartu ducha, jest
potulna, przywiązana do człowieka.
Jak to małe psy nie przepada za dużymi osobnikami. Na smyczy
chodzi spokojnie i jest bardzo posłuszna.
Każdy, kto chciałby zaopiekować się zwierzęciem może kontaktować
się z kierownikiem schroniska dla małych zwierząt, które mieści się
przy ulicy Spółdzielczej 33a w Jeleniej Górze. Telefon +48 (75) 6420156.

(Angela).

BIORĄC PSA ZE SCHRONISKA PAMIĘTAJ, ŻE
ZWIERZĘ TO NIE MASKOTKA, KTÓRĄ MOŻNA
ODDAĆ. ODPOWIADASZ ZA NIEGO PRZEZ
CAŁE JEGO ŻYCIE !!!

FOT. TOMASZ ILNICKI
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reklama / WYDARZENIA
Skoczyli w bloki

(tejo)

Rozpoczęła się druga edycja
projektu „Skok w blok”. Przez
nadchodzący tydzień Łukasz
Duda z Teatru Onalezionego,
Loutkove divadlo „Ahoj” (teatr

lalkowy) z Chrudima oraz
artystów cyrkowych formacji
Trickster, odwiedzą różne części Jeleniej Góry prezentując
najmłodszej widowni bajkowe

wiernej
publiczności nie pozwalał zejść
ze sceny
niedocenionym. Brawa
należały się
każdemu.
Natomiast
w sobotę
uczestnicy ustanowili Gitarowy
Rekord Świata w Zespołowym
Wykonaniu Hitu Turystycznego.

Feta u noblisty
Jagniątkowska willa „Łąkowy
kamień” była w minioną sobotę
otwarta dla wszystkich gości. Rezydencję odwiedziło wielu mieszkańców regionu oraz turystów. Powód
? Sto osiem lat temu do Wiesenstein
wprowadził się najsłynniejszy lokator majątku : niemiecki noblista
Gerhart Hauptmann. Goście jubileuszu uczestniczyli w wernisażu
wystawy dioram śląskich z kolekcji
Henryka Tomaszewskiego, założy-

FOT. OLA

przedstawienia. W sobotę tłumy
młodszych i nieco starszych
widzów z zaciekawieniem oglądały i oklaskiwały poczynania
artystów na cieplickim Osiedlu
Orle między blokowiskami przy
ulicy Wita Stwosza.
W niedzielę areną „Skoku
w blok” był skwer przy ul.
Głowackiego. Po południu na
placu Ratuszowym oklaskiwano tradycyjny spektakl lalkowy.
Dziś (poniedziałek) akcja trafi
na skwer przy ulicy Okrzei.
Szczegółowy program na www.
jelonka.com
(Nat)

Radośnie u ponurej małpy
Nie lada gratkę mieli miłośnicy
gitary i poezji śpiewanej, którzy
kolejny raz spotkali się w miniony
weekend podczas 42. Ogólnopolskiej Turystycznej Giełdy Piosenki
Studenckiej.
Pogoda dopisała, więc zabawa
trwała w Bazie „Pod ponurą małpą”
do późnej nocy. Gwoździem programu Giełdy są konkursy. Atmosfera
była niezwykle przyjazna, ale mimo
to niektórym uczestnikom puszczały nerwy. Zdarzało się, że któryś z
nich zapominał tekstu, ale doping

„Nowy rok” pod Śnieżką

FOT. ANIA

W nadchodzący piątek (7 sierpnia) zaczyna się tegoroczny XXVII
Międzynarodowy Festiwal Teatrów
Ulicznych. Impreza potrwa trzy
dni. Na początek (godz. 20. 30 w
piątek miłośnicy sztuki ulicy zobaczą występ 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 Teatr Woskresinnia,
który pokaże „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.
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).
Bieżące relacje z MFTU na łamach
portalu www.jelonka.com, patrona
medialnego imprezy.

FOT. NAT.

Trzy dni dla sztuki
ulicy



Do parku „Esplanada” zaproszono
wszystkich, którzy posiadają gitarę.
Wspólnie zagrali utwór „Rzeka”
Wolnej Grupy Bukowina. (Ania)

O Gerhardzie Hauptmannie czytaj na str. 39

ciela Teatru Pantomimy we Wrocławiu oraz jego współpracownika
Stefana Kaysera. Niezwykle udany
okazał się również koncert zespołu
jazzowego „Karkonoscy Stopersi”.
Organizatorzy zapewnili bezpłatne
oprowadzanie po muzeum. Nie zabrakło także bufetu śląskiego oraz
stoisk z książkami. Wieczorem
odbył się koncert operowy z cyklu
„Muzyczny Ogród Liczyrzepy”.

(Ania)

W nocy z piątku na sobotę na
stoku Kolorowa w Karpaczu już
przywitano Nowy Rok. Symbolicznie. To nie żart, ale nowa
tradycja, jaką wprowadzili w
karkonoskim kurorcie właściciele restauracji „U Petiego”
– bracia Martyka. Było hucznie,
rockowo i z dużą dawką humoru. II Światową Letnią Noc
Sylwestrową świętowano na
karpackim stoku Kolorowa przy
dźwiękach rock’n’rolla i rocka.
Na scenie pojawili się panowie
z kabaretu „Dno” z Dąbrowy
Górniczej, którzy najpierw postanowili dość „ostentacyjnie”,
a mianowicie przekupstwem,
zjednać sobie sympatię publiczności. Satyrycy ustąpili miejsca
na scenie, muzycznej gwieździe

wieczoru, czyli zespołowi „13
poziomo”. Po pierwszej części
występu rockowej grupy, na
scenę powrócili kabareciarze i zapowiedzieli samych
siebie. Na przekór swojej nazwie zafundowali publiczności serię genialnych skeczy.
Potem, zaprezentowali się wszyscy uczestnicy konkursu na
najbardziej odjazdową kreację
sylwestrową. Impreza miała
również akcent charytatywny,
ponieważ wylicytowano dwa
przedmioty na wsparcie Fundacji na Ratunek Dzieciom z
Chorobą Nowotworową. O
północy sylwestrowicze powitali „Nowy Rok” pokazem
sztucznych ogni.

(Ola)

Konsorcjum dobrego smaku
W Opałkowej Chacie przy drodze do Karpacza w minioną sobotę oficjalnie zainaugurował swoje istnienie „Kulinarny Szlak
Turystyczny”. Jego celem jest promocja walorów smakowych
potraw charakterystycznych dla poszczególnych regionów.
– Projekt Kulinarnego Szlaku
Turystycznego to jest powiązanie doświadczeń dobrych,
wyrafinowanych firm gastronomicznych i wspólne promowanie kuchni polskiej i tradycji
kulinarnej – wyjaśnia menadżer Opałkowej Chaty, Marcin
Niewodniczański. – Każdy z 14
lokali, jakie weszły do naszego
konsorcjum specjalizuje się
w innej kuchni.
Jest kuchnia
z Mazur, jest
kuch-

niową i malinową. Będziemy
je serwować gościom zamawiającym kresowe potrawy.
Można było też spróbować wyrobów wędliniarskich zakładów
mięsnych Niebieszczańscy. Wyroby z serii ze starej spiżarni cieszyły się wielkim powodzeniem
i były dobrym uzupełnieniem
potraw regionalnych serwowanych przez wszystkie lokale.
Czternaście lokali to propozycja
dla smakoszy, którzy mogą
codziennie próbować innej
kuchni, nawet jeśli przyjadą w
Karkonosze na dwa tygodnie.
Będzie to też okazja do tak ekscentrycznych eksperymentów
kulinarnych jak grochówka
ze śledziem, potrawa z kuchni
kaszubskiej.

nia małopolska, łódzka, mazowiecka, kaszubska. My, Opałkowa Chata w Jeleniej Górze
mamy kuchnię małopolską,
natomiast Opałkowa Chata w
Bolesławcu prezentuje specyficzną kuchnię bolesławiecką,
czyli połączenie tradycji jugosławiańskich, francuskich,
niemieckich, ukraińskich i
polską kresową.

Marek Komorowski
Czy uda się ten sposób wypromować kuchnię karkonoską
czy jeleniogórską? Choć jak
mówi Marcin Niewodniczański
teraz to byłoby mówienie na
wyrost, to już są potrawy o
których można by tak mówić.
– To raczej kolejne pokolenie
będzie mogło już nazywać
pewne potrawy jako kuchnia
jeleniogórska – zapewnia M.
Niewodniczański. – Nasze konsorcjum składa się z lokali z
Jeleniej Góry, Karpacza, Szklarskiej Poręby, Świeradowa Zdroju i miejscowości sąsiednich.

No i jako daleko wysunięty
przyczółek Bolesławiec.
Konsorcjum daje restauratorom siłę do wspólnego występowania wobec samorządów
i władz innych szczebli. Daje
nam możliwość negocjacji
lepszych warunków u dostawców. Teraz jeden lokal zajmuje
się promocją całej grupy, inny
zajmuje się negocjacjami z
dostawcą jakiegoś produktu,
kolejny właściciel negocjuje
warunki dostaw urządzeń. To
da nam możliwość obniżania
kosztów i cen dla klientów.

Przedstawiciele wszystkich
członków konsorcjum odebrali
specjalne szklane medaliony,
które mają zaświadczać, że lokal jest członkiem Kulinarnego
Szlaku. Wręczał je szef konsorcjum, Janusz Stańczyk, pomysłodawca między innymi mistrzostw Polski w grillowaniu.
– Nasz lokal specjalizuje się
w kuchni kresowej – mówił
w ł a śc i ci e l h ot e l u C a sp ar,
Robert Futerhendler. – Od
wnuczki kucharza jednego
z lwowskich hoteli dostaliśmy przepisy na nalewki, wiś-

Pomogli
powodzianom
Była to też rzadka okazja, żeby spróbować w jednym miejscu kuchni prawie
dwudziestu lokali. Bowiem jednocześnie
z inauguracją szlaku zbierano pieniądze
na pomoc powodzianom w gminie Mysłakowice. Każda potrawa kosztowała 7
złotych i te pieniądze w całości zasilą
fundusz pomocowy. Wszystkim osobiście
dziękował wójt Zdzisław Pietrowski.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Starostwo lwóweckie zorganizowało we Wleniu konfe- połączeniu Gryfowa ze Świerencję poświęconą stuleciu oddania do użytku jednej z radowem, ale ponieważ tory
najbardziej malowniczych tras w Polsce: linii kolejowej i nasyp prowadzi do Lubomierza, postanowiliśmy w
Jelenia Góra – Lwówek Śląski.
– To dla naszego terenu jedna
z większych atrakcji turystycznych, nieustannie też spełniająca rolę komunikacyjną dla
mieszkańców – mówił starosta
lwówecki, Artur Zych. – Wiedzą
o tym mieszkańcy, wiedzą samorządowcy, gorzej bywało z PKP,
ale teraz myślę, już nic nie zagraża tej linii. Myślę, że za kilka lat
jej znaczenie wzrośnie ponieważ
następuje powrót do przewozów
towarowych koleją.
Unia Europejska sprzyja też
rozwojowi transportu kolejowego, jako środka najtańszego
i ekologicznego. Kto wie, czy

torów w Siedlęcinie, ruch na
trasie Jelenia Góra – Wleń odbywa się komunikacją zastępczą.
Jak się dowiedzieliśmy torowisko zostanie wzmocnione i
oddane do użytku po 15 sierpnia.
– Udało nam się w ubiegłym roku
uruchomić połączenie Lwówek
Śląski z czeskim Trutnovem
– kontynuował starosta A. Zych
– było przy tym problemów co
niemiara, ale w końcu wszystkie
strony się porozumiały. Obawialiśmy się o frekwencję, ale
w ciągu letnich miesięcy skorzystało z tych weekendowych
przejazdów ponad 11 tysięcy

PRZEZ WIELE LAT PKP ALBO OGRANICZAŁY
RUCH NA TEJ TRASIE, ALBO WRĘCZ
ZAWIESZANO JEJ FUNKCJONOWANIE.
TYM RAZEM ZBUNTOWAŁA SIĘ
NATURA. DO POŁOWY SIERPNIA TRASA
BĘDZIE CZĘŚCIOWO NIECZYNNA.
kiedyś nie będzie bardziej się
opłacało załadować TIR na wagony niedaleko autostrady i
zawieźć do Jeleniej Góry i innych
miast?

Zbuntowana natura

Przez wiele lat PKP albo ograniczało ruch na tej trasie, albo
wręcz zawieszano jej funkcjonowanie. Tym razem zbuntowała się natura. Do połowy
sierpnia trasa będzie częściowo
nieczynna. Z powodu podmycia

miliony złotych. Na trasie liczącej
37 kilometrów brakuje szyn na
odcinku około 1 kilometra. Trzymamy kciuki za powodzenie tego
przedsięwzięcia. Jeśli się uda
kolejnym etapem może być otworzenie połączenia z Pobiedną
i dalej do granicy państwa w

projekt wpisać
przedłużenie linii do Lubomie-

rza – wyjaśniał
starosta. – Porozumiałem
się z bur-

pasażerów. W tym roku
pociąg do Trutnova jeździ
z Jeleniej Góry, ale jest
skorelowany z połączeniami z Lwówka Śląskiego.

mistrzem Wiesławem Ziółkowskim, który od razu zgłosił swój
akces do tego przedsięwzięcia. Myślę, że będzie to realne
przedsięwzięcie, jeśli wszystkie
samorządy lezące na tej trasie stworzą konsorcjum, które
przejmie całą infrastrukturę
kolejową. Celem będzie uruchomienie weekendowych przejazdów turystycznych na tej trasie.

Jindrichovicach pod Smrkiem.
Wtedy pociąg dojeżdżałby do
Frydlandu i możliwe byłoby uruchomienie pętli izersko-karkonoskiej. Czy to tylko mrzonki?

Marek Komorowski

Milionowa inwest yc ja

Odważny samorządowiec
Starosta przedstawił też
kolejny śmiały projekt: rewitalizację linii kolejowej z
Lubomierza przez Gryfów Śląski
i Mirsk do Świeradowa Zdroju.
– Na początku myśleliśmy o

Koszt uruchomienia i odtworzenia brakujących odcinków torów
wynosić będzie nie więcej niż 4

Odrobina historii
Na budowę linii naciskali przedsiębiorcy i ludzie interesu z Lwówka Śląskiego, Bolesławca i
Jeleniej Góry, którzy liczyli na wzrost obrotów i ułatwienia w transporcie towarów. Budowa
rozpoczęła się równocześnie z wielkim planem regulacji rzek dla ochrony przed powodziami. W 1904 roku zaczęto odcinek Jelenia Góra – Siedlęcin oraz urządzono plac budowy
zapory pilchowickiej. W roku 1908 zakończono budowę odcinka Lwówek Śląski – Wleń.
Najtrudniejszy, 10-kilometrowy odcinek, z trzema tunelami, dwoma mostami nad rzekami
oraz dwoma wiaduktami budowano najdłużej, bo aż pięć lat. Większość trasy wiedzie albo w
wykopach, albo po nasypach. Do użytku oddano go w roku 1909. O skali trudności świadczą
nakłady. Kilometr odcinka Jelenia Góra – Wleń kosztował 250 tysięcy marek. Tymczasem
średnia w ówczesnych Niemczech to 120 tysięcy marek. Jednocześnie z budową kolei
postawiono też dworce kolejowe, które, choć w większości w podłym stanie, przetrwały.
Nie ma dworca jedynie w Dębowym Gaju, gdzie spłonął w latach 60 ubiegłego wieku. Przez
kolejne lata powstała cała infrastruktura: bocznice, wieże ciśnień, magazyny. Część tych
obiektów też przetrwała.

Krwawa Miecia posiedzi 12 lat
Mieczysława J. i Stanisław K. razem w konkubinacie przeżyli 23 lata. Obydwoje nie wylewali za kołnierz. Często też
kłócili się. Kiedy do mieszkania wprowadził się kolejny
amant pani Mieci, Stanisław K. wytknął jej sypianie z nim.
Został za to ugodzony nożem. Nie po raz pierwszy, ale tym
razem śmiertelnie.
Do tragedii doszło 24 sierpnia
2008 roku w mieszkaniu przy
ulicy Zjednoczenia Narodowego.
Mieczysława J. i Stanisław K. od
23 lat wspólnie prowadzili gospodarstwo domowe przebywając w
mieszkaniu Mieczysławy. W ich
związku atmosfera zawsze była
napięta. Mieczysława J. choć za
młodych lat dobra uczennica i
przykładna córka, która skończyła liceum zawodowe, w ostatnich
latach nawet wśród sąsiadów,
rodziny i znajomych uchodziła
za awanturnicę.

Agresja po kielichu

Do tego piła. A w alkoholowym widzie stawała się jeszcze
bardziej agresywna i rzucała
się z nożem na swojego Stasia.
Relacje pary zaostrzyły się jeszcze bardziej, kiedy wiosną 2008
roku, czter y miesiące przed
tragedią, o wynajęcie pokoju
w mieszkaniu Mieczysławy J.
poprosił ją Jan M. Wówczas Mieczysława J. powiedziała swojemu
poprzedniemu partnerowi, że to
koniec i, że ma kogoś innego.
Kazała mu się wyprowadzić.

Stanisław K. nie miał dokąd
pójść. Poprosił kobietę, żeby
pozwoliła mu zostać. Zgodziła
się i cała trójka zamieszkała
razem. Pomiędzy mężczyznami
nie dochodziło do kłótni.

Wyrzuty sumienia

24 sierpnia Jan M. wyszedł
z domu około godziny 8.30,
poszedł do kolegi, a następnie
na giełdę handlową do Cieplic.
W tym czasie Stanisław K. i Mieczysława J. zostali w mieszkaniu
i zaczęli libację przy piwach i
winie. Sublokator zdążył wrócić, zjeść śniadanie i ponownie wyjść. Tymczasem alkohol
rozjuszył pana Stasia, który po
południu wytknął konkubinie
sypianie z Janem M. i nazwał ją
„kur.. i szmatą”. Wówczas kobie-

ta 31-centymetrowym nożem kuchennym zadała mu śmiertelny
cios w klatkę piersiową.
Po zabójstwie kobieta wyszła
do toalety, gdzie wymiotowała,
później siedziała w pokoju obok
i nie zaglądała do kuchni. W
zeznania twierdziła, że była w
szoku i nie zdawała sobie sprawy,
że zabiła konkubenta. Poszła
więc pooglądać telewizję. Dopiero po jakimś czasie udała się
do sąsiadki, u której zadzwoniła
po pogotowie ratunkowe. Lekarz
nie był jednak w stanie udzielić pomocy poszkodowanemu,
zgon nastąpił przed przyjazdem
karetki.

Drasnęła od niechcenia

Pani Miecia przyznała się do
ugodzenia konkubenta nożem,

wyjaśniała jednak, że nie chciała
go zabić. W zeznaniach utrzymywała, że partnera tylko drasnęła
nożem tak „od niechcenia”.
Przeprowadzona sekcja zwłok i
opinie biegłych nie potwierdziły
jednak tej wersji. Siła uderzenia i
sposób zadania ciosu wskazywały na to, że Mieczysława J. działała z zamiarem bezpośredniego
pozbawienia życia konkubenta.

W chwili zatrzymania Mieczysława J. miała we krwi 2,6 promila alkoholu etylowego, zamordowany miał 2,7 promila. Lekarze
psychiatrzy wydali niekorzystną
dla oskarżonej opinię stwierdzając, że w chwili popełnienia
zbrodni była w pełni poczytalna
i miała zdolność kierowania
swoim postępowaniem.

Angelika Grzywacz

17 lipca Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze wydał wyrok w tej sprawie. Choć prokurator
żądał dla zabójczyni 25 lat pozbawienia wolności, sąd przyjął, że działała ona w zamiarze
ewentualnym i wymierzył jej karę 12 lat pozbawienia wolności. Sąd nie znalazł natomiast
przesłanek, aby kobietę skazać na ćwierć wieku w celi. Wyrok nie jest prawomocny. Nie
wiadomo, czy oskarżyciel będzie się od niego odwoływał.

FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK

Sto lat na torowisku
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ODA OD MŁODOŚCI

Królewna dostała
w dupę
Na początek, gwoli oczyszczenia się z zarzutu narażania
dzieci i młodzieży szlacheckiej
na bardzo, ale to bardzo brzydkie słowa, jedno zdanie wytłumaczenia. Zuchwałe mniemanie, że bardzo brzydkie słowo
na literkę „dy” jest poprawne i
karta tego pisma nie porwie się
pod ciężarem jego nieczystości
wziąłem nie skądinąd, jak z
Polskiego Radia, w którym to
zamieszczono mrożącą krew
w żyłach i uświadamiającą
bardziej niż niejeden prorok
reklamówkę, której konkluzją
był tytuł niniejszego artykułu.
We wspomnianym mate riale uświadamiającym użyto
(mniej więcej i w skrócie) takiej
historyjki: Dawno dawno temu
żył sobie wielki książę. A taki
książę może wziąć za żonę
jedynie księżniczkę, a one są
bardzo delikatne. Żyła niegdyś
taka, że choćby leżała na dziesięciu materacach, pod którymi
znajdowało się jedno ziarnko
grochu, to i tak nie mogła
zasnąć – tak była delikatna. A
raz by w dupę dostała i od razu
poszła spać bez szemrania!
[W tym momencie odzywa się
przejęty acz stanowczy głos
lektora:] Bite dzieci widzą świat
inaczej!
Jak dla mnie jest to antyreklama i to w miarę oczywista.
Raczej była bezstresowo wychowywana, a nie delikatna!
Jednak podniósł się wielki
raban nad pomysłem (nie wiele tylko mądrzejszym od
parytetów, które – nawiasem
mówiąc – Jego Ekscelencja
Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej postanowił poprzeć...)
obostrzenia kar dla rodziców,
którzy stosują klapsa jako środek dydaktyczny. Nie mówimy
tu o przypalaniu papierosem, o
biciu pięścią czy innych torturach, lecz o zwykłym klapsie,
którego większość z nas pewnie
doświadczyła (z w yjątkiem
wychowanych bezstresowo),
i – jeśli został on wymierzony
sprawiedliwie – zapewne nie
żałuje.
Gdy Twoje dziecko (lat pięć
i pół) plunie Ci w twarz (widywało się takie akcje w „Su-

pernianiach” i innych superprogramach), musisz z nim
podyskutować i zastanowić
się nad jego motywacjami, po
czym powiedzieć mu „nu nu nu”
i zasugerować że tak nieładnie.
Gdy porysuje ścianę, która dopiero co została pomalowana
na biało, musisz dokonać analizy rysunku. Jeśli kolor kredki
był czarny to może ma depresję?
Trzeba iść do psychologa!
Nie jest niczym złym łażenie
z dzieciakami do fast foodów
i napychanie ich tłustym żarciem. Nie jest też przecież niczym złym oddawanie funkcji
wychowania własnego dziecka
paniom przedszkolankom i nauczycielkom (w Warszawie hitem są całodobowe przedszkola,
z noclegiem – jak pisze p. R.
Ziemkiewicz). Nie jest także
żadnym przestępstwem usadzanie dzieciaka przed telewizorem i komputerem (a najlepiej
wstawienie obu urządzeń do
pokoju) przez cały Boży dzień.
Filmy lub kreskówki z przeklinaniem, krwią, mózgami
na wierzchu, lub pornografia
której w sieci pełno (a dziecko
nienadzorowane...) to też samo
dobro. Podobnie sprawa się ma
z reklamami adresowanymi do
najmłodszych. Za to zbrodnią
niesłychaną i niewybaczalną
jest klaps dydaktyczny!
Nie zachęcam i w życiu nie
zachęcałem do bicia dzieci! Jednak sytuacja, w której rodzice
mogą pójść do paki za niezbyt
intensywne sprawdzenie na
dziecięcej pupci trzeciej zasady
dynamiki otwartą dłonią, trąci
niezbyt śmieszną komedią.
Takie obostrzanie przepisów
i grożenie rodzicom pozbawieniem praw rodzicielskich
za klapsa jest tendencją bodaj światową. Jednak to tylko
zdechłe ryby płyną z prądem,
zdrowe zaś pod prąd. Poczekajmy chwilę, a po narodzeniu
(dzieciątka, nie doktora) lekarz
będzie musiał przeprowadzić
dyskusję z noworodkiem aby
zachęcić go do oddychania, a
nie klępnąć go – za przeproszeniem – w tyłek, bo pójdzie za
kratki i dokona odsiadki.

Konrad Lipiński

PLOTKI I FAKTY
Dokąd do Edenu?

Miejsce odosobnione, tajemnicze, nieznane nikomu ustronie
ukryte przed błyskami fleszy
i natrętnymi dziennikarzami,
zniecierpliwioną ludzkością,
przeszkodami dnia codziennego,
złymi wiadomościami, pochlebstwami fałszywych doradców,
uśmiechami nadwornych błaznów. Krótko: idealny zakątek
na wakacje. Tam przebywa prezydent naszego miasta Marek
Obrębalski. Pewnie zachęceni
taką wizją urlopu bez skazy drodzy Czytelnicy chcieliby wiedzieć,
gdzież to samorządowiec wynalazł taki ziemski Eden. Niestety:
pozostanie to jego słodką tajemnicą. Być może po urlopie uchyli
nam jej rąbka, aby przynajmniej
zachować pozory jawności życia
osób na świeczniku, które przecież muszą mieć prawo do choćby
odrobiny anonimowości…

Muzeum nieudolnej
władzy

W powstającym przy ulicy
Jasnej Pasażu Grodzkim nie będzie najpewniej izby pamięci
poświęconej nieudolności władzy
jeleniogórskiej, która dopiero po
dziewięciu latach od narodzenia
się idei galerii handlowych stawia pierwszą z nich. Eksponaty
wprawdzie są: to akta z dokumentami, zdjęciami ilustrującymi
niemoc, protokołami z niezliczonych spotkań, posiedzeń,
sympozjów i debat poświęconych
problemowi. Włosy, które Robert
Prystrom wyrwał z głowy Jerzego
Łużniaka podczas ognistych sporów o praworządność w Jeleniej
Górze. Wąsy, które Prystrom
zgolił na znak protestu przeciwko brakowi kompetencji samorządowców. No i kilka skorup
odkopanych podczas wykopalisk
na terenie zburzonych kamienic
przy ulicy Jasnej. Te przedmioty są
i czekają na miejsce do ekspozycji.
Może zlituje się nad muzealnym
pomysłem Galeria Focus Park,
której wciąż nie ma i nie zanosi
się, aby rychle powstała…

Fot. Konrad Przezdzięk
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Migawk¹ i piórem Jelonki.com

– Klaskaniem mając obrzękłe
prawice…

– znudzony pieśnią lud….

– wołał o czyny!

(anzol)

Uwaga!
Wszelkie podobieństwo osób i faktów
do zdarzeń, które mają miejsce w
rzeczywistości, jest na tej kolumnie
zupełnie przypadkowe. Dlatego prosimy
Czytelników o potraktowanie tych wiadomości zupełnie na poważnie lub z dużym
przymrużeniem oka.
Redakcja

Marek Obrębalski, prezydent Jeleniej Góry, Hubert Papaj, przewodniczący rady miejskiej, Jacek Włodyga, starosta jeleniogórski
anzol

OKIEM NACZELNEGO 

Żeby woda była wodą
Choć w ydawałoby się, że
epoka absurdów przeminęła z
wiatrem przemian ustrojowych,
niedorzeczności nie są w stanie
wywiać od nas nawet szalejące
ostatnio huragany, sirocca,
tajfuny. Nie są w stanie ich wypłukać ulewy, potopy, powodzie.
Bezradne było wietrzysko, które
poprzestawiało miasto i kotlinę
nie powodując – na szczęście
– ofiar. Na nic zdała się powódź,
która nie przyniosła upragnionego oczyszczenia.
Z wodą miałem ostatnio
do czynienia sporo za sprawą
uczestnictwa w warsztatach
„Lato w teatrze”, które – w wydaniu cieplickiego Zdrojowego
Teatru Animacji skoncentro-

wało się właśnie na „ha dwa o”.
Codziennie przez dwa tygodnie
pedałując do uzdrowiska słynącego z wód termalnych, poiłem
mój spragniony płynu organizm
różnymi staropolankami oraz nałęczowiankami. Tak jak większość
ciepliczan i kuracjuszy, która stąpa
po niezmierzonych zasobach gorącej krynicy, popija wodę zupełnie
z innych rejonów województwa
i kraju.
Nie można wszak powiedzieć,
że cieplickiej mineralnej dla ludu
w uzdrowisku nie ma. Pijalnie
działają aż trzy. Żeby zaspokoić
pragnienie trzeba jednak nosić
przy sobie kubek lub nie krępować
się ośmieszenia i przytknąć dziób
do wodnego trysku. Może być to
nawet podniecające w przypadku
działającej od niedawna pijalni w

postaci nimfy zdrojowej. Jednak
nie brakuje opinii, że przyssanie
się do rzeźby to wyzwanie dla
odważnych i niew ybrednych.
Kobiecina w pomnik zaklęta,
która ma symbolizować boginię
ruczajów, wielu przypomina raczej

się. Korzyść dla nikogo, bo kran
nie działa, a niszczyciele kawał
żelastwa, za który kasa pójdzie w
przelew na bełta, muszą ukraść
gdzie indziej.
Brak naszej mineralnej w sklepach to jeden z cieplickich absur-

TŁUMACZENIA, ŻE ŹRÓDŁO JEST ZA MAŁO
WYDAJNE, ABY CZERPAĆ Z NIEGO W CELACH
„PRODUKCJI” WODY, ZOSTAŁY JUŻ PRZEMIELONE
SETKI RAZY, I CHYBA MAŁO KOGO PRZEKONUJĄ.

nimfę błotną, lub żeńskie wydanie
trolla, którym można straszyć
niegrzeczne dzieci.
Lepszy jednak rydz niż nic: woda
z niewiasty ciecze napotykając na
otwory umieszczone w kranikach
zamykanych na fotokomórkę.
Ten egzotyczno-technologiczny
szczegół już podniecił miejscowych
wandali, którzy jedną z wylewek
wzięli i zepsuli. Myśleli, że łatwo
da się ów dynks wyrwać z korzeniami i sprzedać na złom. Nie udało

dów. Tłumaczenia, że źródło jest za
mało wydajne, aby czerpać z niego
w celach „produkcji” wody, zostały
już przemielone setki razy, i chyba
mało kogo przekonują. Są wszak
mniejsze źródła, które z powodzeniem „sprzedają” się opakowane
w szkło lub tworzywo. Trudno
zrozumieć, że przy dzisiejszych
technologiach i luce na lokalnym
rynku, wlewanie „Maryśki” (proszę nie mylić z inną substancją o
zupełnie innym stanie skupienia

i działaniu…) w Ciepłowodach jest
nieopłacalne.
Wodnych absurdów w uzdrowisku jest więcej. Rzeźbę golutkiej
Marysieńki Sobieskiej z fontanny
w Parku Zdrojowym jakiś „artysta”
ubrał w stanik i gacie za pomocą
farby w spreju. Naoglądał się chłopak „Zaczarowanego ołówka” i
myślał pewnie, że posąg wstanie
i sam się przy nim rozbierze… Zamierzonego celu gnojek nie osiągnął, ale pomnik zniszczył. Wlazł
do niecki z powodu prozaicznego:
z przyczyn niewiadomych po raz
pierwszy odkąd pamiętam, w tym
roku nie ma tam wody.
Kuracjusze, którzy zwyczajowo
chłodzili się w bryzie wodotrysku,
dziś omijają skwerek z daleka.
Ostatnio widziałem tam gromadkę
cieplickiego kwiatu młodzieży
sączącego – jak na uzdrowisko
przystało – browara z puszek.
Podobna klientela zasiada zresztą
przy pobliskich pustych nieckach,

w dawnych czasach napełnionym wodą, a dziś straszącym
betonowym dnem. Które to dno,
zresztą nie bardzo wiadomo, po
co, czyszczą gorliwie pracownicy
komunalni. Toż ładniej by wyglądało, gdyby w cholerkę zarosło.
Niedorzeczności przybędzie
jeszcze dodatkowa porcja, kiedy
dokona się rewitalizacja Parku
Zdrojowego. Najpewniej goła
Marysieńka zniknie włącznie z
fontanną i pustymi nieckami.
Za to pojawi się las zakazów:
do parku nie będzie można wjechać rowerem, przyprowadzać
małych dzieci, leżakować na
trawce czy też w inny sposób
niż dostojne spacerowanie oraz
grzeczne siedzenie, rozkoszować
się zdrojowym klimatem. Znikną też – niestety – ludzie, którzy
wybiorą inne uzdrowisko, gdzie
jest i woda, i normalność.

Konrad Przezdzięk

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Mistrz drugiego planu

Fot. Konrad Przezdzięk

Krzaczkowski zagrał
w dwóch sztukach w
interpretacji Krystiana
Lupy; „Pragmatyści”
Stanisława Ignacego
Witkiewicza (1981)
i „Pieszo” (1982)
Sławomira Mrożka

Kazimierz Krzaczkowski lubi tło: tu podczas spotkania z Krystianem Lupą
w październiku ubiegłego roku. Na pierwszym planie Małgorzata OsiejGadzina z synem Ignacym.

Znamy go jako aktora charakterystycznego, usytuowanego najczęściej w tle, choć nie brak w jego dorobku
scenicznym ważnych i pamiętnych ról głównych. Wydaje
się jednak, że właśnie w owych krótkich epizodach najpełniej temperament aktorski połączony z mistrzowskim
opanowaniem warsztatu i świadomym korzystaniem ze
środków wyrazu. Kazimierz Krzaczkowski.
To jeden z artystów o najdłuższym stażu w Teatrze im. Norwida
w Jeleniej Górze. Ale początki
kariery pana Kazimierza związane
są z planem fimowym. Zaraz po
ukończeniu wydziału aktorskiego
Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej
w Łodzi, w 1974 roku debiutował
na ekranie w dwóch telefilmach:
poetyckim Janusza Zaorskiego
„Chleba naszego powszedniego” w
roli Jana Malesy, syna patriarchalnego chłopa i obrazie Wojciecha
Wiszniewskiego „Historia pewnej
miłości” jako kolega Edka oraz
kinowym filmie psychologicznym
„Pójdziesz ponad sadem” w roli
ucznia liceum wieczorowego.
Został zaangażowany do teatrów:
Współczesnego we Wrocławiu
(1974-75, 1989-94) oraz im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu
(1975-77). Był także aktorem legnickiego Teatru Dramatycznego
(1995-97).
Do Jeleniej Góry trafił po raz
pierwszy w 1977 roku. Kazimierz
Krzaczkowski rozpoczął pracę w
jeleniogórskim Teatrze im. Norwida. Nie musiał długo czekać, by
dostrzegli go krytycy teatralni. Jego
kreacja bernardyńskiego zakonni-

ka księdza Piotra, bezgranicznie
pokornego wobec Boga, przeżywającego widzenie, w którym jawi mu
się Polska jako Chrystus narodów
w dramacie Adama Mickiewicza
„Dziady cz. III” w reż. Grzegorza
Mrówczyńskiego (1978) została
wyróżniona na IV Opolskich Konfrontacjach Teatralnych.
W latach 1979-81 związał się z
opolską sceną Teatru im. Jana Kochanowskiego. Powrócił do Teatru
im. Norwida w dwóch sztukach
w interpretacji Krystiana Lupy;
„Pragmatyści” Stanisława Ignacego Witkiewicza (1981) i „Pieszo”
(1982) Sławomira Mrożka w roli
uprzejmego nauczyciela.
Nie sposób wymienić wszystkich ról teatralnych Kazimierza
Krzaczkowskiego. Spośród wielu
interesujących postaci stworzył
na jeleniogórskiej scenie role takie
jak Śmigalski, służący Cześnika z
komedii Aleksandra Fredry „Zemsta” w reż. Stefanii Domańskiej
(1984), radca Kłaczek z „Romans
z wodewilu”
autorstwa Władysława Krzemińskiego w reż. Stefanii Domańskiej
(1984), grabarz z tragedii szekspirowskiej „Hamlet” w reż. Marka

Na wielkim i małym ekranie
Poza występami na scenie Krzaczkowski ma w swoim dorobku kilka epizodycznych ról
ekranowych. W telewizyjnym dramacie obyczajowym Jana Jakuba Kolskiego „Jańcio Wodnik”
(1993) zagrał ojca Oczyszczonej. Znalazł się w obsadzie największej i najkosztowniejszej
kinowej i telewizyjnej ekranizacji pierwszej części „Trylogii” Henryka Sienkiewicza w reż.
Jerzego Hoffmana „Ogniem i mieczem” (1999). W filmie Lecha J. Majewskiego „Angelus”
(2001) pojawił się jako kierownik.

Oliwy (1985), Antoni Gromski,
kupiec z Tarnowa z muzycznej
komedii pomyłek według Franza
Schönthana w przekładzie i opracowaniu dramaturgicznym Juliana
Tuwima „Porwanie Sabinek” w reż.
Bogusława Kozaka (1987), pasterz
z przedstawienia Tasso Torquato
w przekładzie Jana Andrzeja Mor-

nuszkiewicza (2001), wujek ze
współczesnego dramatu awangardowego Tadeusza Różewicza
„Kartoteka” w reż. Piotra Łazarkiewicza (2002), Ilia Szamrajew,
eks-porucznik, rządca majątku
Sorina z autorskiego zabiegu inscenizacyjnego Mai Kleczewskiej
sztuki Antoniego Czechowa „Czaj-

KAŻDĄ, NAWET NAJMNIEJSZĄ ROLĘ
POTRAFI KRZACZKOWSKI UWIARYGODNIĆ
PSYCHOLOGICZNIE, OBUDOWAĆ W DROBNE
Z POZORU, ALE JAKŻE WAŻNE ELEMENTY

sztyna „Komedia pasterska” w reż.
Adama Hanuszkiewicza (1997),
Geront, ojciec Leandra i Hiacynty z
włoskiej komedii dell’arte „Szelmostwa Skapena” Moliera
w reż. Aldony Fogury
(2000).

ka” (2004) czy zubożały
szlachcic Orgon z
komedii Aleksandra
Fredry „Dożywocie”
w

reż. Andrzeja Sadowskiego (2005).
W uwspółcześnionej tragedii szekspirowskiej „Romeo i Julia” w reż.
Krzysztofa Rekowskiego (2006)
dał popis aktorski jako jeżdżący na
wózku inwalida książę Escalus.
Uwierzytelnił postać patrioty
majora Tomasza Kobrzyckiego, ojca Ignacego w sztuce
Witolda Gombrowicza
„Trans-Atlantyk” w
reż. Bartłomieja
Wyszomirskiego
(2006).

lubianego przez jeleniogórską
publiczność pana Kazimierza!

Konrad Przezdzięk

W „Trzech siostrach” Czechowa
w reżyserii Krzysztofa Minkowskiego,
ostatniej inscenizacji
Teatru im. Norwida kierowanego przez Wojciecha Klemma, Kazimierz
Krzaczkowski pojawił
się w roli lekarza
lwana Czybukityna.
I trzeba przyznać, że
występ ten był jednym z
jaśniejszych punktów udziwnionej realizacji
Minkowskiego.
Czekamy na
kolejne role

Do tego stary
Grzegorz - sługa
tytułowego bohatera dramatu
Juliusza Słowackiego
„Kordian”
w reż.
Adam a
Ha-

Aktorzy jeleniogórscy dwóch
pokoleń: Jacek Grondowy i Kazimierz
Krzaczkowski. Kiedy zobaczymy ich w
duecie na scenie?

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Odszedł Igor Przegrodzki

Dokładnie w 62. rocznicę wybuchu
II wojny światowej, czyli 1 września
2001 roku, podczas uroczystości otwarcia domu Gerharta Hauptmanna
w Jagniątkowie, w sali kominkowej
została pokazana jedna scena premierowej sztuki Jerzego Łukosza
„Hauptmann” w reżyserii Waldemara
Krzystka (rok temu świecił triumfy
jego film „Mała Moskwa”). W scenie
rozegranej w domu w Jagniątkowie
w autentyczną postać niemieckiego

Tu była gospoda

Unikalne zdjęcie z
Igorem Przegrodzkim
w roli Hauptmanna
w sztuce Łukosza.
Wrzesień 2001 rok.
dramaturga, powieściopisarza i noblisty Gerharta Hauptmanna wcielił
się wówczas Igor Przegrodzki. Na
uroczystą premierę przyjechali wtedy
premier Polski Jerzy Buzek i premier
Saksonii Kurt Biedenkopf.
Rolę noblisty w sztuce wystawionej już na norwidowskich deskach
przejął Zygmunt Bielawski, były
dyrektor teatru jeleniogórskiego,
który zmarł trzy lata temu.  (tejo)

– Igor Przegrodzki i Zygmunt Bielawski byli wspaniałymi aktorami, którzy swoje życie podporządkowali scenie a teatr był ich domem. Byli również znakomitymi pedagogami zarówno
w PWST we Wrocławiu jak również w Akademi Muzycznej na wydziale wokalno-aktorskim
– napisał na naszym portalu Tadeusz Wnuk, aktor Teatru Jeleniogórskiego. – Miałem
zaszczyt być ich studentem i dyplomantem. Miałem zaszczyt partnerować im na scenie we
wspomnianym spektaklu Hauptmann Jerzego Łukosza. Patrzyłem, jak pracują nad rolą, ile
siebie wkładali w postaci, które przyszło im kreować. Smutne, że odeszli – dodał.

– To najwyższa kamieniczka
(dom nr 27) na placu Ratuszowym,
kamieniarka okienna w stylu rokokowym, czteropiętrowa, wybudowana w XVIII w. przez jedną z najbogatszych rodzin jeleniogórskich
– Menzlów – pisze laureatka.
W połowie XIX wieku zaczęła tu
działać gospoda „Goldener Schwert”
(Złoty Miecz). Prowadzili ją min.
Franke, C. Schmidt, J. Benedix i
in. W 1935 r. prowadził ją G. Beer,
jednakże kamienica należała do pani
Schulz. Piękna rokokowa fasada
nie przetrwała w pełni naszych
czasów – kończy Czytelniczka.
Cóż do tego dodać? Jak wiadomo, budynek podzielił fatalny
los niemal wszystkich kamieniczek w Rynku. Został zburzony
w latach 60. XX wieku. Wcześniej zdjęto rokokowe zdobienia.

Gdzie są dokładnie? Nie wiadomo.
Obecnie kamieniczka w niczym
nie przypomina obrazu ze swojej
świetności, kiedy była jednym z
najpiękniejszych
b u dynków Podcieni
Przędzalniczychicałego
centralnego
miejsca Jeleniej Góry.

(tejo)

Kamienica
nr 27 przed
zniszczeniem i
przebudową

FOTOZAGDKA Z AD REM – CO
WTOREK NA WWW. JELONKA.COM

Ikarusy do lamusa
Miejski Zakład Komunikacyjny sprzedaje jedne z najstarszych pojazdów ze swojej „stajni”. Cena wywoławcza
na przegubowego Ikarusa to sześć tysięcy złotych. Pod
młotek „idą” też małe autosany. Ogłoszenie o sprzedaży
pojazdów ukazało się na stronie internetowej przewoźnika. Krótki anons oznacza jednocześnie koniec pewnej
epoki w komunikacji autobusowej.
Kiedy w primaaprilisowym dowcipie napisaliśmy „na poważnie”,
że MZK planuje urządzenie objazdowego muzeum komunikacji w
sztandarowym produkcie motoryzacji autobusowej demoludów, wielu Czytelników dało się nabrać na
ten żart. Teraz wspomniane ikarusy
trafią w nieznane ręce: być może zostaną zezłomowane, bo jakoś trudno

uwierzyć, że znajdzie się entuzjasta,
który zadba o to, by pojazdy te stały
się atrakcją turystyczną.
Pierwsze przegubowe autobusy
pojawiły się w Jeleniej Górze już
w 1973 roku. Były to dwa Jelcze
– popularne ogórki – które uległy
kasacji w roku 1981. Pierwszy ikarus, wypożyczony na próbę z MZK

w Warszawie, wyjechał na nasze
drogi w lipcu trzy lata później. Próbę
przeszedł pomyślnie, więc już w
grudniu tamtego roku pojawiło się
sześć kolejnych, rok później siedem,
a w 1986 sześć następnych.

węgierskich pojazdów liczył sobie
dwadzieścia sześć sztuk Dlaczego
cieszyły się takim powodzeniem? Na
przełomie lat 80-90-tych kierowców
było za mało. Pojemne autobusy
rozwiązywały częściowo ten kłopot.

JANUSZ MASILONIS: W IKARUSIE
WYJĄTKOWE JEST TO, ŻE MOŻNA SŁYSZEĆ
SZUM SILNIKA. OD RAZU WIADOMO, GDY
TYLKO DZIEJE SIĘ Z NIM COŚ NIE TAK.

Liczba ikarusów systematycznie
wzrastała do 1990 roku, kiedy tabor

Po 1990 roku liczba ikarusów zaczęła się zmniejszać. Zostały tylko dwa.
Najczęściej jeździły jako dziewiątka
lub trójka. Leszek Chmielewski
tłumaczy, że kiedyś 80 procent
ludności korzystało z usług miejskiej
komunikacji, a 20 procent jeździło
własnymi autami. Teraz proporcje
zmieniają się: MZK z roku na rok
traci 5-10 procent pasażerów. Skoro
zaczęła spadać liczba pasażerów,
eksploatacja tak dużej ilości autobusów stała się nieopłacalna.
Mimo niedogodności i kłopotów
technicznych, zarówno kierowcy
jak i pasażerowie czują pewien sentyment do „staruszków”. Kierowca
MZK Janusz Masilonis bardzo lubił prowa-

Jerzy Bąkowski z MZK na pokładzie
wycofanego z eksploatacji staruszka.

dzić Ikarusy. – W ikarusie wyjątkowe jest to, że można słyszeć szum
silnika. Od razu wiadomo, gdy tylko
dzieje się z nim coś nie tak. Pomimo
tego, że na przykład kierownicę w
Volvo można prowadzić właściwie
paluszkiem, to nie zamieniłbym już
ikarusa na nic. Moim marzeniem
jest tylko, aby ten autobus wytrwał
cztery lata, tyle jeszcze pozostało
mi do emerytury. Od tego pojazdu
zacząłem i dobrze by było, abym na
nim zakończył swoją pracę – mówił
nam pan Janusz w styczniu 2008
roku. Ikarus wyjedzie na emeryturę
wcześniej niż kierowca.
Przegubowce czekają na nowego
gospodarza na parkingu zajezdni
Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Czy przewoźnik weźmie przykład ze swoich kolegów po fachu z
Poznania, którzy latem proponują
turystom przejazdy po mieście „zabytkowym” Jelczem „ogórkiem”? W
latach 70 i 80. XX wieku z Jeleniej
Góry do Cieplic jeździł podczas
wakacji kabriolet sanos zwany popularnie „Jelonkiem”. Może warto
wrócić do tamtej tradycji?

(tejo)

Jelonkowa
opinia
internetowa
XXX
MZK powinno zostawić te dwa Ikarusy. A w
zasadzie powinno o to zadbać miasto. Powinny robić jako zabytki. W końcu to część
Jeleniej Góry. Jeden można przerobić tak
jak tramwaj na ratuszu na jakiś kiosk
z pamiątkami a drugi wyremontować
żeby mógł jeździć jako takie jeżdżące
muzeum. Dla małych dzieci to nie lada
atrakcja przejażdżka takim starodawnym
autobusem. Te autobusy tak jak parowozy
według mnie mają swoją duszę.
Miłośnik
Pamiętam te dobre czasy. Najpierw
pojawił się ten warszawski z numerem
2481. Później zaczęły jeździć 595 do
600, następnie 614-620. Później znalazły
się w JG od 634 do 639, warszawski
został przemianowany na 645 i pojawiła
się kolejna partia „przegubów”: 651 do
654 i dwa ostatnie 697 i 698. Stare
dobre czasy...

Ikarus dołącza do lamusa pojazdów, które w miejskiej komunikacji służyły jeleniogórzanom przez lata: sanosa, autosana oraz
jelcza „ogórka”.

FOT. ARCHIWUM

Nie mieli Państwo kłopotu z odgadnięciem wtorkowej Fotozagadki z Ad Rem: kamienica, którą przedstawiliśmy
na starej fotografii, nazywała się „Pod złotym mieczem”.
Nagrodę wylosowała pani Anna Roehner. Gratulujemy.

FOT. STAJ

Miał 83 lata. Choć związany głównie z wrocławskim Teatrem Polskim
(od 1949), osiem lat temu ten najwybitniejszy aktor w historii dolnośląskich scen zagrał również gościnnie
w sztuce jeleniogórskiego Teatru im.
Cypriana Kamila Norwida.
Wśród wielu znakomitych i niepowtarzalnych ról w spektaklach, przedstawieniach Teatru TV, filmach kinowych i telewizyjnych, serialach czy
Polskim Radiu, Igor Przegrodzki zagrał jedną ze swoich kreacji w Jeleniej
Górze, a właściwie w Jagniątkowie.
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Muzyką ożywiają Ducha Gór
FOT. A. PISULSKA

Z Małgorzatą Mierczak, polską śpiewaczką, o
Młodzieżowym Festiwalu Operowym, znanym
szerszej publiczności jako Muzyczny Ogród
Liczyrzepy.
– Skąd pomysł na zorganizowanie festiwalu?
Małgorzata Mierczak: – Żeby sprawdzić, czy znana legenda o Rybecalu
faktycznie nie została przełożona na
język muzyki. Wydawało mi się to
niemożliwe. Zwłaszcza, że Liczyrzepa
jest takim samym symbolem Karkonoszy, jak np. Pinokio pewnej części
Italii. Udało mi się w końcu stwierdzić,
że na temat Liczyrzepy powstało dużo
oper. Większość z
nich
pochodzi z XIX
wieku.
Do charakterystycznych
należy chociażby
„Taniec Liczyrzepy
na Śnieżce”. O wynikach swoich
badań pisałam
do wielu pism,
z a r ów n o w
Polsce, jak i za
granicą. Zainteresowali się
tym również
mieszkańcy
Karpacza.
Chcieli mi pomóc, ale nie
wiedzieli, jak
to zrobić. Zorganizowaliśmy
więc warszta-

Od 1 września rozpoczyna swoją działalność pierwsze
niepubliczne przedszkole na terenie Kowar, przy ul. Wiejskiej 3. Choć jeszcze do końca wakacji będą trwały prace
wykończeniowe w budynku, to jak twierdzi właścicielka,
powstającej placówki - Pani Ewa Król, nowe wnętrza
będą gotowe do przyjęcia dzieci w pierwszym dniu roku
szkolnego.

ty, które były znacznie
skromniejsze od tych
obecnych. Od samego
początku przedsięwzięcie
to miało charakter międzynarodowy. Już w 2004
roku uczestniczyli w nim
Belgijka i Koreańczyk.
– Udało się więc odnaleźć Pani opery, o
których przez dwa wieki nikt nie
pamiętał?
– Tak. Większość z
nich powstała, jak już
wspomniałam, w XIX wieku, który jest znany, jako wiek
opery, ale pierwsza zrodziła się pod
koniec XVIII wieku. Warto wiedzieć, że
były one wystawiane w wielu miastach
m. in. Dreźnie, Królewcu, Hamburgu,
Wrocławiu, Pradze, Wiedniu.
Większość utworów mówiących o
Liczyrzepie ma wydźwięk romantyczny, bo taki jest również świat Ducha
Gór. Młodzi ludzie śpiewają więc o tym
jak się Śnieżka skrzy, a u jej podnóża
rozpościera się piękna dolina ogrodów
i pałaców. Ogólnie rzecz biorąc są to
opery, w których krajobraz Karkonoszy
jest opisany zarówno w uwagach reżyserskich, scenariuszu, jak i treści arii.
– Na czym polega praca uczestników festiwalu?
– Razem z wybitnej sławy profesorami, którzy w tych dniach przyjeżdżają

Nowe przedszkole
w Kowarach

do Karpacza, wybierają najciekawsze
fragmenty zapomnianych oper, a
następnie opracowują ich scenariusz.
Studenci pochodzą z wielu państw
Europy. W tym roku jest ich
około stu. Przyjechali m. in. z
Estonii, Litwy, Rosji, Austrii.
Dołączył do nich również
jeden Chińczyk. Śpiewają
o Liczyrzepie właśnie
w Karkonoszach, bo
to one są sceną tych
oper.
Festiwal z roku
na rok organizowany jest z coraz
większym rozmachem. Jak udaje
się tego dokonać?
– Głównie dzięki
wspaniałym sponsorom i zaangażowaniu ludzi. Od początku organizowany
jest on w Hotelu
Relaks w Karpaczu
przy współpracy
Związku Gmin

Karkonoskich. Obecnie prócz „Muzycznego Ogrodu Liczyrzepy”, zajmującego
się w pewnym sensie odnajdywaniem
oper, działają warsztaty oraz Młodzieżowy Festiwal Operowy w
Karkonoszach „Soliści Europy
w krainie Ducha Gór”. Poza
tym przyjeżdżają do nas
niezwykle utalentowani
studenci, którzy w przyszłości z pewnością dojdą na wyżyny kariery
muzycznej.
– Dziękuję za rozmowę
Rozmawiała Anna
Pisulska

Małgorzata
Mierczak
i reżyser
Wojciech
Starostecki: w
tle – uczestnicy
festiwalu.

Pod opieką wykwalifikowanej
kadry znajdą się dwie 25-osobowe grupy dzieci w przedziałach
wiekowych: 2,5-3 lat,4-5lat. Każda z nich będzie pod nadzorem
nauczyciela z wykształceniem
wychowanie przedszkolne, a
także, co ciekawe, asystenta z
przygotowaniem pedagogicznym. Dzieci będą miały zajęcia
wzbogacone o naukę języków
obcych, głównie będzie to język
niemiecki, a także angielski. Dzięki kontaktom z przygranicznym
Görlitz, będzie też organizowana polsko-niemiecka wymiana
maluchów.
Obok podstawy programowej,
przewidziane są różne zajęcia dodatkowe. W zależności od potrzeb,
będą też odbywać się zajęcia z zakresu logopedii, surdopedagogiki
oraz oligofrenopedagogiki. Na
początku przyszłego roku zaczną
działać szkółki: narciarska, golfa
oraz jazdy konnej.
Wielu rodziców obawia się
wyższych cen za pobyt dziecka
w niepublicznym przedszkolu,
jednak te obawy są bezpodstawne. Koszt miesięcznego pobytu w

„Krokodylu Schnappim” wynosi
295 zł z wyżywieniem (śniadanie,
kompletny obiad oraz podwieczorek), i to jest tyle, ile płacą rodzice
w publicznych przedszkolach w
naszym rejonie.
Nowa kowarska placówka będzie korzystała z usług zewnętrznej firmy cateringowej, która
spełnia unijne i polskie wymogi
sanitarne. Wyżywienie będzie
nadzorowane przez dietetyka,
który będzie ustalał menu dla
dzieci wymagających indywidualnego prowadzenia.
Właścicielka, Pani Ewa Król,
przeprowadziła się do Kowar
z Krakowa, gdzie prawie przez
15 lat była związana z oświatą.
Prowadziła tam m.in. szkoły dla
dorosłych, już planuje zakładać
kolejne oddziały przedszkolne na
terenie Kotliny Jeleniogórskiej.
Już wiadomo, jaka będzie
najbliższa inwestycja właścicielki - otwarcie przedszkola
artystycznego w Jeleniej Górze,
na ulicy Wincentego Pola, gdzie
dzieci będą miały również zajęcia
z artystami, m.in.: z aktorami i
malarzami.
FOT. MAR

Kolizyjne popołudnie
30 lipca (czwartek) po południu doszło w różnych częściach Jeleniej Góry do trzech niecodziennych kolizji.
Na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Jana Pawła II w samochód
osobowy uderzyła koparka z pobliskiej budowy supermarketu
Castorama.
– Obydwaj kierujący składali
sprzeczne zeznania jak doszło do
tego, że w bagażnik osobowego
uderzyła łyżka koparki – wyjaśnia
oficer prasowy jeleniogórskiej
policji kom. Bogumił Kotowski.
– W tej sytuacji policjanci skierują
sprawę do sądu grodzkiego, który
ustali sprawcę kolizji.
Na ulicy Sobieszowskiej doszło
do stłuczki z udziałem trzech pojazdów. W tył jednego VW golfa uderzył samochód tej samej marki. Ten
zahaczył jeszcze jadącego z przodu
forda fiestę. Sprawca kolizji został

ukarany mandatem karnym.
O pechu może mówić kierowca
poszkodowanego golfa. Po przebadaniu na obecność alkoholu
okazało się, że ma 1 promil alkoholu we krwi. Za to stracił prawo
jazdy i trafi przed oblicze Temidy
za przestępstwo jazdy po pijanemu.
Z kolei na skrzyżowaniu ulic Wincentego Pola, 1 Maja i Wojska
Polskiego doszło do kolizji trzech
aut. Najpierw w tył renault clio
uderzył kierujący samochodem
VW polo. Chwilę później w tył „polówki” uderzył kierujący golfem.
Kierowca polo wystąpił tutaj w
podwójnej roli: sprawcy kolizji z
clio i poszkodowanego w kolizji z
golfem. Policja ukarała mandatem
obydwu panów.
(Mar)

FOT. MAR

REKLAMA

Bułgar wypadł z drogi
W miniony wtorek (28
lipca) około godziny 16
kierujący samochodem
marki Audi nie zachował
należytej ostrożności i
zamiast skręcić w lewo,
w ulicę Cervi pojechał
prosto i wpadł do rowu
odwadniającego.
Jak stwierdzili na miejscu policjanci, właściciel

pojazdu, obywatel Bułgarii na
stałe mieszkający w Polsce był
trzeźwy. Kilkadziesiąt minut
później, przy ulicy Wita Stwosza
na osiedlu Orle doszło do kolejnej
stłuczki. Kierowca nie zachował
należytej ostrożności i uderzył
w jadący z przodu drugi pojazd.
Obydwaj sprawy kolizji zostali
ukarani mandatami.

(Mar)

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

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS Z NAMI NIE PODARUJESZ!

BEZ ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH

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

POMOC W KAŻDYM WYPADKU

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Organizowane są też turnieje
w siatkówce plażowej czy zawody pływackie. Wybranie się
na basen jest dobrym rozwiązaniem na spędzenie kilku
wakacyjnych dni biorąc pod
uwagę, że sprzyja nam pogoda.
W takim razie co młodzież robi
podczas dni pochmurnych ?

Omijaj centrum Kowar!
Rozpoczęto rozbiórkę budynku wielorodzinnego w
Kowarach przy ul. Karkonoskiej 1. Samochody muszą
tymczasowo korzystać z objazdu na skrzyżowaniu ulic
1–go Maja oraz Zamkowej.

Według ankietowanych najlepszym rozwiązaniem jest
zorganizowanie ogniska, posiedzenie z przyjaciółmi w parku,
wybranie się do knajpki na pizzę, deser lodowy czy pójście do
kina. Natomiast podczas ulewy
najczęściej pozostaje dom i gra
komputerowa, oglądanie telewizji lub odwiedziny znajomych.

Jedyny basen otwarty w Jeleniej
Górze z oczywistych powodów jest w
upały bardzo obleganym miejscem.
Do końca letnich ferii pozostał miesiąc. Co robią
młodzi letnicy, którzy nie
wyjeżdżają z miasta na
kanikułę? W Jeleniej Górze
nie mają zbyt wielu zajęć,
rozrywek, atrakcji, by z
chociaż lekkim urozmaiceniem spędzić te dwa wolne
miesiące od szkoły i wrócić
z powrotem do jej ławek będąc pełnym energii i zapału
do pracy.

NIKT NIE WSPOMNIAŁ O KONCERTACH
CZY IMPREZACH PLENEROWYCH.
DLACZEGO? PONIEWAŻ W PORÓWNANIU
DO INNYCH MIAST POLSKI W JELENIEJ
GÓRZE ZBYT WIELE LATEM ICH NIE MA.
Według małej ankiety, którą
Jelonka.com przeprowadziła
na półmetku wakacji zadając
kilkunastu młodym ludziom
pytanie: „Co młodzież robi w
Jeleniej Górze latem?” można
wywnioskować, że największym uznaniem cieszy się ot-

warty basen znajdujący się na
ulicy Sudeckiej.
Podczas słonecznych i upalnych dni większość młodych
mieszkańców spędza tam miło
letni czas pluskając się w wodzie, bawiąc się i opalając.

Łagodniejszy wyrok dla strażnika
Sto stawek grzywny po dziesięć złotych każda i pięć lat
zakazu wykonywania zawodu funkcjonariusza służby
więziennej – taki wyrok usłyszał w minionym tygodniu
strażnik więzienny Krzysztof W., który trzy lata temu zabarykadował się w wieży wartowniczej aresztu śledczego
w Jeleniej Górze i oddał kilka strzałów w ziemię. Wyrok
nie jest prawomocny.

Terenówką
po stopach

Nieostrożność kierowcy terenowej toyoty była w minioną środę
przyczyną potrącenia kobiety,
która szła ulicą Długą na wysokości
sklepu mięsnego. Kierowca wjechał
kobiecie na nogi przy wycofywaniu.
Prawdopodobnie podczas manewru miał też zasunięte szyby, bo
nie zareagował na krzyk ludzi,
którzy wołali by się zatrzymał.
Kobieta z obrażeniami stóp trafiła
do szpitala, tam została poddana
badaniom. Sprawca był trzeźwy.
Jeśli okaże się, że poszkodowana
będzie musiała zostać w szpitalu
dłużej niż 7 dni, sprawa trafi do
sądu. W innym razie kierowca
odpowie za spowodowanie kolizji,
za co czeka go mandat karny.
(Angela)

ny przekroczył swoje uprawnienia
oraz wyczerpał znamiona przepisu
mówiącego o niezasadnym użyciu
broni palnej co było zagrożone karą
do 3 lat pozbawienia wolności.
Prokurator domagał się dwóch lat
pozbawienia wolności w zawieszeniu na pięć lat i pięciu lat zakazu

Krzysztof W., strażnik więzienny 18 kwietnia 2006 roku wskutek wcześniejszych
problemów w pracy m.in. z przełożonym,
który zesłał go na służbę na wieżyczkę
zabarykadował się w wieży i oddał 13
strzałów z broni palnej w ziemię. Szczęściem w miejscach oddanych strzałów
nikogo nie było i nikt nie ucierpiał. Wyrok
nie jest prawomocny. Najprawdopodobniej
strony odwołają się od tej decyzji sądu.

Przed 1945 rokiem
w likwidowanym dziś
budynku mieściła się
cukiernia Liczyrzepa.

Tak właśnie wyglądają zajęcia
naszych młodszych mieszkańców podczas wakacji w Jeleniej
Górze. Nikt nie wspomniał
o koncertach czy imprezach
plenerowych. Dlaczego? PonieTeren wokół budynku przy komunikację, ze względu na jego
waż w porównaniu do innych
miast Polski w Jeleniej Górze ul. Karkonoskiej 1 w Kowarach zlokalizowanie przy jednym z cenzbyt wiele latem ich nie ma. (obok banku PKO) ogrodzono, tralnych skrzyżowań w mieście.
a wczoraj z samego rana zaczęto Jadąc z kierunku Jeleniej Góry do
Młodzi muszą sami „kombi- prace rozbiórkowe. Wykonawcą centrum Kowar, najlepiej przez
nować”, jak spędzić kolejny, jest firma Intergeo Sp. z o.o. z najbliższe dni nie wjeżdżać od
nudny i monotonny dzień w Komornik. Prace na pewno będą ulicy Jeleniogórskiej, tylko dojemieście nie dostając przy tym trwały jeszcze co najmniej do chać obwodnicą do skrzyżowania
żadnych propozycji. Jedna z wtorku. Wyburzenie budynku z ulicą Zamkową.
(Ola)
ankietowanych powiedziała, jest konieczne, choć kierowcom z
że świetnym pomysłem byłaby pewnością nieco utrudni sprawną
organizacja co pewien czas
jakiejś wycieczki w góry czy
choćby do sąsiednich Czech.
Na pewno znalazłoby się wiele
chętnych, którzy pojechaliby
chociaż na chwilę zobaczyć
inny zakątek od tego, który Rada powiatu miała wyrazić zgodę na zwolnienie Nowaka z Centrum Rehabilitacji KRUS „Granit” w Szklarskiej
widzi się co dzień.

Obronili Ryszarda Nowaka

(Nat) Porębie, gdzie jest zastępcą dyrektora. Uznała jednak, że
nie ma ku temu wystarczających przesłanek.

Do Warszawy
bez
„Karkonoszy”
Połączenie kolejowe Jelenia Góra – Warszawa najprawdopodobniej zostanie
zlikwidowane. Takie są plany przewoźnika,
który pracuje nad nowym rozkładem
jazdy, który ma obowiązywać od września.
PKP Intercity nie podjęło jeszcze w tej
sprawie decyzji. Obecnie pracownicy
przeprowadzają analizę rentowności tego
połączenia. Jeżeli czarny scenariusz się
spełni do stolicy będzie można dojechać
pociągiem, ale z przesiadkami. Przeciwko
takiemu rozwojowi zdarzeń już zaprotestowała Marzena Machałek, posłanka Prawa
i Sprawiedliwości zapowiadając obronę
połączenia.
(Ania)

– Tę pracę już straciłem, ale
fakt, że radni stanęli po mojej
stronie ma dla mnie ogromne
znaczenie. Udało mi się wyjść z
tej sytuacji z honorem. – tłumaczy Ryszard Nowak. Przyznaje,
że sam ma już dosyć tej sprawy,
która rozpoczęła się już w styczniu 2008 roku.
Ówczesny prezes, Roman Kwaśnicki kazał mu złożyć wypowiedzenie na piśmie. Nie zgodził się
na to, a ostateczne rozstrzygnięcie
miało miejsce w sądzie. Było ono
przychylne dla Nowaka, dzięki
czemu zachował stołek.
W podobnej sytuacji stanął
wiosną tego roku. Tym razem

zwolnić chciał go Ryszard Barej,
dyrektor CRR KRUS. W tej sprawie
wysłał pismo do rady powiatu,
aby uzyskać jej pozytywną opinię.
Powodem rozwiązania stosunku
pracy miała być ponad trzymiesięczna absencja chorobowa
Nowaka.
Rada powołała pięcioosobową
komisję, która badała sprawę.
Uznała jednak, że nie ma powodów do zwolnienia zastępcy
dyrektora CR KRUS w Szklarskiej
Porębie. Swoją opinię wyraziła
podczas piątkowej sesji. Pozostali
radni przychylili się do niej. Cztery osoby wstrzymały się od głosu.

(Ania)

Coraz więcej marketów nad Jedlicą
Na 20 sierpnia planowane
jest otwarcie dyskontu duńskiej sieci Netto w Kowarach. Będzie to już kolejny
tego typu sklep samoobsługowy w mieście oferujący
produkty w niskich cenach,
obok funkcjonujących już:
EKO, Carrefour’a Express
oraz dwóch Biedronek.
Już 20 sierpnia w gminie
Kowary, otworzymy nasz kolejny sklep - informuje zastępca

Zabójcza
nadwaga
FOT. OLA

Wobec Krzysztofa W. sąd rejonowy
zastosował nadzwyczajne złagodzenie kary, a jedną z podstaw do tego
było uznanie, że działał on w określonych warunkach mając ograniczoną
zdolność pokierowania swoim postępowaniem. Bezsporny dla sądu był
natomiast fakt, że strażnik więzien-

wykonywania jakiegokolwiek zawodu związanego z używaniem
broni, natomiast obrońca i oskarżony wnosili o uniewinnienie.

Angela

dyrektora Netto Polska i rzecznik
prasowy Sławomir Nitek. Sieć
Netto ma już 162 sklepy w Polsce,

Jak zwykle opinie mieszkańców odnośnie powstania kolejnego marketu w Kowarach
są podzielone. Jedni uważają, że to dawanie zarobku zagranicznemu przedsiębiorcy.
Innym fakt ten nie przeszkadza, ponieważ to kolejna inwestycja stwarzająca miejsca
zatrudnienia. Takim sporom można przysłuchiwać się na ulicach Kowar dość często,
gdy mają ruszyć prace przy budowie nowego „dużego” sklepu. Tymczasem, te które
już istnieją, wciąż cieszą się niesłabnąco wysoko frekwencją klientów.
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FOT. OLA/ARCHIWUM

FOT. TEJO

Wakacje z nudą

WIADOMOŒCI

z których pierwszy otwarto w
1995 roku w Szczecinie.
Na dzień otwarcia marketu
w Kowarach przewidziane są
specjalne promocje oraz inne
atrakcje. Około 2 tygodnie przed
otwarciem, mieszkańcy gminy
otrzymają osobiście informacje
w postaci gazetek od sieci Netto.
Budynek marketu o powierzchni
ok.660 m˛ położony jest na rogu

ulic, Karkonoskiej i Dworcowej.
Powstaje również parking dla
50 samochodów. W samym
sklepie będzie zatrudnionych
12 osób (mieszkańców gminy).
Ponadto będą stoiska zewnętrzne (z pieczywem, mięsem oraz
prasą), gdzie powstanie kilka dodatkowych miejsc pracy.


(Ola)

W szpitalu wojewódzkim w Jeleniej
Górze zmarł w minionym tygodniu
32–letni najcięższy mieszkaniec
Dolnego Śląska. Mieszkaniec Bolkowa
ważył 300 kg i był uzależniony od
jedzenia. Jak podało Polskie Radio
Wrocław mężczyzna w ciężkim stanie
trafił do jeleniogórskiej placówki.
– W transporcie chorego pomagali
strażacy, którzy musieli go wydobyć
z mieszkania przez okno. W szpitalu,
ze względów bezpieczeństwa, został
położony na ziemi, na materacu
– podała rozgłośnia. Pacjent miał
kłopoty z samodzielnym oddychaniem. Zakłócone było funkcjonowanie
narządów wewnętrznych. Wysiłki
lekarzy okazały się nieskuteczne. W
tym przypadku znaczna nadwaga
doprowadziła do najgorszego.
(tejo)
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WYDARZENIA / OG£OSZENIA

Owacją publiczności po sztuce „Chlapanie, pluskanie, Cieplic odwiedzanie” zakończył
się wczoraj (niedziela) kolejny turnus warsztatów „Lato w teatrze”. Widzowie brawami
przerywali sztukę Teatrzyku Jelonka Górskiego, do której adepci sceny przygotowywali
się tylko dwa tygodnie!
Widzowie siedzący w pierwszych rzędach już w sobotę, na
otwartej próbie generalnej, mieli przechlapane w dosłownym
sensie. Jednym z elementów
„Chlapania, pluskania” była
bowiem woda, która lała się ze
sceny w obfitości.
Mieli z nią kontakt nie tylko
młodzi aktorzy, lecz także publiczność.
Samo widowisko to barwnie
opowiedziana historyjka o płynie, bez którego nie ma życia i
nie byłoby Cieplic takich, jakimi
są dziś: o wodzie. Współtwórcami sztuki zainspirowanej
pomysłem Bogdana Nauki,

dyrektora Zdrojowego Teatru
Animacji, były dzieci w wieku
od lat sześciu do dwunastu,
które od 20 lipca pod okiem
instruktorek: Lidii Lisowicz,
Bogny von Woedtke oraz Doroty
Bąblińskiej-Korczyckiej przygotowywały spektakl.
Dzieci z Teatrzyku Jelonka
Górskiego, które w ubiegłym
roku wyraziły sceniczne zaniepokojenie losami jelenia w
herbie miasta, w te wakacje
pochyliły się nad wodą: nie
zwykłą kranówą, ale cieplicką
„Marysieńką”. Swoją troskę
wypowiadają w manifeście
anonsowanym przez trójkę

„Przechlapane” w Zdrojowym
FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK
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narratorów: Zuzię Rzemińską,
Matyldę Lisiecką i Maćka Sokołowskiego. Młodzi aktorzy
zapuszczają się w wir muzycznych skojarzeń wodą inspirowanych.
Są wesołe i nostalgiczne
piosenki, których atut to znakomite możliwości wokalne
„Jelonków”. A raczej „Jelonek”,
bo w zespole jest tylko dwóch
mężczyzn. Świetna jest zwłaszcza młodziutka Kasia Skóra
(osiem lat). Widowisko daje
też możliwość wytańczenia się
Klaudii Rabendzie i Mirkowi
Zagulskiemu, na co dzień zaangażowanej w zawody parze
tanecznej.
„Chlapanie” daje możliwość
ekspresji młodym artystom (nie
będzie nadużyciem to słowo w
tym miejscu), którzy sami wymyślili scenopis przezabawnych
reklam „Marysieńki”. Małgosia
Kukiel, Weronika Tobolewska,
Karolina Wołczyńska, Gosia
Parzymies, Mirek Zagulski i
Karolina Kozacka rozbawiają
do łez publiczność komediowymi gagami dopracowanymi
scenicznie przez panie instruktorki. Powalają „dźingle” autor-

No i woda. Prawdziwa! Podgrzana grzałkami, aby nie
przeziębić dzieci, wyzwala w
młodych aktorach żywioł sceniczny nie do opanowania.
W „Chlapaniu” bohaterowie
są autentyczni, co w teatrze
– zwłaszcza w przypadku młodych adeptów sceny – wcale
łatwe nie jest. Z gracją pluska
się w nich spektaklowa królowa Maria Kazimiera Sobieska

W II turnusie „Lata w teatrze” udział wzięli: Małgorzata Babik, Loreine Bartosiewicz, Miriam
Gordziejonek, Daria Hryniewicz, Karolina Kozacka, Małgorzata Kukiel, Dominika Lemiesz,
Matylda Lisiecka, Jaś i Michał Małeccy, Aleksandra i Joanna Nizwald, Joanna Oleksyk,
Małgorzata Parzymies, Klaudia Rabenda, Angelika Rams, Zuzanna Rzemińska, Katarzyna
Skóra, Maciej Sokołowski, Elwira Stanik, Weronika Tobolewska, Magdalena Uzorko, Karolina
Wołczyńska, Mirek Zagulski oraz Ania Zębik. Nie wszyscy dotrwali do końca.

wasze fotki Nasze Pociechy
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Da wid
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LWT: odsłona trzecia
Dziś (poniedziałek) startuje kolejny, trzeci turnus „Lata w teatrze”. Tym razem Teatr im.
Norwida zaprosił grupę licealistów, którzy pod opieką Tadeusza Wnuka, Grażyny Tabor i
Jacka Paruszyńskiego będą realizowali przedstawienie „Pamięć”. Całą imprezę wspiera
Instytut Teatralny im. Raszewskiego w Warszawie oraz Urząd Miasta w Jeleniej Górze pod
patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

stwa Bogny von Woedtke, kierowniczki
m u z yc z n e j
sztuki.

(Miriam Gordziejonek mimo
swoich sześciu lat jest naprawdę
królewska!). A kiedy dokona się
już uzdrowienie monarchini, jej
dwór żywiołowo śpiewa „Hej bystra woda!” oraz „Jedź do wód!”
Wszystko dzieje się oczywiście
w wodzie, która ze sceny pryska
na wszystkie strony.
Kolejne „Lato w Teatrze”
zorganizowane w Teatrze Zdrojowym przeszło do historii. Dwa
tygodnie spędzone ze sztuką
i aktorami dostarczyły wiele
wzruszeń i doświadczeń nie tylko młodym adeptom aktorstwa,
ale i niżej podpisanemu, który
dzień w dzień towarzyszył im
dokumentując przygotowania
do premiery. A same dzieci,

które pierwszego dnia przyszły nieśmiałe i spięte,
kończą warsztaty ośmielone, wzbogacone sztuką
i psychicznie odporniejsze
na wyzwania codzienności.
Będziemy wszyscy żyli nadzieją,
że Teatrzyk Jelonka Górskiego
spotka się ponownie za rok.

Konrad Przezdzięk

Lidia

£ukasz

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
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„Sami swoi” znów przyciągają do Lubomierza

15

Oryginalny duet

Już po raz XIII odbędzie się Ogólnopolski Festiwal Filmów
Komediowych. Rozpocznie się w czwartek, 13 sierpnia i
potrwa do niedzieli, 16 sierpnia. Do stolicy komedii kolejny
raz przyjadą znani i lubiani, a wraz z nimi ich wierni fani.

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze zaprasza
na koncert pod tytułem „Muzyczne Ogrody Południowej Europy”, który odbędzie się w najbliższy piątek o
godzinie 19.00.

Inauguracją festiwalu będzie
projekcja konkursowa w Sali Teatralnej. Pierwszego dnia organizatorzy zapraszają na wernisaż
wystawy fotografii Bogusława
Wołoszańskiego i Daniela Antosika z planu filmowego „Tajemnica
twierdzy szyfrów”. Odbędzie się
on o godzinie 18.13 w Galerii za
Miedzą. Natomiast wieczorem
przyjdzie czas na koncert Henryka Miśkiewicza z Full Drive
2, swojską zabawę oraz nocną
projekcję filmu „Sami swoi” w
reżyserii S. Chęcińskiego.
W piątek ceremonia otwarcia
festiwalu o godzinie 21.13. Wystąpi także gwiazda wieczoru,
czyli zespół Elektryczne Gitary.
To zdecydowanie dzień pod znakiem muzyki i tańców. Koncerty

rozpoczną się już o godzinie
15.00. Natomiast na wytrwałych
czeka jeszcze projekcja filmu
„Ranczo Wilkowyje” w reżyserii
W. Adamczyka, która rozpocznie
się około 1.00 w nocy.
W sobotę również będzie bardzo wesoło. Interesująco zapowiada się „Słodka Bitwa o Miedzę
czyli III Lubomierska Wojna
Tor towa”. Czas umilą t akże
znane polskie kabarety, m. in.
PAKA, Koń Polski, Pod Sufitem
oraz Klaps.
Niedzielne popołudnie upłynie koncertowo. Wieczorem
zaplanowano coś dla ducha,
czyli koncert muzyki filmowej
w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Dolnośląskiej oraz wiele
innych atrakcji.

Na scenie wystąpią muzycy
Orkiestry Symfonicznej oraz
soliści z Estonii, Litwy, Polski
i Rosji. W ramach programu

Kino LOT zaprasza na
film:

wyświetlany będzie do najbliżs z e g o c z wa r t k u o g o d z i n i e
14.00, 17.00 i 20.00.

„Harry Potter i Książę
P ó ł k r w i ” w re ż y s e r i i D a vida Yatesa. To ekranizacja
szóstego już tomu powieści o
czarach czarownikach, zdradzie i przyjaźni. Tym razem
zobaczymy jak Lord Voldemort
próbuje zawładnąć światem
czarodziei, poznamy historię
z jego dzieciństwa i dowiemy
się kim była jego matka. Miłośników Harr y’ego Pottera
z pewnością ciekawi t akże,
która z bohaterek filmu okaże
się jego wybranką serca. Film

Kino Marysieńka proponuje:

„Epoka Lodowcowa 3:
Era dinozaurów” w reżyserii
Piotra Kozłowskiego i Carlosa
Saldanha. To z pewnością nie
lada gratka dla miłośników
jednego z najbardziej znanych
obecnie filmów animowanych.
Będą oni mogli śledzić koleje losów zabawnych bohaterów filmu, czyli leniwca Sida,
mamuta Manny’ego, tygrysa
szablozębego o imieniu Diego i

Co roku do Lubomierza podczas festiwalu zjeżdża wiele
gwiazd znanych z ekranów kin
i telewizji. W tym roku swój
przyjazd zapowiedzieli m. in.:
Sylwester Chęciński, Stanisława
Celińska, Hanna Śleszyńska,
Anna Dereszowska, Adam Ferency, Jerzy Janeczek, Andrzej Ramlau, Andrzej Strzelecki, Andrzej
Zaborski, Marzena Kipiel–Sztuka
i wielu innych.

Lubomierz nazywa się polskim
Hollywood, ponieważ nakręcono
w nim wiele filmów. Największą
sławę miastu przynieśli „Sami
swoi”. - Lubomierskie plenery
posłużyły dotychczas aż osiem
razy filmowcom. Latem 1958
roku pojawiła się w Lubomierzu
po raz pierwszy ekipa filmowców. Reżyser Kazimierz Kutz
realizował tu część filmu „Krzyż
Walecznych”.

Scrata – wiewiórki. Tym razem
zobaczymy połączenie epoki lodowcowej z prehistorycznymi
ludzkimi cywilizacjami. Film
można obejrzeć do czwartku o
godzinie 16.00, 18.00 i 20.00.

hena, znanego między innymi
z głównej roli w filmie Borat na
świat homoseksualistów. Sasza
tak skutecznie wciela się w rolę
geja, że The Gay & Lesbian
Alliance Against Defamation
( G L A A D ) u wa ż a , ż e C o h e n
pokazał bardzo negat ywny i
przerysowany wizerunek geja.
Dlatego przywódcy organizacji
naciskają na studio filmowe, by
dodało pozytywne przesłanie o
homoseksualistach na końcu
filmu. Być może takie zostanie
dodane, ale teraz jeszcze można
obejrzeć film bez progejowskiej
dydaktyki. Film wyświetlany
będzie do czwartku o godzinie
18.00 i 20.00.

W kinie Grand obejrzymy:

„Bruno” w reżyserii Lariego Charlesa. Opowieść o
austriackim prezenterze telewizji, który decyduje się na wyjazd do Stanów Zjednoczonych.
Marzy o zdobyciu tam sławy.
Chciałby, żeby okrzyknięto go
najsłynniejszym Austriakiem.
Film jest zgryźliwą satyrą w
wykonaniu Sashy Barona Co-

usłyszymy arie i duety z oper
włoskich, francuskich i hiszpańskich. Cena biletów wynoszą: 30
i 20 złotych.

Muzyczny Karpacz
Miasto pod Śnieżką kolejny raz zaprasza na imprezę z cyklu Lato Przebojów Radia Zet i Tygodnika Gala. Gwiazdami
tego dnia będą Ewelina Flinta i Lady Pank.
Z pewnością nie zawiedzie także
sam prowadzący, czyli popularny
w Polsce Rafał Bryndal. Impreza
odbędzie się już w następną sobotę,
8 sierpnia na Stadionie Miejskim
w Karpaczu. Rozpocznie się uroczystym przywitaniem o godzinie
14.45. Później nastąpi konkurs spon-

sorów, a następnie opis miasteczka,
karaoke i wiele innych scenicznych
wydarzeń. Zdecydowanie największym wabikiem dla publiczności
będzie wieczorny koncert Eweliny
Flinty (godz. 19.15) oraz zespołu
Lady Pank (21.15).

Magiczny Jagniątków
Pod tym hasłem w najbliższą niedzielę, 9 sierpnia, odbędzie się festyn w miasteczku noblisty. Będą to jednocześnie obchody Dni Jagniątkowa.
Organizatorzy, czyli Klub Osiedlowy Watra Jagniątkowska zapraszają
do uczestnictwa w imprezie wszystkich mieszkańców Karkonoszy oraz
turystów. Rozpocznie się ona mszą
świętą w Kościele pw. Bożego Miłosierdzia o godzinie 12.00. Następnie

uczestnicy przejdą na teren OW RAWAR, gdzie odbędzie się dalsza część
festynu. W programie zaplanowano
koncert zespołu Rise of the Sun z
Lubawki, prezentację kultury Indian
oraz wiele innych atrakcji.

Prawnik radzi

Remont mieszkania komunalnego

Chcemy zrobić remont łazienki ale najpierw chcemy
się upewnić czy jak będziemy
się wyprowadzać, to czy otrzymamy zwrot pieniędzy za ten
remont. Wójtowa powiedziała,
że następny lokator nam to
spłaci. A co jeżeli nikt się tam
nie wprowadzi, albo lokator
nie będzie chciał nam zapłacić? – Dorota
Z opisanej sytuacji wynika,
że jest Pani (współ)najemcą lokalu mieszkalnego, należącego do mieszkaniowego zasobu
gminy. Stąd też, chcąc trafnie
odpowiedzieć na Pani pytanie
należałoby wcześniej zapoznać
się z regulaminem lub też uchwałą
rady gminy, dotyczących zasad
dokonywania remontów lokali
mieszkalnych przez najemców.
Możliwe, że mocą takiej uchwały
uregulowano również kwestie
dofinansowania remontów mieszkań komunalnych, choć co do
zasady ich najemcy wykonują je
na własny koszt. Oznacza to, że
kwestia ewentualnego zwrotu
poniesionych przez Panią kosztów
remontu łazienki, czy też innego
rodzaju ulepszeń lokalu może być
rozstrzygnięta w drodze obowiązujących przepisów regulaminu

lub uchwały rady gminy, bądź
też w drodze pisemnej umowy,
zawartej przez Panią jako najemcą
z gminą jako wynajmującym, co
wynika z przepisu art. 6d ustawy
z dnia 21.06.2001 r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz.U. 2001, nr 71, poz.
733 ze zm.). Ponadto, do przeprowadzenia jakiegokolwiek remontu mieszkania komunalnego
potrzebna jest przeważnie zgoda
gminy jako właściciela. Niemniej,
warto pamiętać, że zgodnie z przepisami art. 6a powołanej wyżej
ustawy gmina, jako wynajmująca
jest zobowiązana między innymi
do dokonywania napraw lokalu,
napraw lub wymiany instalacji i
elementów wyposażenia technicznego w zakresie nieobciążającym
Pani jako najemcy, a zwłaszcza
napraw i wymiany wewnętrznych
instalacji wodociągowej, gazowej
i ciepłej wody – bez armatury i
wyposażenia, a także napraw i
wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, centralnego
ogrzewania wraz z grzejnikami,
instalacji elektrycznej, anteny
zbiorczej (z wyjątkiem osprzętu);
wymiany pieców grzewczych,
stolarki okiennej i drzwiowej
oraz podłóg, posadzek i wykładzin
podłogowych, a także tynków.
Gmina ma obowiązek opłacenia i

przeprowadzenia wymienionych
prac na własny koszt. Na Pani
wniosek prace te można również przeprowadzić we własnym
zakresie. Wcześniej należałoby
jednak uzyskać zgodę gminy
(lub administratora budynku, w
którym znajduje się Pani mieszkanie) oraz jej zobowiązanie do
zwrotu kosztów remontu po jego
wykonaniu. Prace te wymagałyby
następie odbioru ze strony komisji
wydelegowanej przez gminę (lub
przez administratora).

Rękojmia za wady rzeczy
sprzedanej

Kupiłam przez Internet glebogryzarkę ogrodniczą. Po jej
otrzymaniu natychmiast przystąpiłam do montażu, w czym
pomagała mi osoba obeznana
z tego typu mechanizmami.
Po jej uruchomieniu okazało
się, że bez przyczyny wycieka
olej z miski olejowej. Z kolei
przy następnej próbie uruchomienia zerwał się sznurek od
rozrusznika. Postanowiłam
odesłać ją do sprzedawcy z
żądaniem zwrotu wpłaconej,
niebagatelnej sumy pieniędzy.
Otrzymałam odpowiedz, że nie
mam prawa oddawać zakupu,
gdy był on używany. Jak zatem
nie uruchamiając maszyny
miałam możliwość stwierdzić,
że jest ona wybrakowana? Czy

rzeczywiście nie mam prawa
zwrócić zakupu, jeżeli nie
tylko nie odpowiada on moim
oczekiwaniom, ale nawet naraża na dodatkowe straty? Czy
naprawdę sprzedający ma prawo nie przyjąć złego towaru,
którym handluje? – Judyta Y.
Dla określenia Pani uprawnień
w zaistniałej sytuacji, należałoby
w pierwszej kolejności ustalić,
czy wskazany zakup glebogryzarki ogrodniczej związany był
pośrednio z prowadzoną przez
Panią działalnością gospodarczą lub zawodową. To ustalenie
przesądza bowiem o uznaniu
Pani za konsumenta, a co za tym
idzie o możliwości skorzystania przez Panią ze szczególnej i
szerszej ochrony prawnej. Niezależne jednak od tych ustaleń
oraz uprawnień wynikających z
praw konsumenta, jako osobie
kupującej zawsze przysługują Pani
uprawnienia, wynikające chociażby z rękojmi za wady rzeczy
sprzedanej. Zgodnie z przepisami
art. 556-576 Kodeksu cywilnego
sprzedawca jest odpowiedzialny
względem kupującego, jeżeli rzecz
sprzedana ma wadę zmniejszającą
jej wartość lub użyteczność. Wada
fizyczna może stanowić podstawę
odpowiedzialności sprzedawcy,
gdy istniała przed wydaniem
rzeczy albo powstała po wydaniu

rzeczy, ale z przyczyny tkwiącej w
tej rzeczy już uprzednio.
Przedstawione przez Panią
stanowisko sprzedawcy, jakoby sam fakt używania rzeczy
sprzedanej pozbawić miał Panią
możliwości jej zwrotu wydaje
się błędne. Same uprawnienia z
tytułu rękojmi dają bowiem Pani
jako osobie kupującej szereg możliwości, w tym: możliwość żądania
obniżenia ceny sprzedanej rzeczy; żądania usunięcia wady lub
naprawienia sprzedanej rzeczy
(jeśli sprzedawca jest jednocześnie jej producentem); możliwość
żądania wymiany rzeczy na wolną
od wad (wówczas sprzedawca
ponosi wszelkie wynikłe z tego
t ytułu koszt y, np. pakowania,
transportu, ubezpieczenia, itp.);
możliwość odstąpienia od umowy,
ale tylko w przypadku, gdy wada
jest istotna, tzn. nie pozwala na
użytkowanie przedmiotu zgodnie
z jego przeznaczeniem.
Aby mogła Pani skorzystać
ze wymienionych wyżej uprawnień, po wcześniejszym sprawdzeniu przedmiotu sprzedaży i
stwierdzeniu jego wadliwości,
należy zawiadomić sprzedawcę
o wykrytych wadach i zgłosić
swoje roszczenia. W opisanej
przez Panią sprawie, możliwość
skorzystania z rękojmi za wady
fizyczne we wspomnianej glebo-

gryzarce będzie skuteczna przez
okres co najmniej jednego roku
od dnia dostarczenia towaru, z
zastrzeżeniem, iż wada została
zgłoszona sprzedawcy nie później
niż 1 miesiąc od chwili jej wykrycia. Zarzut z tytułu rękojmi może
być podniesiony także po upływie
jednego roku od dnia dostarczenia
towaru, jeżeli zawiadomiła Pani
sprzedawcę o wadzie przed upływem tego terminu. W przypadku
uwzględnienia zgłoszonych przez
Panią roszczeń i wymiany towaru
na nowy, termin na zgłoszenie
uprawnień z tytułu rękojmi za
ewentualne wady wymienionego
towaru będzie biegł na nowo.
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.
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„Nie warto toczyć wojen”
Natalia Lesz opowiada między innymi o drugiej płycie, którą zapowiada singel „Coś za coś”. Wokalistka wystąpiła
ostatnio w Krakowie na koncercie zorganizowanym w ramach kampanii „Help dla życia bez tytoniu”.
Dlaczego zaangażowałaś się
akurat w taką kampanię?
Natalia Lesz: Lubię wspierać tego
typu akcje. Myślę, że warto brać
udział w kampaniach przeciwko
uzależnieniom. Każdy nałóg tak
naprawdę jest mało fajny.

Ale nie jestem w tym temacie dobrze
poinformowana.
Próbowałaś?

Mówisz, że wzięłabyś udział
również w innych akcjach przeciwko uzależnieniom. Czyli nie
legalizowałabyś marihuany?

Natalia Lesz: Zawsze coś tam się
próbuje. Znałam jednak ludzi uzależnionych od marihuany. Po kilku
latach codziennego palenia zmieniali
się nie do poznania. Problemy z systemem nerwowym, pamięcią. Na
pewno takie systematyczne palenie
nie jest obojętne.

Natalia Lesz: Nie legalizowałabym.

Jak Ci się żyje z plotkarskimi

serwisami?
Natalia Lesz: Coraz lepiej. Jak by
na to nie patrzeć, piszą o mnie nieco
lepiej niż choćby rok temu. Jest mniej
uszczypliwości, częściej pisze się o
muzyce. Temat tatusia już tez się
pomału wyczerpuje.
Co było tym momentem przełomowym, jeśli chodzi o postrzeganie
Twojej osoby. „Taniec z gwiazdami”?
Natalia Lesz: Program na pewno
dał mi bardzo dużo. Różnica w tym,
jak ludzie mnie postrzegali, pojawiła
się niemal z dnia na dzień. Mocno
to odczułam. Podobnie działa teraz
serial „Tancerze”, z czego ogromnie
się cieszę.
Swego czasu było głośno o Twoim sporze z jednym z tabloidów.
Chciałaś się z nim sądzić. Jak to
się skończyło?

REKLAMA

Natalia Lesz: Poszłam z tym do
prawnika i doszliśmy do wniosku,
że to nie ma sensu. Nie wiedziałam
jeszcze, jak zachować się w sytuacji,
kiedy ktoś pisze nieprawdę. Mam
koleżanki, które się sądzą o najdrobniejsze rzeczy. Mankament w tym,
że trwa to bardzo długo i kosztuje
sporo pieniędzy.

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 07.08.2009.
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.”

Czego się nauczyłaś przez te
półtora roku w samym sercu showbiznesu?
Natalia Lesz: Pokory... wytrwałości... dystansu do samej siebie, to na
pewno. Nauczyłam się odpowiednio
zachowywać przy dziennikarzach
czy paparazzi. Zrozumiałam, że
wszyscy muszą ze wszystkimi współpracować. Każdy ma swój zawód i nie
warto toczyć wojen.
Czy są możliwe przyjaźnie w
show-biznesie?
Natalia Lesz: Jak najbardziej. Przyjaźnię się z Martą Żmudą-Trzebiatowską, poznałyśmy się w „Tańcu z
gwiazdami”. Do tej pory utrzymujemy bardzo bliski kontakt, więc jest to
możliwe. Bardzo się kochamy.
Twoja druga płyta ma być bardziej pogodna, bardziej w stylu
Lily Allen, co jeszcze możesz o niej
powiedzieć?
Natalia Lesz: Będzie inspirowana
również muzyką Miki czy Katy
Perry. Czy na przykład zespołu, który
ostatnio odkryłam i jestem w nim
zakochana - Yeah Yeah Yeahs. Będzie
pełno różnych brzmień. Dużo retro i
elektroniki.
Co się stało z Natalią, którą in-

spirowała muzyka Massive Attack
i Portishead? Teraz mówisz o Lily
Allen i Katy Perry.
Natalia Lesz: Moja miłość do
elektronicznych brzmień się nie
zmieniła. Jednak przy nagrywaniu
pierwszej płyty byłam znacznie
bardziej melancholijna i „ciemna”,
co nie znaczy prawdziwsza. Zmiana
nastroju, a przy tym repertuaru,
przyszła bardzo naturalnie.
Przy singlu „Coś za coś” współpracowałaś z Markiem Kościkiewiczem i Michałem Zabłockim.
Czy oni będą również obecni w
pozostałych utworach?
Natalia Lesz: Tak.
Na pierwszej płycie był Greg
Wells, na drugiej Marek Kościkie-

wicz. To nie jest obniżenie lotów?
Natalia Lesz: Nie uważam, że
Marek zrobi gorszą produkcję niż
Greg. Sprzęt mają podobny, wszystko
zależy od człowieka i tego, jak się
dogada z artystą. Pracuję z nim po
raz pierwszy i jest super facetem. Z
Gregiem był taki problem, że miał
za duże ego. Niechętnie słuchał.
Natomiast Marek jest bardzo otwarty
na propozycje.
Sugerujesz Michałowi Zabłockiemu, o czym chcesz śpiewać?
Natalia Lesz: Tak, a on to potem
przelewa na papier. Myślę, że wyjdzie
bardzo fajne połączenie, jakby na to
nie patrzeć, trochę poetyckiego stylu
pisania z muzyką pop. To fantastyczny i bardzo pokorny człowiek.
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HOROSKOP
BARAN - Nie pozwól, aby głupie

niesnaski zepsuły coś cennego. Zrób
wszystko, aby odbudować kontakty z
osobą, na której bardzo ci zależy - może
ona tylko czeka na twój gest? Wielkoduszność jest cnotą, która procentuje
w perspektywie czasu.

BYK - Daj z siebie wszystko - nie szu-

- Jakie zdolności są najbardziej
cenione u mężczyzn?
- Zdolności płatnicze.
Rozprawa w sądzie:
- Po czym strona wnosi, że oskarżony się ukrywał?
- Miał na GG zawsze czerwone
słoneczko.
***
Policjant zatrzymuje ciężarówkę.
- No i będzie mandat, panie kierowco. Jedzie pan bez świateł.
Kierowca wysiada i w milczeniu
obchodzi samochód.
- I co, zgadza się, nie ma świateł?
- pyta policjant.
- Pal diabli światła - odpowiada
kierowca. - Gdzie jest moja przyczepa?
***
Babcia Jasia jedzie samochodem.
Nagle zatrzymuje ją policja:
- Widzi pani ten znak? - stróż prawa
pokazuje ograniczenie prędkości do
50 kilometrów na godzinę. - A pani
przekroczyła siedemdziesiątkę!
- Nieprawda! To ten kapelusz tak
mnie postarza!
***

Przychodzi zajączek do sklepu
niedźwiedzia:
- Jest chleb dwukilogramowy?
- Nie, jest jednokilogramowy.
Następnego dnia:
- Jest chleb dwukilogramowy?
- Nie, jest tylko jednokilogramowy.
Niedźwiedź postanowił więc upiec
chleb dla zajączka. Przychodzi
zajączek i pyta:
- Jest chleb dwukilogramowy?
- Jest! - odpowiada radośnie niedźwiedź.
- To poproszę połowę...
***

***
Bogaty biznesmen przed świętami
Bożego Narodzenia pyta żonę:
- Kochanie, co byś chciała na
gwiazdkę?
- Ach, wystarczy jakiś drobiazg.
Najlepiej jakieś małe BMW do jazdy
po mieście.

***
***

Szkot w trakcie naprawiania dachu
spada z czwartego piętra. Lecąc
mija okno swojego mieszkania,
widzi żonę przygotowującą obiad i
krzyczy do niej:
- Dla mnie nie obieraj ziemniaków,
zjem w szpitalu!

Niedźwiedź złapał zajączka. Zajączek krzyczy:
- Jak mnie zaraz nie wypuścisz i nie
przeprosisz to, to...
- To co?!
- To trudno...

***

***

- Mamo, dziś na lekcji pan od matematyki pochwalił mnie!
- To bardzo ładnie, a co powiedział?
- Że wszyscy jesteśmy idiotami, a ja
- największym!

Do Jasia na basenie podchodzi
ratownik:
- Nie wolno sikać do basenu!
- Ale wszyscy sikają do basenu!
- broni się Jasio.
- Masz rację - mówi ratownik. - Ale
nie z trampoliny!

Jaś zwraca się do nauczycielki:
- Ja nie chcę nic mówić, ale mój
tata powiedział, że jeśli jeszcze
jedna uwaga znajdzie się w moim
dzienniczku, to się komuś zdrowo
oberwie.

Mały Jaś pyta mamę:
- Mamo, skąd się wziąłem?
- No wiesz... bocian cię przyniósł!
- Dobrze, rozumiem, bocian jest
dystrybutorem, ale kto jest producentem?

***
***
Dentystka pochyla się nad pacjentem z wiertłem do borowania
i mówi:
- A pamiętasz, jak w szkole ciągnąłeś mnie za warkocze?
***

Ojciec tłumaczy pięcioletniemu
synkowi:
- Jesteś już dostatecznie duży,
aby wiedzieć, że nie ma żadnego
świętego Mikołaja. To ja dawałem
ci prezenty.
- Wiem, wiem! Bocian to także ty.

BLIŹNIĘTA - W tym tygodniu

przyda ci się sztuka kompromisu. Nie
upieraj się sztywno przy swoim. Może
czasem warto nieco ustąpić, nawet jeśli
to ty masz słuszność. Pojawi się przed
tobą wiele nowych możliwości, z których możesz swobodnie korzystać.

RAK - Nie lekceważ ofiarowanej ci

pomocy. Doceń to, że ktoś wyciągnął
do ciebie rękę. To duża szansa na
poprawę twojej sytuacji. Nie unoś
się ambicją. Los wkrótce się odmieni
i dopiero wtedy poczujesz pełnię
szczęścia.

LEW - Ostatnio poznana osoba bę-

dzie powodem niewielkiego zamieszania w twoim życiu. Nie daj się wciągnąć
w personalne gierki - możesz na tym
sporo stracić. Dbaj o swoich przyjaciół i
najbliższych. Uważaj na finanse.

PANNA - Nadchodzący tydzień

będzie obfitował w stresy. Poświęć
dużo czasu osobie ci najbliższej, ale
nie pozwól, aby twoje stresy odbiły
się nagatywnie na waszych relacjach.
Wkrótce nastąpi czas ciszy i spokoju.
Zaufaj sobie i poddaj się wydarzeniom
mającym miejsce w twoim życiu.

WAGA - To dobry czas na podjęcie

ważnej życiowej decyzji. Przemyśl
wszystko dokładnie, wysłuchaj rad
przyjaciół i działaj. Potem będziesz
miał czas na lenistwo. Warto, byś miał
jednak oczy i uszy szeroko otwarte. W
twoim otoczeniu jest ktoś, kto próbuje
tobą manipulować...

***
Nauczyciel pyta:
- Jasiu, ile miałeś lat w ostatnie
urodziny?
7.
- A ile będziesz miał w następne?
- 9.
- Siadaj, jedynka!
- Niech to szlag, jedynka w urodziny…

SKORPION - Jeśli nie masz racji,

to ustąp. Nie upieraj się przy swoim
tylko dla zasady. Postępuj z wyczuciem,
aby nie stracić szacunku. Jeśli uda ci się
zachować odpowiednie proporcje pomiędzy stanowczością i ustępliwością,
to dobrze na tym wyjdziesz.

***

STRZELEC - Mierz siły na za-

plotki

Cameron Diaz i Leonardo DiCaprio: czy są parą?
Cameron Diaz i Leonardo DiCaprio byli ostatnio widziani razem w
Londynie, trudno zatem się dziwić,
że stali się obiektem plotek. Para
pojawiła się razem w stolicy Anglii w
klubie Maddox, a następnie
zjadła razem kolację w
Shoreditch House.
„Śmiali się, dotykali, nie
przejmowali otoczeniem.
Wydawali się sobie bliscy”
- zdradza naoczny świadek
spotkania. Jeśli wierzyć
brukowej prasie, wieczór
skończyli w apartamencie Leonardo DiCaprio w
Knightsbridge.
Obecnie hollywoodzkie gwiazdy są samotne.

kaj wymówek. Skup się na sprawach
dla ciebie najważniejszych - problemy
same się nie rozwiążą. Pielęgnuj
uczucia, bo one usychają jak kwiaty.
Postaraj się, a bliska ci osoba na pewno
to doceni. Naprawdę bardzo dużo
zależy od ciebie.

Leonardo DiCaprio rozstał się z
modelką Bar Rafaeli, a Camerona
Diaz zakończyła romans z modelem
Paulem Sculforem.

Orlando Bloom
zrezygnował z „Piratów...”
Orlando Bloom nie wystąpi w
kolejnych filmach z cyklu „Piraci z

Karaibów”. Aktor odrzucił propozycję powrotu do roli kowala Willa
Turnera.
„Orlando świetnie bawił się na
planie wszystkich trzech części, ale
uznał, że występy w kolejnych nie są
mu potrzebne - oświadczył znajomy
aktora. - Producenci nie mają nic
przeciwko, bo zamierzają skupić się
teraz na przygodach kapitana Jacka
Sparrowa”.
Realizacja czwartej części serii
rozpocznie się w kwietniu 2010
roku.
Orlando Bloom zakończył niedawno pracę na planie filmu „New
York, I Love You”.

Powrót King Konga

Studio Spirit Pictures zakupiło
prawa do książki „Kong: King of
Skull Island” autorstwa Joe DeVito
i Brada Stricklanda, prequela historii o gigantycznym gorylu. Akcja
powieści rozgrywa się na Wyspie
Czaszki. Z książki dowiadujemy
się, jak Kong został królem Wyspy,
a także poznajemy inne wielkie
goryle i dinozaury. W filmie ma
zostać wykorzystana technologia
motion-capture, przy pomocy której
Robert Zemeckis zrealizował dzieła
„Beowulf” i „Ekspres Polarny”. Autorem scenariusza jest Andy Briggs.
Ostatni film o legendarnym gorylu to „King Kong” Petera Jacksona z
2005 roku.

miary. Czy na pewno jesteś w stanie
zrealizować wszystkie swoje plany?
Może lepiej skupić się na czymś mniejszym, ale za to mieć większe szanse na
powodzenie. Nie porywaj się z motyką
na słońce, tylko podążaj do celu małymi kroczkami.

KOZIOROŻEC - W tym tygo-

Denzel Washington jako
Barack Obama
Nie ma chyba wątpliwości, że realizacja filmu fabularnego o Baracku
Obamie to jedynie kwestia czasu.
Kto wcieli się w rolę prezydenta?
Oczywiście Denzel Washington.
54-letni laureat Oscara ma błogosławieństwo samego Baracka Obamy.
„To była sugestia Prezydenta”
- oświadczył Denzel Washington.
Aktor nie widzi problemu w tym,
że zagra postać nieco młodszą od
siebie, Obama ma bowiem 47 lat.
„Jedyne co nas różni to fakt, iż
on ma większe uszy niż ja” - żartuje
gwiazdor.
Washingtona już wkrótce, bo 21
sierpnia tego roku, zobaczymy w
thrillerze „Metro strachu”.

dniu czeka cię nieco romantyki. Może
kolacja przy świecach? Może ktoś w
twoim otoczeniu darzy cię większą
sympatią, niż to okazuje? Rozejrzyj
się z uwagą dookoła - być może ktoś
zasługuje na więcej uwagi, niż mu
poświęcasz...

WODNIK - Samotnym Wodnikom

może przydarzyć się coś, co pozwoli
popatrzeć na życie uczuciowe w inny
sposób. Czeka cię intensywny czas w
życiu towarzyskim i zawodowym. Być
może nowa propozycja zawodowa, która spadnie niespodziewanie? Ale to nie
znaczy, że nie jest warta szczegółowego
rozważenia.

RYBY - Nie poddawaj się ponurym

myślom. To tylko chwilowy dołek, z
którego szybko wyjdziesz. Poszukaj
oparcia w bliskiej ci osobie - to pomoże
ci przetrwać ten nie najlepszy okres
w życiu. W każdej, nawet drobnej
konfliktowej sytuacji zawodowej
kieruj się przede wszystkim zdrowym
rozsądkiem, emocje koniecznie pozostaw na boku.

w
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WA¯NE TELEFONY

Pogotowie Ratunkowe: 999

POGOTOWIE RATUNKOWE
I DYŻURY SZPITALI
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 sob. 9-21, niedz. 9-19.
KAMIENNA GÓRA
„Miejska”
ul. Wolności 5,
tel. 075/744-23-25.
KARPACZ
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
Pogotowie gazowe 992
Dolnośląska Spółka
Gazownictwa
Dział Obsługi Klienta –
tel. 075/755-10-50
Pogotowie
energetyczne 991
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
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,
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.
Klub Abstynenta w Podgórzynie
ul. Żołnierska 13/14,
tel. 075/75-48-123,
Młodzieżowy Klub Uzależnień i AIDS
tel. 988,
MONAR
tel.075/64-733-90,
Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień
w Karpaczu
tel. 075/76-19-470,

Przeciwprzemocowy telefon zaufania
w Jeleniej Górze tel. 075/64-22-017,
Terenowy Komitet Ochrony Praw
Dziecka, ul. Jasna 11, pon., śr., pt.
(16.00-18.00)
Pomoc, poradnictwo
Poradnictwo rodzinne i zawodowe ul.
Komedy Trzcińskiego 12 w ODK
tel. 090-333-255,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jeleniej Górze ul. Wolności 259,
tel. 075/64-73-001, 64-73-002,
Zarząd Miejski TPD w Szklarskiej
Porębie
ul. Sikorskiego 8,
tel. 075/717-21-46.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Jeleniej Górze, pomoc bezpłatna:
psychologiczna, terapeutyczna, pedagogiczna, prawna dla osób w sytuacji
kryzysu.
Al. Jana Pawła II 7
Pon-Pt: 08.00 do 20.00 (075) 64 39 100;
607 550 453
Pozostałe godziny i weekendy: 607
550 484

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.

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”, 58-540
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,
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

KOŚCIOŁY
Parafia św. Antoniego
Biedrzychowice 90 (59-830 Olszyna)
tel. 075/7221590, proboszcz:
ks. Jan Nowak
godz. mszy św. w dni powszednie: 17.00
(w zimę: 16.00), w niedzielę: 9.00, 11.00.
Parafia św. Jana Chrzciciela
58 – 533 Mysłakowice, Bukowiec,
pl. Kościelny 5
tel. (0-75) 718 3177 proboszcz: ks.
Krystian Jurczyk
godz. mszy św.: w dni powszednie: 18.00
(porządek zimowy:17.00), w niedziele: 9.00, 11.30
Parafia św. Mikołaja
Chmieleń 74 (59-623 Lubomierz)
tel. 075/7833192, proboszcz:
ks. Szymon Bajak
godz. mszy św.: w dni powszednie: (poniedziałek, piątek) 18.00 (środa, sobota)
8.00 (porządek zimowy: 16.30, 8.00),
w niedziele: 7.30, 12.00
Parafia św. Michała Archanioła
58-521 Czernica 114
tel. 075/7132216, proboszcz:
ks. Zbigniew Pędziwiatr
godz. mszy św.: w dni powszednie: 18.00,
(porządek zimowy: 17.00), w sobotę
o 8.00, niedziele: 9.00, 12.00.
Parafia Wniebowzięcia NMP
Czerwona Woda, ul. Kościuszki 2a
(59-940 Węgliniec)
tel. 075/7780311, proboszcz:
ks. Mieczysław Ponońko
godz. mszy św.: w dni powszednie: 19.00
(porządek zimowy: 17.00), w niedziele:
8.00, 11.30 (porządek zimowy: 9.00, 11.30)
Parafia św. Mikołaja
Henryków Lubański 392 (59-800 Lubań)
tel. 075/7217555, proboszcz:
ks. Jan Marciniak
godz. mszy św.: w dni powszednie: 18.00
(porządek zimowy: 17.00), w niedziele:
9.00, 12.00.
Parafia Chrystusa Króla
58-520 Janowice Wielkie,
ul. Partyzantów 5
tel. 075/7515268, proboszcz:
ks. Rudolf Zioła
godz. mszy św. : w dni powszednie:
od kwietnia do października o godzinie
18.00, (porządek zimowy: 16:30),
w niedziele: 8.30, 11.00, 12.15.
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego
(Świętego Krzyża)
58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 45
tel. 075/642328, 075/6423282, proboszcz:
ks. Andrzej Bokiej
godz. mszy św.: w dni powszednie: 7.00.
7:30, 18.00, w niedziele: 7.00, 8.30, 10.00,
11.30, 13.00, 18.00, 20.00 (porządek
zimowy: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00,
16.00, 18.00, 20.00).

Prafia Matki Boskiej Królowej Polski
i św. Franciszka z Asyżu
58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 8a
tel. 075/7678996, proboszcz:
ks. Grzegorz Niwczyk
godz. Mszy św.: w dni powszednie: 7.30,
17.00, w niedziele: 7.30, 8.30, 10.30,
12.00, 17.00
Parafia św. Erazma i Pankracego
58-500 Jelenia Góra, pl. Kościelny 1-2
tel. 075/7522160, 075/7525201, proboszcz:
ks. Franciszek Krosman
godz. mszy św.: w dni powszednie: 6.30,
7.00, 7.30, 18.00, w niedziele: 7.30, 9.00,
10.30, 12.00, 13.15, 16.00, 18.00
Parafia Matki Bożej Miłosierdzia
58-560 Jelenia Góra, ul. PCK 23
tel. 075/7551777, 075/7559277, proboszcz:
ks. Józef Stec
godz. mszy św.: w dni powszednie: 7.00,
18.00, w niedziele: 7.00, 9.00, 11.00,
12.30, 16.00, 18.00.
Parafia św. Jana Chrzciciela
58-560 Jelenia Góra – Cieplice, ul. Cieplicka 9
tel. 075/6428810, proboszcz:
ks. Tadeusz Antoni Jelonek SP
godz. mszy św.: w dni powszednie: 7.00,
8.00, 19.00, w niedziele: 7.00, 8.30, 10.00,
11.30, 13.00, 15.00, 19.00.
Parafia Miłosierdzia Bożego
Jagniątków, ul. Saneczkowa 1 (58-570
Jelenia Góra – Jagniątków)
tel. 075/7554161, 075/75563, proboszcz:
ks. Franciszek Mucha
godz. mszy św.: w dni powszednie: (poniedziałek, środa, piątek, sobota) 18.00,
(wtorek, czwartek) 7.00 (porządek zimowy
wtorek, czwartek: 8.00), w niedziele:8.00,
12.00.
Parafia św. Marcina
Jelenia Góra – Sobieszów, ul. Cieplicka
219 (58-570 Jelenia Góra – Sobieszów)
tel. 075/7556884, proboszcz:
ks. Józef Frąc
godz. mszy św.: w dni powszednie: 7.00,
18.00
w niedziele: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00,
18.00 (porządek zimowy: 7.00, 9.00,
10.30, 12.00, 18.00)
Parafia św. Michała Archanioła
58-521 Jeżów Sudecki, ul. Boczna 6
tel. 075/7132253 proboszcz:
ks. Stanisław Hendzel
godz. mszy św.: w dni powszednie:
18.00(sobota: 17.00), w niedziele: 8.00,
10.00
Parafia Nawiedzenia NMP
58-540 Karpacz, ul. Konstytucji 3 Maja 44
tel. 075/7619556, 075/7619875, proboszcz:
ks. Zenon Stoń
godz. mszy św.: w dni powszednie: 7.00,
9.00, 19.00 (porządek zimowy: 7.00, 9.00,
17.00), w niedziele: 7.30, 9.00, 10.30,
12.00 ( w roku szkolnym) 13.00, 17.00,
19.00
Parafia św. Jadwigi Śląskiej
Karpniki, ul. Kościelna 1 (58-533 Mysłakowice)
tel. (0-75) 713 72 95, proboszcz:
ks. Hieronim Józef Hiczkiewicz
godz. mszy św.: w dni powszednie: 7.00,
(środa, piątek) 17.00, w niedziele: 9.00,
11.00
Parafia św. Antoniego Padewskiego
Kopaniec 27a (58-512 Stara Kamienica)
tel. 075/7693617, proboszcz:
ks. Andrzej Szarzyński
godz. mszy św.: w dni powszednie: (piątek,
sobota) 18.00 (porządek zimowy:17.00),
w niedziele:12.00.
Parafia Imienia Najświętszej Maryi
Panny
58-530 Kowary, pl. Franciszkański 1
tel. 075/7182350, proboszcz:
o. Krzysztof Janas
godz. mszy św.: w dni powszednie: 7.00,
18.00, w niedziele: 7.30, 9.00, 10.30,
12.00, 18.00

Parafia św. Jana Apostoła i Ewangelisty
Adres: 58-506 Jelenia Góra, Pl. św. Jana
Ewangelisty 1
tel. 075/7542412, proboszcz:
ks. Jan Bryja
godz. mszy św.: w dni powszednie: 7.00,
18.00, w niedziele: 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00.

Parafia św. Jana Chrzciciela
59-820 Leśna, ul. Sienkiewicza 44
tel. 075/7211287, 075/7242500, proboszcz:
ks. Jan Dąbski
godz. mszy św.: w dni powszednie: 6.30,
7.00, w niedziele: 7.00, 18.00

Parafia św. Judy Tadeusza
58-500 Jelenia Góra, ul. Czarnoleska 2
tel. 075/6421585, proboszcz:
ks. Jerzy Gniatczyk
godz. mszy św.: w dni powszednie: 18.00
(porządek zimowy: 17.00), w niedziele:
9.00, 11.00, 12.30.

Parafia Najświętszego Serca Pana
Jezusa i Św. Jakuba
59-800 Lubań, pl. ks. J. Winiarskiego 1
tel. 075/6464879, tel./Fax. 075/6464041,
proboszcz: ks. Mieczysław Jackowiak
godz. mszy św.: w dni powszednie: 7.00,
18.00, w niedziele: 7.30, 9.30, 11.00,
12.30, 18.00

Parafia Apostołów Św. Piotra i Pawła
58-506 Jelenia Góra, ul. Wrocławska 58
tel. 075/7521682, proboszcz:
ks. Augustyn Oleksy
godz. mszy św.: w dni powszednie: 18.00
(porządek zimowy: 17.00), w niedziele:
8.00, 11.00.

Parafia Trójcy Świętej
59-800 Lubań, ul. Szymanowskiego 1
tel. 075/7223103, 075/7214688, proboszcz.
ks. Jan Lombarski
godz. mszy św.: w dni powszednie: 7.00,
18.00, w niedziele: 7.30, 9.00, 10.30,
12.00, 18.00

Parafia św. Wojciecha
58-506 Jelenia Góra, ul. Moniuszki 12
tel. 075/7644878, 075/7541303,
proboszcz: ks. Tadeusz Dańko
godz. mszy św.: w dni powszednie: 6.30,
7.00, 18.00, w niedziele: 7.00, 8.30, 10.00,
11.30,13.00, 18.00.

Parafia św. Jadwigi Śląskiej
59-800 Lubań, ul. Papieża Jana Pawła II 3
tel. 075/7217735, proboszcz:
ks. Andrzej Fila
godz. mszy św.: w dni powszednie: 18.00,
w niedziele: 7.30 ( w II niedzielę miesiąca:
13.00)

Parafia św. Maksymiliana M. Kolbe
59-800 Lubań, ul. Skalnicza 4
tel. 075/7224769, proboszcz:
ks. Jerzy Jerka
godz. mszy św.: w dni powszednie: 18.00
(porządek zimowy: 17.00), w niedziele:
8.30, 11.30.
Parafia Narodzenia NMP
59-800 Lubań, ul. Różana 21
tel. 075/7222430, proboszcz:
ks. Jan Tomczak
godz. mszy św.: w dni powszednie: 18.00,
w niedziele: 8.30, 10.00, 12.00
Parafia Wniebowzięcia NMP i św.
Maternusa
59-623 Lubomierz, pl. Kościelny 1
tel. 075/7833547, proboszcz:
ks. Ryszard Trzósło
godz. mszy św.: w dni powszednie: 18.00,
w niedziele: 8.00, 12.30, 18.00
Parafia Wniebowzięcia NMP
59-600 Lwówek Śląski, ul. Kościelna 27
tel. 075/7823031, proboszcz:
ks. Krzysztof Kiełbowicz
godz. mszy św.: w dni powszednie: 7.00,
18.00, w niedziele: 7.00, 8.30, 10.00,
11.30, 18.00
Parafia św. Franciszka z Asyżu
59-600 Lwówek Śląski, ul. Szkolna 3
tel. 075/7825684, proboszcz:
o. Stanisław Ziętek
godz. mszy św. : w dni powszednie: 7.00,
8.00, 17.00, 18.30, w niedziele: 7.00, 8.30,
10.00, 11.30, 18.30
Parafia Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny
58-531 Łomnica, ul. Świerczewskiego 73
tel. 075/7131615, proboszcz:
ks. Jan Haftarczyk
godz. mszy św.: w dni powszednie: (poniedziałek) 8.00, (pozostałe dni) 18.00 (porządek zimowy:8.00, 17.00), w niedziele:
8.00, 10.30, 11.45
Parafia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
58-410 Marciszów, ul. Sołecka 5
tel. 075/7410375, proboszcz:
ks. Zbigniew Jagielski
godz. mszy św.: w dni powszednie: 17.00
(porządek zimowy: 16.00), w niedziele:
8.00, 11.30.
Parafia św. Jadwigi
58-535 Miłków, ul. Wiejska 79
tel. 075/7610325, proboszcz:
ks. Józef Zych
godz. mszy św.: w dni powszednie: 19.00
(porządek zimowy:17.00), w niedziele:
9.00, 11.00, 18.00 (porządek zimowy: 9.00,
11.00, 17.00)
Parafia Najświętszego Serca Pana
Jezusa
58-533 Mysłakowice, ul. 1 Maja 15
tel. 075/7131700, 075/7131104, proboszcz:
Mieczysław Bętkowski
godz. mszy św.: w dni powszednie:
18.00 (porządek zimowy: 7.30, 17.00),
w niedziele: 7.30, 10. 30, 12.00, 17.00.
Parafia św. Antoniego Padewskiego
58-573 Piechowice, ul. Żymierskiego 40
tel. 075/7612269, proboszcz:
ks. Zdzisław Olszewski
godz. mszy św.: w dni powszednie: 18.00,
w niedziele: 7.30, 9.00, 11.00, 12.00,
18.00, w kościele filialnym: 10.00.
Parafia św. Franciszka z Asyżu
59-930 Pieńsk, ul. Świerczewskiego 37
tel. 075/7786534, proboszcz:
o. Piotr Głód
godz. mszy św.: w dni powszednie: 7.00,
18.00, w niedziele: 7.00, 8.30, 10.00,
11.00, 12.30, 18.00
Parafia św. Tekli
59-622 Pławna 89
tel. 075/7833092, proboszcz:
ks. Jan Potoczny
godz. mszy św.: w dni powszednie: 18.00
(porządek zimowy: 15.30), w niedziele:
8.00, 11.30.
Parafia Matki Bożej Różańcowej
Radomierz 66 (58-520 Janowice Wielkie)
tel. 075/7515477, proboszcz:
ks. Eugeniusz Ryszard Jacyszyn.
godz. mszy św.: w dni powszednie: 17.00
(porządek zimowy: 16.00), w niedziele:
8.30, 12.00
Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej
Adres: Rybnica 28 (58-512 Stara Kamienica)
tel. 075/7514576, proboszcz:
ks. Edward Zubrzycki
godz.. mszy św.: w dni powszednie: 18.00
(porządek zimowy: 16.30), w niedziele:
8.00, 11.00.
Parafia św. Mikołaja
Siedlęcin, ul. Długa 24 (58-508 Jelenia
Góra 14)
tel. 075/7137323, proboszcz:
ks. Józef Górak
godz. mszy św.: w dni powszednie: 18.00
(porządek zimowy:17.00), w niedziele:
8.00, 12.00.
Parafia św. Piotra i Pawła Ap.
Sobota 10a (59-600 Lwówek ŚLąski)
tel. (0-75) 784 20 92, proboszcz:
ks. Stanisław Pyzik
godz. mszy św.: w niedziele: 7.30, 12.00

19

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Ostrobramskiej
58-564 Sosnówka, ul. Liczyrzepy 30
tel. 075/7610625, proboszcz:
ks. Mariusz Witczak
godz. mszy św.: w dni powszednie: 18.00
( porządek zimowy: 17.00), w niedziele:
7:30, 10:30
Parafia Ścięcia św. Jana Chrzciciela
58-512 Stara Kamienica 150
tel. 075/7514348, proboszcz:
ks. Jan Nicko
godz. mszy św.: w dni powszednie: 7.00,
w niedziele: 8.00, 12.00
Parafia Matki Boskiej Szkaplerznej
Stary Węgliniec, ul. M. Konopnickiej 16
(59-940 Węgliniec)
tel. 075/7712652, proboszcz:
ks. Stanisław Kowalski
godz. mszy św.: w dni powszednie: (poniedziałek, czwartek) 7.00 (piątek) 18.00,
(sobota) 18.00 (porządek zimowy: 7.00
17.00, 18.00), w niedziele: 10.00
Sulików, Parafia Podwyższenia Krzyża
Świętego
Adres: 59-975 Sulików, ul. Dworcowa 7
tel. 075/7787257, 075/7787018, proboszcz:
ks. Janusz Kankiewicz
godz. mszy św.: w dni powszednie: 18.00,
w niedziele: 8.00, 11.15, 12.30, 17.00
Szklarska Poręba, Parafia Bożego Ciała
Adres: 58-580 Szklarska Poręba,
ul. ks. kard. Wyszyńskiego 2
tel. 075/7172282
proboszcz: o. Stanisław Sikora
godz. mszy św.: w dni powszednie: 10.00,
19.00 (porządek zimowy: 10.00, 17.00),
w niedziele: 7.00, 10.00, 11.30, 15.00,
19.00 (porządek zimowy: 7.00, 10.00,
11.30, 15.00, 17.00).
Parafia św. Maksymiliana M. Kolbe
58-580 Szklarska Poręba, ul. Mickiewicza 16
tel. 075/7172079, 075/7131227,proboszcz:
ks. Bogusław Sawaryn
godz. mszy św.: w dni powszednie: (maj
– październik) 19.00 (porządek zimowy:17.00), w niedziele: 8.00, 10.30, 12.00,
19.00 (porządek zimowy: 8.00, 10.30,
12.00, 17.00).
Parafia św. Józefa Robotnika
Ściegny 78 (58-535 Miłków)
tel. 075/7619129, proboszcz:
ks. Stefan Świdroń
godz. mszy św. : w dni powszednie: 18.00
(porządek z imowy:17.00), w niedziele:
8.00, 11.00, 18.00 (porządek zimowy: 8.00,
11.00, 17.00)
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego
59-850 Świeradów Zdrój, ul. Główna 8
tel. 075/7816235, proboszcz:
ks. Marian Balcewicz
godz. mszy św.: w dni powszednie:
18.00 (porządek zimowy: 7.00, 16.00),
w niedziele: 9.00, 11.00, 18.00 (porządek
zimowy: 9.00, 11.00, 16.00).
Parafia św. Józefa Oblubieńca
59-850 Świeradów Zdrój, ul. E. Orzeszkowej
tel. 075/7816417, 075/7817451, proboszcz:
ks. Władysław Dzięgiel
godz. mszy św.: w dni powszednie: 7.00,
19.00 (porządek zimowy: 7.00, 16:30),
w niedziele: 7.00, 9.15, 10.30, 11.45,
16.30.
Parafia Najświętszego Serca Pana
Jezusa
59-940 Węgliniec, ul. Kościuszki 20
tel. 075/7712044, 075/7712147, proboszcz:
ks. Ludwik Solecki
godz. mszy św.: w dni powszednie: 7.00,
(sobota) 17.00, w niedziele: 8.00, 9.30,
10.45, 12.00 ( w wakacje: 8.00, 9:30,
11.00)
Parafia św. Mikołaja
59-610 Wleń, ul. Dworcowa 14
tel. 075/7136077, proboszcz:
ks. Zenon Wnuk
godz. mszy św.: w dni powszednie: 19.00
(porządek zimowy: 17.00), w niedziele:
7.30, 11.15, 17.00
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny
Dąbrowica 21 (58-500 Jelenia Góra)
tel. 075/7130191, proboszcz:
ks. Andrzej Spelak
godz. mszy św.: w dni powszednie:
w Wojanowie: 15:30, w Dąbrowicy: 16:30,
w niedziele: W Dąbrowicy:11.00, 16.00,
w Wojanowie: 8.00 (porządek zimowy:
12.00).
Parafia św. Bartłomieja Apostoła
Wojciechów 50 (59-623 Lubomierz)
tel. 075/7833595, proboszcz:
ks. Jan Słomba
godz. mszy św.: w dni powszednie: 18.00
(porządek zimowy: 16.00),
w niedziele: 10.30
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Rozpoczął się drugi etap prac konserwatorskich, dzięki którym kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Cieplicach odzyskuje dawny blask.
Odsłonięto już po renowacji barokowe rzeźby obrazujące adorację Najświętszego Sakramentu, które wieńczą bramę wiodącą na dziedziniec świątyni. Na początku tygodnia stanęły rusztowania nad portalem. Konserwacji i kosmetyce zostaną poddane jego zdobienia
pochodzące z 1711 roku, kiedy to po pożarze Cystersi odbudowali świątynię.
W ubiegłym roku połowa fasady została odnowiona i pomalowana na świeży, łososiowy kolor. Odnowiono także epitafia, w tym to poświęcone Baltazarowi Suesenbachowi, cieplickiemu medykowi, który żył i pracował na przełomie XVIII i XIX wieku. Obecnie prace
remontowe przeniosły się na pozostałą część. Prowadzone są dzięki dotacjom, które parafia pw. św. Jana Chrzciciela otrzymała z urzędu marszałkowskiego, magistratu oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
(tejo)

Fot. Marek Tkacz

3 sierpnia 2009 r.
w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Z LOTU PTAKA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

3 sierpnia 2009 r.

SPORT
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Maja najlepsza z Polek
w Mont–Sainte–Anne

Maja Włoszczowska okazała się najlepszą wśród Polek startujących w kanadyjskim
Mont–Sainte–Anne. Były to kolejne w tym sezonie zawody Pucharu Świata w kolarskim
cross country. Jeleniogórzanka zajęła ostatecznie ósmą lokatę.
Nasza mistrzyni zapewne dojechałaby na metę o wiele prędzej,
jednak na drugim okrążeniu doznała upadku.
Wyścig wygrała kanadyjka, czwarta zawodniczka igrzysk olimpijskich
w Pekinie - Catharine Pendrel.
W Mont-Sainte-Anne startowały także Anna Szafraniec (12. miejsce) i
Magdalena Sadłecka (19.miejsce).

1. Catharine Pendrel (Kanada) - 1:37.42
2. Irina Kalentiewa (Rosja) - strata 1.31
3. Katerina Nash (Czechy) - 1.49
4. Lene Byberg (Norwegia) - 2.09
5. Willow Koerber (USA) - 2.26
6. Elisabeth Osl (Austria) - 3.09
7. Georgia Gould (USA) - 3.15
8. Maja Włoszczowska (Polska) - 3.28
9. Aleksandra Dawidowicz (Polska) - 4.01
10. Marie-Helene Premont (Kanada) - 5.24
...
12. Anna Szafraniec (Polska) - 6.49
19. Magdalena Sadłecka (Polska) - 11.19.

Fot. Aldona Hawer

Wakacje z plażówką
Fot. Adam Kawa

W dniu wczorajszym (29.07) na boiskach MOS przy basenie przy ulicy Sudeckiej odbył
się turniej piłki siatkowej plażowej w kategorii open. Była to kolejna impreza z cyklu
„Wakacje z MOS–em 2009”
ju – system pucharowy
Wyniki spotkań :

W zawodach wystąpiło 19 zespołów. Zespoły rywalizowały w
spotkaniach do dwóch wygranych

setów. Set trwał do 11 punktów.
Pierwsza runda turnie-

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

Aeroklub Jeleniogórski
Szczegóły:
Krzysztof Kiebała - tel. kom. 0602 716 000
e-mail: krzysiek@wingstore.aero

Druga runda turnieju – system pucharowy
Wyniki spotkań :
Kamil Grzelak, Rajmund Wastag - Łukasz Młynarski,
Krzysztof Klementowski – 2:1
Piotr Słupek, Radosław
Galuba - Mateusz Łubiński, Michał Zieliński – 2:1
Dominika Jaworowska, Agnieszka
Mandelt, Nowacka Izabela - Bartosz
Szkudlarek, Krystian Degener – 2:0
Krzysztof Besman, Piotr Werpulewski - Wojciech Zaremba, Maciej Cholewiński – 0:2
Kr ystian Adamczak, Daw i d Wo j t a s z e k - K a m i l
Drąg, Damian Wojtas - 2:0
Trzecia runda turnieju ( losowanie)
Wojciech Zaremba, Maciej
Cholewiński - Kamil Grze-

lak, Rajmund Wastag – 2:0
Dominika Jaworowska, Agnieszka Mandelt, Nowacka
I z a b e l a - K r y s t i a n Ad a m czak, Dawid Wojtaszek – 0:2
Piotr Słupek, Rados ł a w G a l u b a - wo l n y l o s

Kamil Grzelak, Rajmund Wastag
Najlepszych 5 drużyn otrzymało nagrody w postaci pucharów, dyplomów i tygodniowych
wejściówek na basen. Wszyscy
uczestnicy imprezy zostali nagrodzenie słodkimi upominkami.

Runda finałowa turnieju (każdy z każdym)
Piotr Słupek, Radosław Galuba
- Krystian Adamczak, Dawid
Wojtaszek – 1:2 (13:11; 6:11; 8:11)
Piotr Słupek, Radosław Galuba - Wojciech Zaremba, Maciej
Cholewiński – 0:2 (4-11; 4;11)
Krystian Adamczak, Dawid Wojtaszek - Wojciech Zaremba, Maciej
Cholewiński – 1:2 (11:9; 9:11; 4:11)
Klasyfikacja końcowa turnieju
1. Wojciech Zaremba, Maciej Cholewiński
2. Krystian Adamc z a k , D a w i d Wo j t a s z e k
3. Piotr Słupek, Radosław Galuba
4. Dominika Jaworowska, Agnieszka Mandelt, Nowacka Izabela

Fot. Adam Kawa

Kamil Grzelak, Rajmund Wastag – Krystian Kręcichwost,
Damian Kosztowniak - 2:1
Łukasz Młynarski, Krzysztof Klementowski – Kacper
Kielin, Jakub Oleksy – 2:1
To m a s z S m o s z y ń s k i , G a jewski Marcin – Piotr Słupek, Radosław Galuba – 0:2
Rafał Mołczyński, Piotr Kulpa – Mateusz Łubiński, Michał Zieliński – 0:2
Dominika Jaworowska, Agnieszka Mandelt, Nowacka
Izabela – Wojciech Niechcielsk i , D a m i a n Pa t e ra – 2 : 0
Bartosz Szkudlarek, Kr ystian Degener – Marcin Ciereszko, Damian Kiela - 2:0
Krzysztof Besman, Piotr Werp u l e w sk i – O k t aw i a n Ku bus, Marian Brzozowski 2:0
B a r t o s z M ę d r y, M a r c i n
L a r a – Wo j c i e c h Z a r e m ba, Maciej Cholewiński – 1:2
Krystian Ligiżyński, Michał
Seraf in – Kr y stian Adam czak, Dawid Wojtaszek – 0:2
Kamil Drąg, Damian
Wojt as –wolny los

Międzyszkolny Ośrodek Sportu
dziękuje wszystkim zawodnikom
za udział w turnieju i zaprasza na
kolejne imprezy z cyklu „Wakacje
z MOS-em 2009”.

Aldona Hawer

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Fot. Archiwum Jelonki

Zbieraj ekipę
i do dzieła!
Już 16 sierpnia odbędzie się II edycja turnieju drużyn
ulicznych Street Squad Cup 2009.
Po udanych rozgrywkach i świetnej zabawie w I edycji organizatorzy postanowili pożegnać wakacje
w podobny sposób. Niedzielny
turniej odbędzie się ponownie
na boisku przy Gimnazjum nr
3 w Jeleniej Górze. Tym razem
na zawodników i widzów poza
emocjami sportowymi czekają
doznania kulinarne. Dania z grilla
na pewno pomogą zregenerować
siły zawodników i dopingujących
im kibiców.
Wszystkich zainteresowanych
zapraszamy na stronę zespołu

www.streetsquad.pl . Zgłoszenia
i informacje można uzyskać pod
numerem telefonu : 726 382 122 Na
najlepsze drużyny czekają medale
oraz puchar Street Squad Cup 2009
Chętne zespoły należy zgłosić do 9
sierpnia wraz z wpisowym w wysokości 200 zł. Korzystając z okazji
zespół Street Squad pragnie złożyć
podziękowania dla Pana Kazimierza Klimka, mentora zespołu.

Zak

Zostań instruktorem Nordic Walking

Ratownik poszukiwany od zaraz

Urząd Miasta w Karpaczu zaprasza na Kurs Active Leader i Instructor Nordic Walking.
W niedzielę 9 sierpnia odbędzie się specjalistyczny kurs Nordic Walking zakończony otrzymaniem uprawnień i certyfikatów Instruktor i Active Leader Nordic Walking, przyznawanych
przez firmę LEKI http://www.leki-nordicwalking.pl/
Kurs obejmuje pełen zakres dydaktyki i metodyki Nordic Walking, aspekty zdrowotne i
różnorodną formę ćwiczeń z kijami. Termin zgłoszeń do 03.08.2009 r.
Więcej informacji i zapisy: Radek Jęcek, tel: 605 11 22 40

Międzyszkolny Ośrodek Sportu poszukuje osoby chętne do pracy na stanowisku
Ratownika WOPR (z uprawnieniami), w terminie 01.08 do 31.08.2009r. przy
Kąpielisku Miejskim w Jeleniej Górze ul. Sudecka 59.
Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty w Biurze MOS ul. Złotnicza 12 w
godzinach 7:00 – 15:00 lub telefonicznie 075/64-666-80.

Łomnica zwycięska w sparingu Lubawka w „okręgówce”,
W pierwszym letnim sparingu po powrocie z obozu drużyna KS Łomnica pokonała na własnym boisku zespół beniaminka ligi okręgowej Olszę Olszynę
Lubańską 3:2 (2:2). Pierwsze spotkanie w biało–niebieskich barwach zaliczył
Łukasz Pacocha.
Z powodu kontuzji w zespole
Łomnicy nie mogli zagrać Piotr
Aleksiejew oraz Paweł Kostka.
Nie wystąpili również bramkarz
Wojciech Kamiński (pobyt za granicą), Sylwester Wilczyński oraz
Waldemar Wryszcz, który w tym
tygodniu przeszedł do drużyny
Woskaru Szklarska Poręba.
Mimo, iż był to tylko mecz towarzyski nie zabrakło w nim walki
i ostrych starć. W pierwszych minutach gra toczyła się głównie w
środkowej części boiska i była dość
chaotyczna. Jako pierwsi sytuację
opanowali przyjezdni. Po składnej
akcji prawym skrzydłem i celnym
strzale napastnika Olszy było 0:1.
Na odpowiedź Łomniczan nie
trzeba było długo czekać. Podrażnieni stratą bramki podopieczni
Zdzisława Radziszewskiego rzucili się do ataków. Przyniosło to
skutek już po 5 minutach, gdy do
bramki trafił Krzysztof Makowski.
Gra nieco się uspokoiła, obie dru-

żyny nie stwarzały sobie dogodnych sytuacji do zdobycia gola.
W 30 minucie przed własnym polem karnym faulował Ślusarczyk.
Dobrze wykonany stały fragment
gry sprawił wiele problemów
bramkarzowi z Łomnicy, który
odbił piłkę wprost pod nogi przeciwnika. Ten podał do niekrytego
partnera z drużyny i było 1:2. Taki
wynik utrzymywał się do 40 minuty. Wówczas dokładne podanie
Ślusarzczyka wykorzystał Łukasz
Pacocha i silnym strzałem pod poprzeczkę nie dał szans bramkarzowi Olszy na skuteczną interwencję.
Było to premierowe trafienie tego
zawodnika w drużynie Łomnicy.
Taki wynik utrzymał się do końca
pierwszej połowy i drużyny zeszły na przerwę przy wyniku 2:2.
Po przerwie tempo gry bardzo
spadło. Było kilka groźnych akcji
po obu stronach boiska jednak
na wysokości zadania stawali

bramkarze. Można by rzec, że na
boisku nie działo się nic ciekawego,
aż do 75 minuty. Wtedy to rozgrywający fenomenalne zawody
Łukasz Pacocha wyprowadził swój
zespół na prowadzenie. Popularny
„koniu” przejął piłkę na 30 metrze przed bramką Olszy, minął
jednego obrońcę zakładając mu
tzw. „siatkę” i zdobył gola lobując znajdującego się na 7 metrze
bramkarza gości. Była to jego
druga bramka w tym meczu. Wymarzony debiut piłkarza pozyskanego w letnim okienku z Janowic.
Mimo ataków gości wynik nie uległ
już zmianie i to drużyna KS Łomnica mogła cieszyć się z wygranej.
KS Łomnica: Szlęk – Ślusarczyk,
Postek, Szymula, Wasiuk – Makowski, Janaszkiewicz, Śmietana,
Berezowski – Nowak, Pacocha.
Grali również: Myszka, Nygbur,
Gałek, Krupa.
Radek

Rowerem na Okraj

Stowarzyszenie „Pro Kowary”, Urzęd Miejski w Kowarach, Związek Gmin Karkonoskich z siedzibą w Bukowcu oraz MKS „Olimpia” Kowary mają zaszczyt
zaprosić na Kolarski Wjazd „Kowary – Okraj”.
Impreza odbędzie się w dniu 15.08.2009 (sobota) w Kowarach na trasie Kowary
Ratusz - Przełęcz Okraj – Mala Upa. Start godz. 11:00.
Będzie to jazda na czas w dwóch
formach: wyścig szosowy oraz
wyścig terenowy MTB.
Wyścig szosowy odbędzie się
przy częściowo ograniczonym
ruchu drogowym. Wjazd ten jest
zaliczany do challange dolnośląskiego.
Start dla obu wyścigów będzie
znajdował się przy Ratuszu w
Kowarach ul. 1 Maja 1a, natomiast
meta na Przełęczy Okraj – Pomezni
Boudy Mala Upa - parking po stronie czeskiej obok Infocentrum.

Zawodnicy startują ze startu
indywidualnego co 30 sekund.
Trasa szosowa biegnie: ulicami
Pocztową, Wolności, Bukową, Rejtana, Rozdroże Kowarskie, Przełęcz
Okraj – meta.
Trasa MTB biegnie: ul Pocztową,
Leśną, trasą rowerową ER-2, Żółtą
Drogą, Przełęcz Okraj –meta.
Zgłoszenia przyjmowane są do
dnia 13.08.2009 w formie zapisów
internetowych na stronie Miasta
Kowary za pomocą formularza
elektronicznego – www.kowary.

pl – w języku polskim lub czeskim,
na załączonej karcie rejestracyjnej i
złożonej do dnia 13.08.2009 roku
w Informacji Turystycznej w Kowarach ul. 1 Maja 1a wraz z dołączoną
kopią dowodu wpłaty.
Istnieje również możliwość
zapisu w dniu wjazdu w godz. od
8.00 do 9.30 w Biurze Zawodów
w Informacji Turystycznej Urzędu
Miejskiego.
Wpisowe dla zawodników wjazdu szosowego zgodnie z przepisami
PZKol wynosi:

zmiany w terminarzu
Dolnośląski Związek Piłki Nożnej uchylił decyzję jeleniogórskiego OZPN–u w
sprawie meczu ligi okręgowej pomiędzy Orłem Lubawka a Gryfem Gryfów Śląski. W skutek tej decyzji obie drużyny pozostaną w klasie „O”. Nastąpią zatem
zmiany w terminarzu.
Po zakończeniu meczu Orzeł Lubawka – Gryf Gryfów Śląski okazało się, iż jeden z zawodników Gryfa
nie był w stanie potwierdzić swojej
tożsamości, gdyż nie posiadał
przy sobie żadnych dokumentów.
Po tym jak zawodnik dostarczył
do siedziby OZPN-u wymagane
dokumenty potwierdzające jego
tożsamość, uznano iż fakt nie
posiadania przez niego dowodu
osobistego w dniu meczu nie jest
wystarczającym powodem do

młodzik - 13-14 lat; (1996 – 1995
rok urodzenia) 5,-zł
junior młodszy - 15-16 lat; (1994
– 1993 rok urodzenia) 8,-zł
junior - 17-18 lat; (1992 – 1991
rok urodzenia) 10,-zł
młodzieżowiec - poniżej 23 lat
- 19-22 lat; (1990 – 1987 rok urodzenia) 12,-zł
elita - 23 lata i starsi; (1986 rok
urodzenia i starsi) 16,-zł
elita – kobiety -19 lat i starsze;
(1990 rok urodzenia i starsze)
10,-zł
masters - 30 lat i starsi (1979 rok
urodzenia i starsi) 30,-zł
Wpisowe dla zawodników w
wjazdu MTB do 18 lat 15,-zł
powyżej 18 lat 30,-zł
Opłata startowa nie zawiera
kaucji zwrotnej w wysokości 10 zł
za chip pomiarowy, którą każdy
uczestnik musi opłacić w dniu
zawodów w biurze wyścigu.
Wjazd Kolarski „Kowary-Okraj”
jest imprezą ogólnodostępną.
Uczestnikiem może być osoba,
która dokona rejestracji, wniesie
opłatę startową i dowód wpłaty
okaże w Biurze Zawodów przy

karania klubu z Gryfowa walkowerem. Taki werdykt nie spodobał się
działaczom z Lubawki i złożyli oni
apelację od tej decyzji do wyższej
instancji. Jak się to później okazało, była to słuszna decyzja, gdyż
DZPN nakazał jeleniogórskiemu
związkowi ponownie rozpatrzyć
tę kwestię.

nia. W związku z tym, za zgodą
DZPN-u, postanowiono, że w lidze
okręgowej w tym sezonie będzie
uczestniczyło 17 zespołów. W tym
sezonie na boiskach okręgówki
zobaczymy zarówno Orła Lubawkę
jak i Gryfa. Nikt nie zajmie miejsca
Lubawki w I grupie A- klasy i
będzie ona liczyła 13 zespołów.

Jako że początek rozgrywek jest
już blisko, nie ma czasu na ponowne przeprowadzenie postępowa-

Całe to zajście spowodowało zmianę terminarza ligi okręgowej na
sezon 2009/2010..
Radek

odbiorze numeru
startowego oraz złoży czytelny
podpis na Karcie Zgłoszeniowej
przed startem w wyścigu pod
odpowiednią
klauzulą.
W każdej kategorii przyznane
będą medale oraz nagrody za
miejsca I do III, przy co najmniej

10 startujących, poniżej 10 zawodników w danej kategorii nagroda
przysługuje wyłącznie za I miejsce.
Dyplomy uzyskają zawodnicy za
miejsca od I do III.
Pełny regulamin zawodów oraz
formularz zapisów elektronicznych znajduje się na stronie: www.
kowary.pl
Radek
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Walka o szczyt w słońcu i błocie
Wreszcie pogoda dopisała. Trzecie Łysogórki odbyły
się w słońcu! Widoczność była bardzo dobra, a więc
licznie zgromadzeni kibice mogli oglądać zawody
bez przeszkód (poprzednie dwie edycje przebiegały
we mgle – na szczycie góry).
Zawody rozegrano na znanej
już kolarzom i naszym czytelnikom pięciokilometrowej
pętli. Padało jeszcze wczoraj,
ale od rana świeciło słońce i
wiał wiatr. Czynniki te wpłynęły korzystnie na stan trasy,
była zdecydowanie w lepszym
stanie niż miesiąc temu. Błota
jednak nie zabrakło (doszły
nas słuchy, że wśród bikerów są
miłośnicy takiego podłoża). Na
niżej położonych fragmentach
pętli, zawodnicy po staremu
tonęli po kostki w brązowoczarnej mazi. Do mety dojeżdżali umorusani - i wyglądali
jak murzyni.

REKLAMA

Podczas poprzednich edycji
były realizowane filmy. Teraz
dla odmiany zapraszam do
obejrzenia 138 zdjęć wykonanych na stokach Łysej Góry.

W lesie i na otwartej przestrzeni. Tuż po starcie, wtedy
zawodnicy jechali jeszcze razem. I w chwilę później, kiedy
rozproszyli się po terenie i
pokonywali kolejne okrążenia samotnie. Popatrzmy na
zdjęcia... Jesteśmy na ścieżkach i drogach Grzbietu Południowego Gór Kaczawskich.
Dzieci startowały na trasie
wyznaczonej na trawnikach
w górnej części mikrostacji (w
okolicy schroniska). Bikerów
zagrzewani do walki rodzice,
znajomi, goście Łysej Góry.
Zestaw fotografii pokazujących
najmłodszych uczestników
- na początku galerii. A dalej
juniorzy, seniorzy, weterani...
W poszczególnych kategoriach wiekowych zwyciężyli:
Julia Adamska (Legnica), Mi-

chał Mężyk (Jawor), Agnieszka
Szwinta (Jelenia
Góra), Mateusz
Pihulak (Żary),
Szymon Zagórski
(Złotoryja), Michalina Ziółkowska (Wrocław),
Łukasz Pihulak
(Żary), Maria Tyszecka (Jelenia
Góra), Krzysztof
Tyszecki (Jelenia
Góra). Gratulujemy zwycięzcom!
Zapraszamy zawodników, którzy startowali
na Łysej Górze i
tych wszystkich,
którzy jeszcze
nie byli u nas, na
następne wyścigi, które odbędą
się za miesiąc, w
dniu 30.08.2009.

Aldona Hawer
/MR
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CZTERY STRONY MIASTA

Rozwój Karpacza, czy harmonijny?
W gościnnych progach
pałacu Paulinum w Jeleniej Górze spotkali się:
Burmistrz miasta, Bogdan Malinowski, twórca
projektu rewitalizacji Kolejki Karkonoskie, Rafał
Gersten oraz rzecznik
Karkonoskiego Parku Narodowego, mieszkaniec
Karpacza, Michał Makowski
Rozmowę prowadził Wiktor Marconi.

więcej nie przyjadą.

Jelonka.com – Pisaliśmy
ostatnio o nowym stowarzyszeniu powołanym w Karpaczu,
stowarzyszeniu ochrony krajobrazu. Niestety z ważnych
powodów nie mógł przybyć
przedstawiciel stowarzyszenia,
dlatego muszę zostać trochę
adwokatem diabła. Panie burmistrzu, kiedy urząd miejski
zaakceptował duże inwestycje
w branży hotelarskiej, jak Gołębiewski, Sandra Spa oraz kilka
innych, mniejszych, czy myślano o rozbudowie infrastruktury
miejskiej? Trzeba rozbudować
drogi, rozbudować wodociągi
i kanalizację, musi powstać
dodatkowa infrastruktura miejska, jak stacje benzynowe i parkingi. Turyści nie mogą stawać
w kolejce już w Miłkowie, bo

Jelonka.com – Gdy wszystko
zostanie wybudowane mimo
tych inwestycji widzę tu jednak ryzyko zapchanych dróg,
trudności z zaparkowaniem.
Może to apokaliptyczna wizja,
ale zapytajmy mieszkańca co
sądzi o tym.

Bogdan Malinowski – Nic nie
dzieje się w mieście z przypadku.
Zdawaliśmy sobie sprawę z tego,
że infrastruktura miejska wymaga modernizacji i rozbudowy.
Dlatego od początku samorządu
na to szedł szczególny nacisk.
W tej chwili sto procent miasta
ma gaz, dziewięćdziesiąt procent
budynków jest podłączonych do
kanalizacji. Dzisiaj modernizujemy gospodarkę wodną. Ta infrastruktura pozwala na bezpieczną
rozbudowę miasta.

Rafał Gersten – Nie podzielam
tutaj entuzjazmu pana burmistrza
i widzę sfery zagrożeń dla miasta.
Za rozbudową bazy noclegowej,
hotelowej nie idzie rozbudowa
infrastruktury miejskiej, zwłaszcza komunikacyjnej. Dróg nie
przybywa, a Karpacz ma ograniczone możliwości ich budowy
ze względu na górskie położenie.
Ostatnio władze usiłowały zlikwidować ośrodek zdrowia i tylko
dzięki przytomności radnych
ośrodek został w mieście. Sądzę
niestety, że Karpacz nie ma zdefiniowanych kierunków rozwoju,
co przy tak dużym powiększeniu
możliwości noclegowych i liczby
turystów jest niezbędne.
Michał Makowski – Pracuję w
KPN, ale od urodzenia też mieszkam w Karpaczu, w jednym z najstarszych miejsc, czyli na Wilczej
Porębie i też nie mogę podzielić
entuzjazmu pana burmistrza.
Widzę jak się rozwija Karpacz, co
się dzieje w krajobrazie miejskim,
że nie można dojechać łatwo do
miasta, jak przychodzi długi weekend majowy ulice są zatłoczone,
zakorkowana jest ulica Obrońców.
Miejsc konfliktowych w samym
Karpaczu jest bardzo dużo. Z
opowieści ojca, który kiedyś też
działał we władzach miasta wiem,
że od lat był postulowany projekt
budowy wielkiego parkingu przy
wjeździe do miasta i rozwój komunikacji miejskiej. To już obrosło
legendą i nic się nie dzieje.
Jelonka.com – Czy Karkono-

Dialogi Jelonki

ski Park Narodowy jest gotowy
na większą sprzedaż biletów
wstępu, sprzątania szlaków,
zwiększenie ich przepustowości i na sprawne kierowanie
turystami?
Michał Makowski – Od kilku
lat borykamy się ze wzrastającym
ruchem turystycznym na naszym
obszarze. Już jest bardzo duży.
Parku zamknąć nie można, ale
są reperkusje tego dużego ruchu.
Odbiór społeczny niektórych
naszych decyzji bywa zły, jak na
przykład decyzja o ruchu jednokierunkowym na Śnieżkę, jednak
gdy wchodzi na górę kilkanaście
tysięcy ludzi dziennie musi tak
być skoro to park i jego dyrektor
odpowiada za bezpieczeństwo na
szlakach dlatego musimy spełnić
warunki, żeby ta turystyka była
bezpieczna.
Jelonka.com – Panowie znacie takie instytucje jak KARR i
WORD, co te instytucje mają w
swoich logach? Obserwatorium
i talerze na Śnieżce. Panie
burmistrzu co się dzieje z obserwatorium?
Bogdan Malinowski – Nadzór budowlany orzekł dlaczego

Jak Igor Kwiatkows k i z o s t a ł
Mariolką
W ko l e j ny m o d c i n k u z
cyklu Dialogi Jelonki
Wiktor Marconi rozmaw i a z c z ł o n k i e m i ws p ó ł z a ł o ż yc i e l e m k a b a r e t u
Pa r a n i e n o r m a l n i I g o r e m
K w i a t kows k i m .
Wiktor Marconi – Mam
trochę problem z gościem,
bo miała być Mariolka, a
tymczasem jest kto?
I g o r K w i a t kow sk i – J e s t e m
j a , I g o r, a M a r i o l k a m u s i a ł a
zostać w domu, bo ją nogi
bolą, długie są i w dodatku
gęsto owłosione. Czy ja zro-

tak się stało. Brak konserwacji
i nadzoru budowlanego były
przyczynami. Przez trzydzieści
kilka lat woda, masy śniegu i
osłabienie konstrukcji było przyczynami. Mówi się, że powinien
być odśnieżony, ale to według
mnie jest bardzo trudne. Ale co
roku powinien być przeglądany i
konserwowany. Nadzór orzekł, że
tak nie było. To zależy od właściciela, czyli Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej. Myślę, że
po odbudowie właściciel będzie
znacznie staranniej podchodził do
spraw remontów i konserwacji.
Wie ile go to będzie kosztowało, a
decyzje o odbudowie już zapadły.
We wrześniu zaczną się prace
modernizacyjne i zakończą się w
przyszłym roku.
Michał Makowski – Już wydaliśmy decyzje o przejeździe
przez park ekip remontowych i
transporcie materiałów. Przypomnijmy, że w międzyczasie doszło
do spływu na zboczu lawiny
gruzowo-błotnej ze zboczy Śnieżki. Tam doszło do niewielkiego
uszkodzenia śląskiej drogi, która
już i tak jest w nienajlepszym
stanie. Dlatego wykonaliśmy
kompleksową ocenę jej stanu,
wypowiedzieli się geomorfolodzy

b i ł e m k a r i e rę ? To w o g ó l e j e s t
d z i w n e s ł owo , k a r i e r a .
Wi k t o r M a r c o n i – J e s t n a
pewno, to kariera. Jak się
z a c z ę ł a d l a c h ł o p a ka z J e l e niej Góry?
I g o r K w i a t kow sk i – J a k m i
p o w i e d z i a ł ko l e g a M i ko ł a j z
K a b a ret u M o r a l n e g o N i e p o koju jak się jest coraz wyżej to
s i ę p oj a w i a w i a t r i c o r a z s i l n i ej s z a p re s j a i t e r a z t o c z uj ę .
A z a c z ę ł o s i ę . . . oj o d d z i e c k a
uwielbiałem się wygłupiać.
D ł u g o c a ł ko w i c i e a m a t o r s ko
się wygłupiałem, t ak jak więks z o ś ć k l a s ow yc h we s o ł ków. W
każdej klasie jest taki co lubi
się bić, taki co najszybciej
b i e g a , s ą k uj o ny i s ą we s o ł k i .
Ja do nich należałem zawsze

na temat dalszych spływów ze
zboczy, czy może do tych zjawisk
dochodzić przy długotrwałych
opadach, żeby to wykluczyć jak
i do stanu samej drogi. Na razie
ruch kołowy jest dopuszczony dla
samochodów do masy ośmiu ton.
Po rozbiórce byłem wielokrotnie
na szczycie i wiem jak to co zostało jest magazynowane i zostanie
zwiezione dość łatwo, bo ta konstrukcja była dość lekka.
Rafał Gersten – Mieszkańcy
Karpacza tak już się przyzwyczaili
do wyglądu tych budowli, że nie
wyobrażają sobie, żeby to można
było postawić w innym kształcie,
tak więc za odbudową jest według
mnie zdecydowana większość.
Jelonka.com – Komu przeszkadza bardziej wydajny wyciąg na Kopę? Czy wiąże się z
nim jakieś zagrożenie?
Michał Makowski – Park już
uzgodnił modernizację wyciągu.
Nasze największe wątpliwości budzi wielkość dolnej i górnej stacji
nowego, gondolowego wyciągu.
Są według nas za duże obydwie
stacje. Szczególnie górnej stacji,
która dotychczas jest zdecydowanie mniejsza. Inną sprawą jest

się wygłupiałem, a do nauki
mnie nie ciągnęło. Gdy teraz
p o d wó c h l a t a c h m i e s z k a n i a
w Wa r s z a w i e , w r ó c i ł e m d o
Jeleniej Gór y spot yk am dawne
n a u c z yc i e l k i t e z a w s z e w s p o minają: no tak Igorek, do
nauki ostatni, ale do wygłup ó w t o b y ł e ś p i e r w s z y. A n a
p owa ż n i e z a c z ę ł o s i ę w k l u b i e
A t r a p a . Ta m p r a c o w a ł e m z a
barem i byłem kucharzem
a Robert był tam DJ`em.
Musiałem go wspomagać,
hamburgerami na przykład,
bo on wiadomo też się wspomagał różnymi środkami.
Atakowały go tam często
wściekłe psy więc musiałem
go ratować i mu pomagać i
t a k s o b i e g a d a l i ś my p o p r a c y,
a p r z e d e w s z y s t k i m l u b i l i ś my
się wygłupiać. Wpadliśmy

analiza i motywy inwestujących
w narciarstwo w Karkonoszach
po naszej stronie. Badania jednoznacznie wykazują, że im dalej
na wschód od Szklarskiej Poręby
tym te warunki są gorsze. Koszt
wybudowania trasy w naszym
granicie jest nieporównywalnie
wyższy niż w metamorficznej
skale po czeskiej stronie. Ludzie
się pytają dlaczego Czesi mogą
a my nie możemy. Oni mają po
prostu dużo lepsze warunki.
Bogdan Malinowski – Tak się
przysłuchuję naszej dyskusji i
sądzę, że tylko część turystów
mieszka w pensjonatach. Większość tylko do nas przyjeżdża i
tym turystom też musimy zapewnić warunki, jak ciekawe miejsca,
parkingi.
Jelonka.com – No właśnie,
parkingi, jak ten obok świątyni
Wang nazwany jako parking
Wank. Trzeba to zmienić, bo turyści znający angielski śmieją
się z tej obelżywej w tym języku,
nazwy. Na tym zakończymy
pierwszą część naszej rozmowy
o Karpaczu i inwestycjach w
mieście. Za tydzień druga część
rozmowy jaką przeprowadzimy
w tym samym składzie.

na pomysł, że może kabaret
byśmy zrobili, zaczęliśmy
pisać coś dłubać. Pierwsze
p o my s ł y by ł y b a rd z o b a n a l n e ,
złote rybki, przyszła baba
d o l e k a r z a . P r z y g ot owa l i ś m y
kilka skeczy i pojechaliśmy
n a d o n i e d a w n a n a j wa ż n i e j s z y p r z e g l ą d k a b a r e t ów PA K A
w Krakowie. Nic tam nie
z d o by l i ś m y, m n ó s t wo s t r e s u ,
a l e t o by ł o p r z e t a r c i e s z l a k u .
Pot e m w y s t ę p u ko l e g i n a we s e l u , w y d a wa ł o s i ę , ż e b ę d z i e
luźno, że sami znajomi, a
j e d n a k s t r e s by ł . Pot e m j e d n o
z n a j b a rd z i ej t r a u m a t yc z nyc h
przeżyć, czyli wy st ęp w klubie
St e et 2 3 . P r z e d w y j ś c i e m p a l i ł a n a m s i ę c z e r wo n a l a mp k a
z napisem, powiem bardzo
d y p l o m a t yc z n i e , u c i e k a ć .
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Przez morza i cieśniny
Podróż statkiem w góry
tr wała kilka t ygodni.
Dostałem kabinę armatorską to znaczy dla specjalnych gości. Jak na
warunki statkowe wielką, wygodną z dużym
biurkiem do pisania. Po
lewej za sąsiada miałem
pana Radio, po prawej
pana Drugiego Oficera.
Sąsiedztwo okazało się
dosyć uciążliwe.
Uroki sąsiednich koi

Pan Radio podróżował z
żoną w związku z czym sypiał
niespokojnie. Pan Drugi wstawał na wachtę o północy. Pan
Drugi miał sen mocarny. Za
kwadrans dwunasta pojawiał
się marynarz łupał pięścią w
drzwi i wrzeszczał: paaanie
Drugi budzę pana na wachtę.
Mhhh! O k. Eh! Mruczało za
ścianą, po czym zalegała cisza.
Po pięciu minutach okrzyki się
powtarzały. Kończyło się zwykle: panie Drugi zaraz przyjedzie obudzić pana kapitan.
Pan Drugi na słowo kapitan
reagował błyskawicznie. W
kabinie drugiego zaczynało
się „wielkie szuranie”, trzask
zamykanych drzwi i tupot po
schodach. Noc była do tyłu.
Zwlek ałem się z pościeli i
lazłem na mostek „pomagać”
dr ugiemu w nawigowaniu.

Drugi miał do pomocy swojego
marynarza. Ten się tez nie nudził bo ciągle biegał po kawę do
kambuza. Te wachty z Drugim
były bardzo ciekawe. Drugi
wt ajemniczał mnie w podstawy nawigacji, pokazywał i
objaśniał gwiazdozbiory lub
opowiadał o swoich rejsach.
O czwartej rano schodziliśmy
z wachty. Zgodę na przebywanie na mostku dostałem od

Wi k t o r M a r c o n i – To b y ł y
p o c z ą t k i , a l e t e ra z s ą p e ł n e
widownie, ludzie stoją i
jesteście rozr ywani. Jak to
się robi? Jaka jest t ajemnica
p o w o d ze n i a ?
Igor Kwiatkowski – Dla
nas najbardziej miłe jest, gdy
ludzie przychodzą i mówią,
ż e b y ł o n i e t y l ko ś m i e s z n i e ,
a l e i m i ł o . To m o ż e b a n a ł , a l e
sprawdza się, ze jest dobrze,
g d y d a j e my z s i e b i e w s z y s t ko .
Gdy pot po plecach ciecze, gdy
d o b i e r a my ske c z e w o s t a t n i e j
chwili, pod publiczność. Gdy
jest więcej st ar szych to wybier a m y s ke c z e g r e p s owe , c z y l i
oparte na grach słownych,
gdy są młodzi, można sobie
p o z wo l i ć n a w i ę c e j wa r i a c j i .
Jak się wygłupiam i widzę,

kapitana. Na mostek mogłem
wejść o każdej porze ,zgadzali
się też na to oficerowie.

Historie z wachty

Najciekawsze wachty były
z pier w szym of icerem, Jerzym Cegielskim, błyskotliwy,
dowcipny, umiał zajmująco
opowiadać o morzu. To Jurek
pokazał mi morze i jego uroki,
jak szybko słońce „topi” się
w morzu, jakie barwy mają
fale, jak bezkres wodny może
być fascynujący. Jerzy miał
zdane wszystkie egzaminy
kapitańskie i miał po tym rejsie przejąć statek. Nie doszło
do tego. Został szefem marynarskiej Solidarności w Polskich Liniach Oceanicznych.
W stanie wojennym został z
PLO usunięty. Jego żoną była
dynamiczna prezydent Gdyni,
a potem minister zdrowia.
Tylko wtedy jeszcze o t ym
nie wiedzieliśmy. W te dni od
rana do wieczora tkwiłem na
pokładzie. Szliśmy przez kanał
Sueski. Kanał tylko co otwarty
po wojnie Izraelsko–Egipskiej,
przypominał składnicę złomu.
Na obu jego brzegach leżały
porozbijane czołgi, armat y
i Bóg jeden wie co jeszcze.
Międzynarodowe świadectwo
ludzkiego kretynizmu. Był 14
lut y 1980 roku staliśmy na
jeziorze Gorzkim, siedzieliśmy
przy obiedzie kiedy przybiegł
pan Radio. Uwaga! Polacy

jeszcze dwa miesiące.

Portowe przygody

Powoli „wtapiałem się „ w
życie statku. Moje bytowanie
na nim regulowane były posiłkami, portami i treningiem.
Na statkową śrubę „nawijały
się” mile morskie, a każdy
obrót śr ubki przybliżał do
dupki - mówili marynarze. W
portach musiałem pilnować

zdobyli Mount Everest, po raz
pierwszy zimą. Najpierw były
gratulacje a potem docinki.
Musiałem długo tłumaczyć dlaczego jadę z nimi, że potrzebny
jest sprzęt i żywność na część
wiosenną, że idiotyczna wojna
w Afganistanie popsuła nie
po raz pierwszy nasze plany.
Osobiście bardzo żałowałem,
że nie jestem w tej chwili w bazie. Na to trzeba było poczekać

samochodu. W Karaczi doszło
do awantury z dokerami. Jeden
z nich chciał rozciąć plandekę
samochodu. Inni próbowali
odkręcić koła. Były to cztery
ner wowe dni. Pomógł szef
dokerów stawiając na straży
jednego ze swoich ludzi. Było
t eż zwiedzanie, Międzyna rodowy Związek Dokerów i
Marynarzy w każdym porcie
organizował dla wolnej załogi

że ludzi to bawi to w tym
kierunku idę, taki spontan.
Ale każdy z nas tak robi, jest
nas już trzech, bo doszedł
Michał Paszczyk, któr y do
n i e d a w n a b y ł w N e o n ó wc e i
każdy z nas szuka swojego
poczucia humoru. Ludzie
lubią gdy pokazujemy nasze
pr ywatne poczucie humor u.
To s i ę s p r a w d z a . Z r e s z t ą n i e
każdego rodzaju humoru się
p o n a s sp o d z i e wa j ą . M y ś l ę , ż e
t a k i e g r e p s y, r o z m owa m ę ż a
z żoną, tak dobrze robione
p r z e z k a b a ret M o r a l n e g o N i e p o koj u u n a s g o r z e j p r z e c h o dzą. Ludzie oczekują od nas
r u c h u , wa r i a c t wa . N i e w i e my
d o ko ń c a j a k a j e s t r e c e pt a .

Mariolki, takiego zaszuf ladkowania? Jak Andrzej
Grabowski, doskonały akt or,
wiele ról, ale na ulicy będzie
z aw s ze Fe rd k i e m K i e p sk i m .

Wiktor Marconi – Czy
ty nie boisz się czasami

I g o r K w i a t k o w s k i – Ta k ,
my ś l a ł e m o t y m , n i e s p o d z i e wałem się, że taka postać
t a k n a b i e r a ż yc i a . To z r e s z t ą
odbywa się z opóźnieniem.
Dopiero teraz ludzie, którzy
n i e c h o d z ą n a w y s t ę py k a b a r e t ów, z t e l e w i z j i ko j a r z ą t ę
p o s t a ć . To z a c z y n a n a r a s t a ć .
Słyszę na ulicy: o to t en co gra
Mariolkę, zobacz! Ale nie boję
się tej postaci. Już jej zresztą
nie rozwijamy nie będziemy
n a n i e j o p i e r a ć n a s z yc h n o w yc h ske c z y. G r a my t e r a z n a
ż y wo t a k i b l o k , M a r i o l k a 3 0
lat później, którego nie po-

wycieczki. Z K araczi pojechaliśmy do Bombaju i tam
kapitan zameldował statek do
kolejki oczekiwania na wejście
do bombajskiego portu. Czas
oczekiwania na wejście do portu wynosił miesiąc. Dlatego po
zameldowaniu poszliśmy do
Dubaju, a po powrocie jeszcze
przez tydzień czekaliśmy na
wejście do portu. Bombaj miasto legenda. Miasta moloch.
Miasto „tysiąca narodowości”.
Największy port Indii. Miasto
tysiąca burdeli. Miasto z któr ym się zaprzy jaźniłem, w
którym spędziłem wiele miesięcy w czasie dwóch podróży
morskich. Miasto fascynujące.
Nasz statek o nazwie „Leningrad” stanął wreszcie przy kei.
Wyładowanie samochodu nie
było wcale takie proste. Najpierw statkowymi bomami samochód został wyładowany na
barkę. Mistrzostwem popisał
się tutaj bosman, ten to miał
łapę! Razem z samochodem
na barkę musiałem się przenieść i ja. Wszystko odbywało
się w błyskawicznym tempie
i nie zdążyłem pożegnać się
z załogą. Barka napędzana
czterema Hindusami plątała
się przez trzy dni po kanałach
zabierając po drodze ze statków różne nietypowe ciężary.
Trzeciego dnia st anęliśmy
pod potężnym, pamiętającym

czasy kolonialne, parowym
dźwigu. Kiedy Jelcz wędrował
do góry ,dźwig dygotał, syczał
jak lokomotywa parowa, wydawało się, że zaraz rozpadnie
się na drobne kawałki. Nic się
takiego nie stało. Najnowszy
produkt Jelczańskich Zakładów Samochodowych stanął
na hinduskiej ziemi.

k a ż e my w t e l e w i z j i , z u p e ł n i e
świadomie. Może wyjedzie do
Irlandii lub Anglii na zmywa k , n i s z c z y ć s o b i e t i p s y ?

k a b a r e t ów i m u s i my p o k a z a ć
coś nowego, świeżego. Jeszcze nie mamy pomysłu, ale
c o ś z r o b i my. A n i M r u M r u n a
p r z y k ł a d st wo r z y k a t e g o r i ę W

Wiktor Marconi – Plany
n a p r z ys z ł o ś ć . G d z i e b ę d z i e c i e w y s t ę p o wa ć ?
I g o r K w i a t ko w s k i – M a m y
trochę wakacji, mniej wys t ę p uj e m y, p r a c uj e m y n a d
n ow y m p r o g r a m e m , b o t o j u ż
c z a s j e s t . N i e c h c e my t e ż s i ę
za bardzo opatrzyć, trochę
odpoczniemy od t ele wizji. Nie
chcemy wywołać przesytu jaki
zaliczył zespół Feel, któr y
był wszędzie. W październiku w Dąbrowie Górniczej
wystąpimy na imprezie o
n a z w i e R y j e k . To b ę d z i e t a k i
k a b a r e t o w y ko n k u r s . O s i e m

Droga przez Indie

Wsiadłem do wypucowanej
kabiny- coś na tej barce trzeba było robić. Przekręciłem
kluczyk silnik nat ychmiast
zagadał, ruszyłem lewą stroną
portowej drogi do Hinduskiego
Urzędu Celnego. Pokonanie
urzędniczych barier było równie trudne jak co najmniej
pokonanie dwóch Everestów
nałożonych na siebie. Ci co
mówią o polskiej biurokracji
to nie wiedzą co mówią. Na
szczęście trafiliśmy na fantastycznego Agenta. Znakomicie
prezentujący się Agent z nienagannym angielskim zaprowadził mnie do samego Szefa
Urzędu Celnego. A wyglądało
to tak. Za potężnym „hektarowym” biurkiem siedział obszyty złotem pocący się gruby Hindus. Nasz Agent podszedł do
niego położył przed nim stos
naszych papierów, z szuflady
biurka wyjął potężną pieczątkę
i przyklepał nią nasze papiery.

Wsadził do ręki Szefa wieczne
pióro, bardzo eleganckie należy dodać i popychając lekko
jego rękę zmusił do podpisania
owych papierów. Cała operacja
tr wała kilka minut. Jeszcze
tylko bakszysz dla żołnierza
co plombował samochód i byliśmy wolni. Przed nami było
trzy tysiące kilometrów przez
fascynujące Indie, pełne riksz,
rowerów, świętych krów i wozów ciągnionych przez woły.
Dla kolegów którzy do nas dojeżdżali miałem kilka skrzynek
„żywca” kupionego na statku.
Piwem tym mogliśmy się delektować podziwiając jeden
z najpiękniejszych szczytów
Himalajów, zwany przez miejscowych Rybim Ogonem. To
było prawdziwie patriotyczne
uczucie. Tym bardziej że w
kraju, ów Żywiec był równie
trudno dostępny.

Marian Sajnog

C h i ń sk i ej Re st a u r a c j i i b ę d z i e
t o n a p e w n o c o ś n owe g o . Z o b a c z y my j a k n a m t o w y j d z i e .
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OG£OSZENIA
24.VII.2009 GODZ. 12:00 - 31.VII.2009 GODZ. 01:00
DO OGŁOSZEŃ POPRZEDZONYCH SZEŚCIOCYFROWYM NUMEREM DOŁĄCZONE SĄ ZDJĘCIA.
ZNAJDUJĄ SIĘ ONE W DZIALE OGŁOSZEŃ NA STRONIE WWW.JELONKA.COM
OFERT PRACY 146, OGŁOSZEŃ 1200
PRACA

Agencja ochrony - praca rejon
Szklarska Poręba - 605 097 861

DAM PRACĘ

Agent d/s odszkodowań - Kancelaria Brokerska poszukuje do
współpracy byłych pracowników biur odszkodowawczych,
atrakcyjne wynagrodzenie prowizyjne. CV na adres e-mail:
rekrutacja@centim.pl - 501 039
202

AVON - zostań konsultantką.
Poszukuję osób chętnych do
współpracy z Jeleniej Góry i
okolic. Zadzwoń 075 75 584
48 lub 606 736 939
Podejmę współpracę z
atrakcyjną kobietą do 50 lat,
wysokie zarobki, miła atmosfera, dogodne godziny pracy
- 508 782 626
Praca dla atrakcyjnej
kobiety - do lat 40tu atrakcyjne zarobki i dyskrecja - 781
326 934
Przyjmę brukarza - 793
240 653
Przyjmę do prac remontowych - i wykończeniowych
wykwalifikowanych młodych
i energicznych pracowników
budowlanych - 607 138 576

Angielski, czeski - przyjmę
do pracy w biurze osobę z
bardzo dobra znajomością
j.angielskiego i czeskiego osoby
zainteresowane proszę o kontakt telefoniczny - 889 306 500
Asystent managera - Hotel
Sasanka w Szklarskiej Porębie
zatrudni asystenta managera
- 075 75 28 000
Atrakcyjne kelnerki\rzy praca w stylowej karczmie dla
inteligentnych, miła aparycja
- 514 197 923

1/2 etatu-biuro - firma budowlana poszukuje osobę do
prowadzenia samodzielnie
biura. Obowiązkowo znajomość j.niemieckiego - 501
418 553

Avon - Poszukuję osób chętnych do współpracy z Jeleniej
Góry i okolic. Dla nowych konsultantek prezent - niespodzianka. Zadzwoń lub napisz:
danutabog@wp.pl - 606 736
939

15-17 lat - Opieka nad pieskiem, od niedzieli 02,0807,08. Wyprowadzenie pieska
na dwór 3 razy dzienne, podanie karmy, wody. Najlepiej
osoba z centrum miasta
mająca pieska - 796 461 736

Belgia - praca legalna - Praca
legalna w Belgii: osoba z busem
(do przewozu osób), 2 mężczyzn
do filetowania ryb (z 2 letnim
stażem, j. ang podst, niderlandzki). Kontakt w godz. 16-17
- 691 236 959

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

Blacharz samochodowy Autocentrum JelCar zatrudni
pracowników na stanowisko blacharz samochodowy.
Wymagane doświadczenie na
podobnym stanowisku - 075
76 49 150
Brukarstwo - dam pracę
fachowcowi - 793 240 653
Budowa - praca w Szklarskiej dla nie piwkującego
- 509 229 669
Budowlanka - 700 zł. za
wyczyszczenie fundamentów, terenu cegieł i ułożenie
budulca, Komarno - 602 810
896
Budowlańców - przyjmę
do pracy pracowników ogólnobudowlanych fachowców
- 501 073 796
Calivita - Współpraca w
sprzedaży suplementów zdrowia przez Internet. Każdemu
zainteresowanemu buduję
stronę internetową za free
- 508 841 459
Cukiernik - najlepsza cukiernia w Karpaczu poszukuje
chętnej osoby do wypieku
ciast. Bardzo dobre warunki
- 608 347 475
Dam pracę - przyjmiemy
osobę z umiejętnością oklejania folią reklamową - 693
100 000

Zatrudnię osobę na stanowisko dysrektora ds. Dydaktycznych oraz nauczyciela
prywatnego przedszkola w
Kowarach i Jeleniej Górze
- 694 567 075
Dla agentów doradców praca w finansach, wynagrodzenie prowizyjne. Agenci
- rozliczenie inkasa was pozytywnie zaskoczy. Doradcy
- prowizje b.wysokie. Świetny
system awansów. CV: rekrutacja.dolnyslask@profity.
com.pl
Dla architekta - zlecę wykonanie projektu adaptacji
budynku gospodarczego na
budynek mieszkalny - 505
067 373

Dla konkretnych - jesteś
pozytywnie nastawiony i
robisz wszystko, co zdołasz
zrobić, więc proponuję Ci
współpracę. We dwoje zrobimy więcej. Wymag; estetyczny wygląd, miła aparycja
- 669 367 184

Firma budowlana - zatrudni
wykwalifikowanych pracowników z doświadczeniem:
docieplenia, zabudowa G-K,
elewacje. Kontakt w dni robocze lub oferty na adres:kadry.
ceram@wp.pl - 512 325 574

Do dociepleń - zatrudnię
osobę mającą pojęcie w
dociepleniach - 79 61 980

Autocentrum JelCar
Autocentrum JelCar zatrudni
pracowników na stanowisko:
mechanik samochodowy,
elektromechanik samochodowy, lakiernik samochodowy, blacharz samochodowy.
Więcej informacji na naszej
stronie internetowej
www.jelcar.pl
Telefon: (075) 76 49 150

Do renowacji mebli - przyjmę
do pracy samodzielnych
stolarzy z doświadczeniem.
Umiejących samodzielnie
wykonać remont mebla bądź
też zrobić kopie mebla. Gwarantuje dobre zarobki - 697
800 440
Do współpracy - jeżeli jesteś
otwarty i masz doświadczenie w mlm to zadzwoń - 662
040 448
Dochodzenie odszkodowań
- Firma TEMIDA poszukuje
ludzi do współpracy. Jeżeli
jesteś otwarty, dynamiczny,
samodzielny to zapraszamy
Cię na rozmowę kwalifikacyjną - 508 841 459
Dodatkowy zarobek - Perfumy i środki czystości Fm
- dobra marża do 43% - 601
346 378
Doradca/manager Aviva
- oferujemy: pracę w dynamicznym, rozwijającym się
zespole, szkolenia. Nasze
oczekiwania: wykształcenie
min. średnie, wiek pow.25
lat. Osoby zainteresowane
prosimy o CV:joanna.borowska@aviva.pl Dyrektora ds. dydaktycznych - do prywatnego przedszkola w Kowarach - 694
567 075
E l e k t r o i ns ta l a c j e zatrudnię osobę do wykonywania elektroinstalacji (od 7
września ) - 607 421 168
Elektromechanik samochochodowy - Autocentrum
JelCar zatrudni pracowników na stanowisko elektromechanik samochodowy.
Wymagane doświadczenie na
podobnym stanowisku - 075
76 49 150
reklama

Biuro Rachunkowe
Porady Podatkowe

REKLAMA

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

Fm Group - Dołącz do FM
Group - perfumki bardzo
dobry zarobek do 43 % kontakt GG 8170064 Fryzjerka - fryzjer - nowoczesny salon Zabobrze, praca
stała doskonałe warunki,
reszta do uzgodnienia - 508
176 215
Hostessy - studentki Firma Cursor poszukuje
pracowników na terenie
Jeleniej Góry w charakterze
hostessy. Bardzo dobre
warunki. Wymagania : ukończone 18 lat, dyspozycyjność w sierpniu i wrześniu.
- 888 940 443
Hostessy Bogatynia sierpień - wrzesień Bardzo
dobre warunki. Wymagana
książeczka sanepidowska
oraz 18 lat. - 888 940 443
Hotel Restauracja Karkonosze - w Miłkowie zatrudni
kucharza/kucharkę i kelnera/
kelnerkę do obsługi wesel
oraz imprez okolicznościowych - 075 76 100 07 lub 601
598 769
K.ds. planowania finansów
- nienormowany czas pracy,
wynagrodzenie za efekty a
nie za czas pracy? Zapewniamy szkolenia, możliwość
zdobycia nowego dobrze
dochodowego zawodu!
Współpracujemy z firmą nr
I w Polsce – Skandia - 508
365 692
Karpacz - zatrudnię pokojową - kelnerkę oraz panią
do plewienia ogródka - 604
287 331
Kelner/ka na weekendy
- Restauracja poszukuje
mobilnej, młodej, pracowitej
i uczciwej osoby na stałe. CV
ze zdjęciem proszę wysyłać
na adres: info@wojcieszyce.
pl - 794 266 558

Kelner/kelnerka - Hotel
w Karpaczu poszukuje osób
do pracy jako kelner/kelnerka. Oferty proszę przesyłać na adres: recepcja@
pensjonatmax.pl - 600 971
143
Kelnera-barmana - z
doświadczeniem - do pracy
w OSW w Karpaczu - 609
736 549
Kelnerka/kelner - praca
w nowo otwierającym się
lokalu. Centrum miasta. 608 339 032
Kelnerka-barmanka
- komunikatywna, samodzielna, doświadczenie, nie
tylko na wakacje. restauracja
w Karpaczu - 601 322 379
Kelnerki, kelnerów - młodych kelnerów/ki o miłej
aparycji zatrudnimy w stylowej restauracji w Karpaczu
- 514 197 923
Kierowca C - pilnie poszukuję 3 kierowców z kat C
(wywrotka) oraz operatora
koparki - 607 347 006
Kierowca C+E - o przewozu kłód drewna /ważny
kurs na przewóz rzeczy/
Praca na ciągniku siodłowym z naczepą - 608 661
415
Kierowca kat. B - pilnie
poszukuję - 508 803 450
Kierowcę - kat. C
(wywrotka) - 669 935 107
Kucharka do pensjonatu zatrudnię do pracy w pensjonacie w Karpaczu kucharkę
z doświadczeniem - 790
548 355
Kucharz - Hotel w Szklarskiej Porębie zatrudni kucharza CV prosimy wysłać na
adres violajot@o2.pl - 501
700 433
Kucharz - zatrudnię samodzielnego kucharza - 512
441 155
Kucharz i pomoc-kelnerka
- Restauracja zatrudni kucharza i kelnerko-barmankę.
Restauracja przy stadninie
konie w Jeleniej Górze Goduszynie ul. Goduszyńska 61 czynna od wt-pt od
12 d0 19 a sb i nd od 10.
Poniedziałki wolne. - 601
775 121
Kucharz, kelnerka - zatrudnię do restauracji w Karpaczu kelnerkę i kucharza - 509
683 666
Kucharz, kelnerka Karpacz
- do restauracji w Karpaczu
- 757 618 229

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                 64 28 400
Poczta Główna
                75 243 90
Powiatowa Stacja Sanitarno
Epidemiologiczna
                64 355 60
Konserwator Zabytków                 75 26 865
ZUS
                64 68 400
KULTURA
Teatr Jeleniogórski
                64 28 112
Filharmonia Dolnośląska                 75 38 160
Jeleniogórskie Centrum Kultury         64 238 81
ODK Zabobrze
                75 41 090
MDK
                62 24 460
MDK „Muflon”
                75 53 626
Muzeum Karkonoskie                 75 234 65

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

3 sierpnia 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
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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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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

KKF Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 13,
tel. 075 64 16 570 (od Pn do Pt w godz. 9-17)

Restauracja
Przycup w Dolinie

UTO BANASIAK
iêêIêX
r±ê 

Radomierz 1B
Janowice Wielkie
tel. 075 75 170 34

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

www.przycupwdolinie.pl

kuchnia polska

www.przycupwdolinie.pl

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

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

kuchnia polska

AUTO - CAMPING PARK
+FMFOJB(ÐSB
VM4VEFDLB
UFMGBY 

LPN

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

Skład Opału, Materiałów
Budowlanych i Nawozów
Stanisław Tyrala Spółka Jawna

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

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

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

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

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

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

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

3 sierpnia 2009 r.
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Lakiernik samochodowy
- Autocentrum JelCar zatrudni
pracowników na stanowisko lakiernik samochodowy.
Wymagane doświadczenie na
podobnym stanowisku - 075
76 49 150
Legalna praca w Belgii Praca przy produkcji kwiatów
in vitro (j.ang./fr/niderlandzki)
oraz do opieki nad wężami (j.
ang.). Kontakt w godz. 16-17.
- 691 236 959
Mechanik samochodowy
- Autocentrum JelCar zatrudni
pracowników na stanowisko
m e c h a n i k s a m o c h o d o w y.
Wymagane doświadczenie na
podobnym stanowisku - 075
76 49 150
Mechanika - samochodowego w warsztacie w Jeleniej
Górze - 600 216 744
M e c han i ka t e c h n i c z n a
- poszukuję korepetytora z
Mechaniki Technicznej - 075
75 41 473
Mężczyznę z grupą - Simeko
Sp. z o.o. zatrudni na stanowisko stróża, mężczyznę
z orzeczeniem o niepełnosprawności. Zainteresowane
osoby prosimy o składanie
CV, Al. Jana Pawła II 33. - 075
75 00 000
Młody kucharz/ka - restauracja w Karpaczu poszukuje
młodej osoby na stanowisko
kucharz. Samodzielna, kreatywna. gastall@op.pl - 601
322 379
Monavie - Budowa sieci,
firma wchodzi do Polski 06.
08. 2009. Zapisy jeszcze free.
Budowa sieci MLM. Konferencje w Internecie na specjalnym
programie. Zainteresowanym
tworzę stronę www za frez - 508
841 459
Na budowę - od zaraz - młodego, bez nałogów - 503 600
373
Network marketing - MONAVIE - network marketing Praca
w internecie - 508 841 459
Od zaraz pracownika do
obsługi e-maili, nie normowany
czas pracy, wysokie zarobki.
Informacje zodiakrak@wp.pl
Ogólnobudowlane - praca
tylko dla fachowców, przede
wszystkim docieplenia i dachy,
dobre płace, brygada itd. dziękujmy, Ważne do 05.08 - 607
730 104
Og ó l n o b u d o w l an y c h
- szukam dekarz, cieślę i murarza Niepijących i pracowitych
trunkowym dziękuję - 721
030 571
Operator - koparko-ładowarki - 669 935 107
Opieka Niemcy - Praca od
05.08.przy opiece w Niemczech.1200 euro plus 150 zwrot
za dojazd. Wymagany język
komunikatywny. Informacje
077 43 540 75 lub 511 844 939.
Tomasz Bira
Opiekunka/opiekun - osób
starszych i chorych. Wymagane doświadczenie i j. niem.
- 075 647 44 02
Osoba do ulotek - restauracja
w Karpaczu zatrudni osobę
do roznoszenia ulotek - miła,
komunikatywna - 601 322 379

Pan z grupą - niepełnosprawności do sprzątania - 721 037
329

Praca dla atrakcyjnej kobiety
- do lat 40tu atrakcyjne zarobki
i dyskrecja - 781 326 934

Pani z grupą - niepełnosprawności do sprzątania - 721 037
329

Praca dla budowlańca - praca
w Szklarskiej dla nie piwkującego - 509 229 669

Partnerstwo w biznesie - 3
konkretne, ambitne i komunikatywne osoby do współpracy
w branży wellness. Wymagania: dyspozycyjność, Internet
i komputer biegle, samochód.
Szkolenie zapewnione - 691
967 676

Praca dla fliziarza - poszukuję osób z umiejętnościami
układania glazury i terakoty
- 501 073 796

Pielęgniarka/arz - Wymagane wykształcenie kierunkowe, medyczne i znajomość
j. niem. - 075 647 44 02
Pizzeria zatrudni - osobę do
wyrobu pizzy. - 793 282 869
Pokojowa do hotelu - Hotel
w Karpaczu poszukuje osób
do sprzątania pokoi. Prosimy
o kontakt mailowy lub telefoniczny. recepcja@pensjonatmax.pl - 600 971 143
Pokojówka - Cieplice sprzątanie apartamentów - 605
313 353
Pomoc kucharza - restauracja
w Karpaczu poszukuje pomocy
kucharza, mile widziana kreatywność, samodzielność,
doświadczenie lub wykształcenie gastronomiczne gastall@
op.pl - 601 322 379
Pomoc kuchenna - do cukierni
w Karpaczu. Dobre warunki
- 608 347 475
Pomoc kuchenna - Hotel
Sasanka zatrudni pomoc
kuchenną - 512 441 155
Pomoc kuchenna - Ośrodek
w Karpaczu zatrudni pomoc
kuchenną (samodzielność
i doświadczenie) zainteresowane osoby prosimy o
przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do 15.08.2009r. na
adres stokrotka@naturatour.
pl - 075 7 619 415

Praca dla ucznia/studenta.
Poszukujemy GameMastera
gier MMORPG Mu-Online i
Cabal Online. Zatrudnimy
osobę na stanowisku projektanta stron www. Wymagana
znajomość PHP5 (obiektowo),
jQuery - 075 75 235 19
Praca gastronomia - w Jeleniej Górze, mile widziane
doświadczenie - 513 865 553
Praca Lwówek Śląski - zatrudnię do pracy na stacji benzynowej Orlen we Lwówku Śląskim
- 663 723 955
Praca od zaraz - Firma
EuroWest (stolarka okienna)
zatrudni studentkę lub studenta na pełny etat na stanowisko sprzedawcy. Prawo jazdy
kat. B - 698 991 006
Praca tynki - Zlecę wykonanie tynku wewnątrz budynku
200 m2 płatne 1500 zł. - 663
328 013
Praca w handlu - propozycja
dla Pani z Cieplic, sprzedaż
art. elektrycznych, praca całoroczna, kontakt tylko w godz.
od 9.00 do 16.00 - 500 278 858
Praca w Niemczech opieka
- pilnie potrzebna pielęgniarka
do pracy w Niemczech - 601
750 153
Praca w nieruchomościach
- osoba ambitna, uczciwa,
gotowa zaangażować się
w pracę. Wymagane kat. B,
własne auto. Cv i LM na adres
marta_budnik@wp.pl. Cztery
Kąty - 785 535 613

Pomocnik instalatora - anten,
wymagane prawo jazdy kat B
CV na biuro@mont-sat.pl - 602
810 896

Praca w ochronie - od zaraz
w ochronie w obiekcie handlowym na terenie Jeleniej Góry
- 695 847 055

Poszukujemy fotomodelek
- Studio fotograficzne poszukuje fotomodelek. Akt, portret,
atelier i plener - 796 468 075

Praca w odszkodowaniach
- Firma Temida poszukuje
osób chętnych do współpracy.
Oferty na adres;maria553@
onet.eu - 661 784 842

Poszukuję fryzjerki - do
pracy dogodne warunki - 512
248 485
Praca - jeśli szukasz atrakcyjnego źródła dochodu, jeśli stać
Cię na coś więcej niż praca na
etacie u boku doświadczonej
międzynarodowej firmy, w
oparciu o komputer i telefon
- zadzwoń - 607 800 188
Praca - przyjmę osobę do
krojenia i pakowania pieczywa
w piekarni informacje pod
numerem tel. lub osobiście w
zakładzie - 075 76 214 69
Praca - Zatrudnię osoby do
pracy na stanowisku w markecie. Kontakt telefoniczny
poniedziałek - piątek od 10.00
do 14.00. - 075 752 35 19
Praca dla 2 kobiet - praca
dla 2 ładnych dziewczyn w
Hamburgu (Niemcy) na myjni
ręcznej samochodowej (dziewczyny muszą pracować w
bikini), pełna kultura i bardzo
dobre zarobki - 698 740 467

Praca w sklepie - zatrudnię na
stoisko mięsne w sklepie spożywczym z doświadczeniem
- 075 64 57 242
Praca za 1000 zł. netto - Firma
medyczna „Opal Med” zatrudni
osoby do telefonicznej obsługi
klienta. CV prosimy przysyłać
na adres: rekrutacja@opalmed.
eu - 075 64 53 928
Pracuj i chudnij - praca dla
osób z nadwagą, otyłością,
które chcą schudnąć i poprawić swój stan zdrowia - 691
967 676
Przedstawiciel handlowy
- Partner Handlowy T.P. S.A.
zatrudni Przedstawicieli Handlowych. Zapewniamy motywacyjny system wynagrodzeń
oraz szkolenia. Mile widziane
prawo jazdy kat. B. CV przesyłać na a.lisik@herbatele.com
Przedstawicieli - z branży
odszkodowań, zatrudni
kancelaria z Jeleniej Góry.
Wynagrodzenie prowizyjne.
Doświadczenie, wykształcenie minimum średnie - 075 76
76 256
Przedstawicieli, agentów
- Firma Temida podejmie
współprace z ambitnymi i
otwartymi osobami.Zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną. Mile widziane osoby
z doświadczeniem (przedstawiciel, agent, sprzedaż
sieciowa) - 509 029 334

Przyjmę brukarza - przyjmę
brukarza - 793 240 653
Przyjmę do prac remontowych - i wykończeniowych
wykwalifikowanych młodych
i energicznych pracowników
budowlanych - 607 138 576
Recepcja - do pracy w OSW
w Karpaczu szukamy osoby
z doświadczeniem w branży
hotelarskiej - 609 736 549
Recepcja - Hotel w Szklarskiej Porębie zatrudni recepcjonistę/-kę. CV prosimy
wysyłać na adres violajot@
o2.pl - 501 700 433
Recepcjonistka - OW w
Karpaczu zatrudni recepcjonistkę wymagania obsługa
komp. i urządzeń biurowych
prosimy o przesłanie CV
oraz listu motywacyjnego
do 15.08.2009r. na adres stokrotka@naturatour.pl - 075 7
619 415
Recepcjonistka do hotelu
- Hotel w Karpaczu poszukuje
osób do pracy w Recepcji. CV
ze zdjęciem proszę przesyłać
na adres: recepcja@pensjonatmax.pl - 600 971 143
Recepcjonistka/sta Hotel 3-gwiazdkowy w Karpaczu zatrudni pracownika
recepcji - 605 154 020
Remont dachu - poszukuję firmy, która wykona
remont dachu w budynku
kilku rodzinnym - okolice
Złotoryi - 605 177 005
Rm Group - Chcesz sobie
dorobić, a może zarobić?
Zostań dystrybutorem – konsultantem FM Group Polska
- 663 777 093
R o zn o sz e n i e u l o t e k poszukuję osoby do roznoszenia ulotek produktów
bankowych. Umowa zlecenie,
wynagrodzenie prowizyjne.
Wymagania ukończone 18
lat, dyspozycyjność, komunikatywność, samodzielność
- 075 752 38 28
Roznoszenie ulotek - wiek
minimalny 20 lat z Jeleniej
Góry głównie Cieplice i Centrum miasta, proszę o kontakt
telefoniczny lub sms - 886
980 361

Szukam sekretarki - okolice
- Gryfów Śląski nepol@konto.
pl - 509 229 092

Doświadczony piekarz podejmie pracę - mam 31 lat
- 721 319 332

Szwaczki i krawcowe wykwalifikowane - 602 383
858

Malarz, gładzie, regipsy
- lub jako stróż konserwator
doświadczenie, mam 54 lata
lub inne propozycje jestem
nie trunkowy - 661 515 123

Ulotki - Praca dodatkowa
dla osób młodych w wieku
17-25 roku życia, umowa o
dzieło. Głownie dla mężczyzn.
Chętnych proszę o kontakt
telefoniczny po godzinie 15.
- 696 610 883
Winalite - poszukuje osób
do współpracy w systemie
MLM. Proszę zgłaszać się
z miejscowości od Jeleniej
Góry po Zgorzelec. Kontakt
na mail;maria553@onet.eu.
Nowość na świecie i w Polsce
- 661 784 842
Własny biznes! zarabiaj nowa firma na polskim rynku
daje możliwość zarobienia
dużych pieniędzy! Szkolenie
i prezentacja za darmo!!!
Przyjdź w każdy piątek i zainwestuj w swoją przyszłość
- 503 428 355
Wokalistka do zespołu - do
zespołu potrzebna wokalistka
z Jeleniej Góry lub bliskich
okolic - 609 851 863
Współpraca partnerstwa
- poszukuję partnerów do
prowadzenia biznesu Internetowego (Handel internetowy )
- 602 183 621
W y kwa l i f i k o wan e g o
nauczyciela - do prywatnego
przedszkola w Kowarach 694 567 075
Wysokie zarobki - szukam fachowców do pracy
w delegacji do malowania
linii farbami poliuretanowymi na boiskach, wysokie
zarobki, CV proszę wysłać na
mariusz@arim.com.pl - 783
657 510
Zarabiaj robiąc zakupy Firma ta wchodzi dopiero na
Polski rynek. Zarabiaj robiąc
zakupy. 1% zwrotu gotówki
przy każdych zakupach i
usługach i duży zarobek - 503
428 355
Zatrudnię murarza - o kontakt proszę po godzinie 17stej. - 722 074 177

Spawacze stali kwasowej Hotel Gołębiewski Inwestycja
Karpacz zatrudni spawaczy
stali kwasowej - 075 76 180
42

Zatrudnię nianię - poszukuję od października, do
opieki nad półrocznym chłopcem, nianię z doświadczeniem - 603 555 294

Specjalista mechanik Wepa Piechowice SA zatr.
Specjalistę Mechanika.
Wykształcenie wyższebudowa maszyn, dobra znajomość języka angielskiego
lub niemieckiego. Kontakt:
Piechowice ul. Tysiąclecia 49,
wokon@wepro.com.pl. - 075
75 47 818

Zatrudnię sprzedawcę - na
stanowisko handlowe nad
morzem, z zakwaterowaniem,
na miesiąc sierpień, od 1500
zł. - 604 463 353

Sprzątanie - od zaraz - 516
125 311
Student zaoczny - zatrudnię
do pracy do sprzątania pokoi
w hotelu w Karpaczu - 669
993 808
Studentkę - w sklepie kosmetycznym. Praca w systemie
zmianowym. Oferty: CV ze
zdjęciem prosimy przesyłać
na adres: marek.nowaczek@
gazeta.pl
Szukam murarza emeryta
- który chciałby trochę dorobić, pytania pod telefonem
- 601 739 842
Szukam nauczyciela - studentka szuka kogoś kto
byłby w stanie nauczyć grać
na skrzypcach, altówce lub
flecie poprzecznym. Proszę odpowiadać mailowo:
malawi_angel@wp.pl

Zatrudnię tynkarzy - firma
budowlana zatrudni tynkarzy. Kontakt telefoniczny w
dni robocze do godz. 18 lub
BudMeister@interia.pl - 665
733 330
Zdecydowanym na zmiany
- jeśli nie jesteś zadowolony
ze swojej pracy, dochodów,
jakości życia i CHCESZ coś
zmienić to zadzwoń - 691
967 676
Zlecę postawienie ściany - z
bloczków betonowych, około
7,5m x 8,5m, 2,20 wysokości
- 725 973 199

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Kobieta 52 lata - renta podejmię pracę od zaraz
na dwa, trzy miesiące - 605
347 410
Opiekunka - dyspozycyjna,
doświadczeniem do dziecka, mobilna od zaraz - 502
724 010

Przy polerowaniu aut posiadam własny sprzęt.
- 500 551 757
Studentka 2go roku mgr. uzupełniające pedagogiki (zintegrowana edukacja wczesna
i przedszkolna szuka pracy
w przedszkolu, świetlicy, w
szkole - 509 159 886
Kierowca kat B, C, doświadczony, wywrotki, dostawcze
– pilnie poszukuję pracy
– 664 863 800
Solidny, dyskretny kierowca
kat. B, C – 25 lat praktyki
podejmie pracę na stałe lub
dorywczo – 664 863 800
15 latka - paula_jg1@o2.pl
18 lat kelnerka - na okres wakacji jako kelnerka/barmanka.
Posiadam k.sanepidowska
oraz doświadczenie. Znam j.
ang. i niem. umiem obsługiwać
kasy fiskalne i kelnerskie. - 667
329 529
18 latek od zaraz - znam j.
niemiecki komunikatywny i
posiadam książeczkę sanepidu
- 501 627 252
18 tysięcy - dofinansowania na
utw. mojego stanowiska pracy z
UP; kobieta, doświadczenie 25
lat w pr. biurowej, w tym 6 lat w
księgowości (bez marketingu),
e-mail: js7@onet.eu
19 lat - dziewczyna 19 lat
podejmę pracę najlepiej w
okolicy Szklarskiej Poręby - 663
638 437
20 latka po k.kosmetycznym
- poszukuje pracy w zakładzie
kosmetycznym jako pomoc Ibizaczar@wp.pl - 663 391 537
20-letni chłopak - szuka pracy
od 10 sierpnia. Dyspozycyjny,
uczciwy, doświadczenie w handlu, gastronomii - 696 336 230
21-latka - po szkole Technikum Żywienia - 791 025 998
22 lata, chłopak - 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
26 lat, kat. B - kobieta 26 lat,
prawo jazdy, doświadczenie w
obsłudze klienta podejmie pilnie
pracę - 793 585 886
30-latka z grupą - szukam
lekkiej pracy np. w solarium
lub pracy chałupniczej - 781
619 264
Absolwentka - Uniwersytetu Ekonomicznego podejmie
pracę w księgowości, administracji, biurze lub sekretariacie
- 781 743 583
Absolwentka UE - Magister
ekonomii, zarządzanie przedsiębiorstwem pilnie podejmie
pracę. 5-letnie doświadczenie
w marketingu, kadrach, sekretariacie - 665 248 386
Ambitny i pracowity - młody,
nie bojący się żadnej pracy 506 114 059
Ambitny, młody informatyk
- pracowity młody podejmie
pracę od zaraz na terenie Cieplic - 669 722 086
Angielski i czeski - szukam
pracy biurowej. Mam doświadczenie i znam języki + prawo
jazdy kat. B - 793 240 586
Barman - podejmę prace
jako barman, mam 25 lat - 512
541 844

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Bezkompromisowy - 49 lat, mężczyzna, doświadczenie
w zarządzaniu, wykształcenie
i wiedza techniczna, w trakcie
studiów menedżerskich- podejmie prace- chętnie w firmie
wymagającej restrukturyzacji.
- 694 522 716
Biurowa od 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
Budowlaniec - szukam pracy
na terenie Kowar lub okolic
budowlanka, regipsy, gładzie,
malowanie, kafelki (nie pijący)
- 518 833 911
Budowlanka - młody, dyspozycyjny, 5 lat stażu w branży
budowlanej, szuka pracy w zakresie wykończenia wnętrz typu:
regipsy, szpachle podejmę się
pracy przy elewacjach typu: np.
Tynki Mineralne. Solidny pomocnik - 723 865 627
Budowlanka lub inna - jako
pomocnik (wcześniej pracowałem
7 miesięcy) lub innej dorywczej
sprawnie i solidnie , szybko się
uczę mam 18 lat Chce pracować
. Pilnie proszę o telefon z góry
dziękuję - 721 478 697
Budowlano-remontowe
- szukam pracy przy remontach
domów i mieszkań. - 692 712
710
Chałupnictwo - przyjmę
pracę chałupniczą - 721 315
942
Chałupniczą - 697 637 007
Chałupniczą - poważne oferty
- 792 092 398
Do końca wakacji - doświadczenie w gastronomii, sprzedaży w
APS, od zaraz, ulotkom dziękuję
- 669 417 059
Dodatkowa - dla 17 latki,
mogę się zaopiekować dzieckiem, posprzątać, pomoc w
sklepie, restauracji. Za niewielkie
pieniądze. ashleycia@op.pl - 513
458 216
Dodatkową - mężczyzna, wiek
32 lata - dodatkową pracę - 607
364 926
Dojrzała kobieta - komunikatywna, dyspozycyjna, zaradna,
uczciwa, prawo jazdy, książeczka
sanepidu, obsługa kasy fiskalnej
- 793 719 745
Dorywczej - porządkowe lub
wykopy ręczne - 727 318 301
Doświadczony piekarz podejmie pracę - mam 31 lat
- 721 319 332
Doświadczony z kat. B, C
- mam doświadczenie i jestem
dyspozycyjny - 600 055 024
Dozorca - mam 2 grupę i trochę praktyki - 669 367 219
Dyspozycyjna kobieta sumienna, uczciwa, komunikatywna, szukam uczciwej pracy
- 793 719 745
D y sp o z y c y j n y, m ł o d y
- ambitny, nie boje się pracy,
posiadam prawo jazdy kat.B,
czekam na wszelkie propozycje
- 781 050 796
REKLAMA

Emeryt 58 lat - prawo jazdy
B, tokarz lub inne propozycje
- 606 454 718
Goniec lub koszenie trawy
- podejmę pracę jako goniec
oraz oferuje koszenie trawy
- 784 342 794
Handlowiec - mężczyzna
22 lata. Ukończona zasadnicza
szkoła zawodowa o kierunku
sprzedawca (książeczka sanepidowska) pracowity, dyspozycyjny, uczciwy szuka pracy,
może być też inna praca - 727
509 997
Hotelarz + germanistka - od
września, ukończyłam technikum hotelarskie w Jeleniej
Gorze oraz studia licencjackie
na filologii niemieckiej - 503
328 862
Instruktor nauki jazdy - kat.
„B” z doświadczeniem szuka
pracy. Jestem dyspozycyjny
- 787 628 966
Inż. informatyk elektryk podejmę pracę jako informatyk, elektryk lub elektronik,
uprawnienia na gaz dozoru i
eksploatacji, prawo jazdy kat.
B darek160@wp.pl - 662 640
991
J.angielski, komputer, kat.
B - młody, 24 lata, znajomość
języka angielskiego, komputerów (posiadam certyfikat
ECDL), prawo jazdy kat.b,
pilnie poszukuję pracy każdego
rodzaju w Jeleniej Górze lub
okolicach - 668 417 222
Jako kierowca kat. B - jestem
dyspozycyjna, posiadam
doświadczenie mam 35 lat lub
inną - 518 156 417
Jako kierowca, kat. B - młody,
ambitny, dyspozycyjny. posiadam prawo jazdy kategorii B,
własny samochód i doświadczenie. darekwi1@op.pl - 663
821 338
Jako ochroniarz - lub struż,
mam 25 lat - 512 541 844
Jako sprzedawca - do sklepu
spożywczego lub w tekstyliach
- agatqua11@wp.pl Posiadam
książeczkę sanepidu - 665
913 713
Jako sprzedawca - Jako sprzedawca - 075 71 25 145
Jestem dyspozycyjny - posiadam prawo jazdy kat. B, własny
samochód. Podejmę każdą
pracę, - 725 973 652
Jestem energicznym 15-latkiem - sprawdzam się w wielu
dziedzinach np. prace ogrodowe, sprzątanie, drobne roboty
domowe ipt. Bardzo potrzebuję
pracy, proszę o kontakt - 725
861 616
Jestem młody, otwarty - mam
19 lat i pełen energii, podejmę
pracę na budowie, inne prace
też mogą być itp. z chęcią
angażuje się do pracy - czekam
na propozycje, z góry dziękuję
- 725 079 753
Jestem po studiach - z administracji, 27 lat, Jelenia Góra, dyspozycyjny, pracowity, szukam
stałej pracy na dłuższy czas,
uwzględniam każdą propozycję, oprócz akwizycji i pracy na
budowie - 721 513 419

Karpacz/kelnerka - szukam posady kelnerki w Karpaczu, dyspozycyjna i kreatywna
młoda dziewczyna, kontakt
katharine@op.pl lub telefonicznie - 691 568 619

Kierowca C+E - aktualne
badania, kurs p. rzeczy, operator koparki-0,8m3, koparkoładowarki, młody ambitny
odpowiedzialny wyksztalcenie
średnie - 510 330 491

Kat. B, C - jestem dyspozycyjny - 600 055 024

Kierowca kat. B - 886 560
777

Kat. B, C - młody, dyspozycyjny - 506 452 531

Kierowca kat. B - piekarz,
lider sprzedaży bezpośredniej
pilnie podejmie pracę - 796
066 419

Każda praca - chętni podejmę
się każdej pracy, najchętniej w
Cieplicach, pracowałam jako
sprzedawca, ale produkcja
może być też, proszę o kontakt
telefoniczny - 787 205 496
Kelner, barman - 21 lat,
podejmę pracę od zaraz w
Jeleniej Górze - 725 542 446
Kelner, barman - poszukuje
pracy na stanowisku kelner,
barman w Terminie 27.07-5.08
oraz 14.08-31.08 kontakt:
qamil.k@wp.pl
Kelnerka - komunikatywny
j.angielski - 517 593 181
Kelnerka - z doświadczeniem, szuka pracy na terenie
Jeleniej Góry - 508 748 226
Kierowca - jako kierowca
posiadam prawo jazdy
B,C,C+E, kurs na przewóz
rzeczy, ważne badania psychotechniczne, karta kierowcy
- 723 902 488
Kierowca - Kierowca kat. B
- 792 063 557
Kierowca - prawo jazdy
kat. B, C, D kurs na przewóz
osób i rzeczy aktualne badania lekarskie i psychologiczne
- 508 301 464
Kierowca - z kat. B oraz kat.
C + E z doświadczeniem w
transporcie międzynarodowym
i krajowym - 691 889 758
Kierowca A, B, C, D, E
- aktualne uprawnienia i badania, ADR + cysterny, ABCDE,
mistrz kierowca-mechanik,
objeżdżona Europa Zachodnia, Anglia, Skandynawia,
język angielski, niemiecki,
rosyjski, komputery, - 502
404 883
Kierowca A, B, C, D, E
- staż, aktualne zaświadczenia, ADR - 609 551 667
Kierowca B - 23 lata,
doświadczenie na busach
- 793 240 588
Kierowca B - uczciwy,
solidny pracownik szuka
pracy najlepiej jako kierowca
- 721 719 949
Kierowca B, B+E, C, C+E szukasz kierowcy - zadzwoń
- 605 450 812
Kierowca B, C - dyspozycyjny, j.niemiecki, doświadczenie w transporcie. - 661
718 812
Kierowca B, C, D (+E)
- uczciwy, pracowity, 28 lat,
pełna dokumentacja, świadectwa, badania, Karta Kierowcy, doświadczenie. Bez
nałogów - 691 655 721
Kierowca B, C, E - szukam
dodatkowej pracy aktualne
szkolenia i badania jestem
dyspozycyjny i uczciwy - 692
712 710

Kierowca kat. B - podejmę
każdą pracę, mam prawo jazdy
i własny samochód osobowy
- 725 180 843
Kierowca kat. B - podejmę
prace w pizzerii lub w firmie
od zaraz do 30 września. - 785
599 784
Kierowca kat. B - podejmę
pracę na stałe - 600 991 086
Kierowca kat. B i C - podejmę
prace jestem z okolic Lubania, Gryfowa Śląskiego, posiadam książeczkę sanepidoską,
uprawnienia na przewoź rzeczy,
orzeczenie lekarskie, dzwonić
po 16 - 075 72 32 114
Kierowca kat. B, C - pracowity mężczyzna podejmie pracę
jako kierowca kat. B, C. Teren
Jeleniej Góry i okolice - 792
831 472
Kierowca kat: B, C - Kontakt:
email:jerzyjereminowicz@op.pl
- 600 408 062
Kobieta - (bez akwizycji) stałej
lub dorywczej - 516 146 075
Kobieta - 23 lata, podejmie
praca w godzinach dziennych
lub wieczornych w Jeleniej
Górze lub bliskiej okolicy - 504
532 871
Kobieta 19 lat - Absolwentka
liceum. Komunikatywna miła
uczciwa. Podejmę prace, proszę o kontakt. - 508 368 982
Kobieta 32 lata - obsługa kasy
fiskalnej, komputera, 13 lat
doświadczenia w handlu, prawo
jazdy kat. B - 785 230 037
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Kobieta 32 lata - średnie
wykształcenie, j.angielski, biegła
obsługa komputera i urządzeń
biurowych, kadry, podstawy
księgowości, transporty i zamówienia - e-mail: anul03@tlen.pl
- 889 178 437
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Księgowy - podejmę pracę
dodatkową. Dyspozycyjny i
dobrze zorganizowany szuka
dodatkowej pracy, najlepiej w
Jeleniej Górze i wyłącznie w
zawodzie - 605 764 325

Kobieta 40 lat - uczciwa
zaradna podejmie pracę od
zaraz - 793 672 365

Kucharz - pomoc kuchenna
- na kuchni na terenie: Jelenia
Góra - Cieplice, mam 28 lat
- 513 048 307

Kobieta szuka pracy - stałej
lub dorywczej (bez akwizycji)
- 156 146 075

Kucharz/pomoc kuchenna
- technik żywienia szuka pracy kuchnia/pizzeria - 793 935 722

Kobieta szukam pracy - trzydziestolatka, wykształcenie
wyższe - mgr polonistyki, technik odzieżowy - szuka stałej
pracy na terenie Jeleniej Góry
- 075 64 20 879

Kurier/dostawca - kierowca kat. B poszukuję pracy
- 792 063 557

Kobieta, lat 22 - podejmie
pracę jako sprzedawca - 508
748 226
Kobieta, lat 23 - wykształcenie
wyższe I stopnia - licencjackie
- pedagogiczne. Obecnie studentka zaoczna ostatniego roku
studiów magisterskich podejmie
pracę od zaraz niekoniecznie w
zawodzie - 724 111 906
Kolportaż ulotek - przyjmę
zlecenie na profesjonalny kolportaż ulotek na terenie Jeleniej
Góry,Lubania oraz Zgorzelca
- 505 395 801
Konserwator - zarządca
- szukam pracy przy gospodarczej obsłudze nieruchomości (naprawy, dozorowanie,
remonty) Posiadam doświadczenie i referencje - 692 712
710
Koparko-ładowarka młody, dyspozycyjny - 506
452 531
Koszenia trawników - mieszkam pod Świerzawą - 693 576
478

Malarz, gładzie, regipsy lub jako stróż konserwator
doświadczenie, mam 54 lata
lub inne propozycje jestem nie
trunkowy - 661 515 123
Mam 16 lat - i chciałam znaleźć
prace na wakacje. Chętnych
pracodawców proszę o kontakt
- 663 548 822
Mam 18 lat - na budowie jako
pomocnik. Mogą być inne oferty
pracy - 726 269 390
Mam 27 lat - jestem osobą
uczciwą, pracowitą. Szukam
pracy w Karpaczu lub okolicy
- 785 537 150
Mam lat 17 - na wakacje, np.
roznoszenie ulotek, jestem
osobą dyspozycyjną. Zainteresowanych pracodawców proszę
o kontakt - 510 819 334
Mężczyzna - wykształcenie
wyższe prawo jazdy, znajomość
j.obcych, obsługa komputera
podejmie pracę - 510 728 077
Mężczyzna 19 lat - pracowity,
dyspozycyjny, uczciwy podejmę
każda pracę - 691 020 719
Mężczyzna 28 lat - nie karany,
pilnie proszę - 513 048 307

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

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

R
NUME

Nieruchomoœci
PT.NRM: treœæ - na nr tel. 7216
Motoryzacja
PT.MTR: treœæ - na nr tel. 7216
Praca
PT.PRA: treœæ - na nr tel. 7216
Ró¯ne
PT.RZN: treœæ - na nr tel. 7216
Us£ugi
PT.USU: treœæ - na nr tel. 7216
Towarzyskie
PT.TOW: treœæ - na nr tel. 7216
Za darmo
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
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OG£OSZENIA

Mężczyzna 44 lata - uczciwy,
dyspozycyjny, pracowity podejmie każdą pracę od zaraz - 882
693 088

Na stale lub sezonową - młody
z doświadczeniem, ambitny,
pracowity, uczciwy, punktualny
- 511 271 650

Młoda - ambitna i pracowita 23
latka - 791 651 862

Na stałe - młody, uczciwy, pracowity mężczyzna o wykształceniu średnim szuka stałej
pracy na terenie Jeleniej Góry i
okolic. Prawo jazdy kat. B - 605
580 519

Młoda 25-latka - chętnie podejmie pracę w sklepie, bądź przy
produkcji, na terenie Jeleniej Góry,
najlepiej Cieplic - 787 205 496
Młoda osoba - dyspozycyjna
dziewczyna szuka pracy na okres
wakacji - 669 857 626
Młoda po studiach - Książeczka
zdrowia, znajomość j. angielskiego, prawo jazdy, doświadczenie w pracy z ludźmi - tylko
poważne ogłoszenia. - 888 195
127
Młoda szuka pracy - 17-sto latka
szuka pracy najlepiej na Terenie
Mysłakowic, Kostrzycy, Kowar.
Podejmę każdą prace. e-mail:
magdaa2@vp.pl lub telefonicznie.
(Doświadczenie w gastronomii)
- 725 988 487
Młody 17 lat od zaraz - jako
pomoc wszelkiego rodzaju roznoszenie ulotek itp.- 788 579 809
Młody pracowity - poszukuje
pracy na okres sierpnia - 794
247 657
Młody, ambitny, kontaktowy - z
doświadczeniem w pracy z ludźmi,
gastronomii, branży remontowowykończeniowej oraz pracach
wysokościowych, podejmie prace
na terenie Jeleniej Góry bądź
okolic - 519 464 179
Młody, kreatywny, silny - każdą
pracę, proszę o kontakt - 660
702 962
Na budowie - szukam pracy - 723
379 851
Na budowie - w okresie wakacyjnym - 508 934 411
Na okres wakacji - najlepiej w
Karpaczu - sprzedawca, kelnerka,
opiekunka do dziecka - ala434@
op.pl
Na sierpień - uczennica Technikum
Hotelarskiego. Komunikatywna,
miła. Odpowiadam na smsy. Proszę o kontakt - 785 479 665

Prenumerata

Na sierpień i weekendy! - Podejmę
pracę na wakacje. Uczennica
technikum hotelarskiego - 19 lat.
Komunikatywna miła uczciwa.
Podejmę prace, proszę o kontakt.
Najchętniej w Karpaczu lub Kowarach - 785 479 665

Na terenie Jeleniej Góry - jako
kierowca Prawo Jazdy Kat
A,B,C,D,E,T posiadam ważny
kurs na przewóz rzeczy oraz
na przewóz osób oraz ważna
badania psychotechniczne i
lekarskie - 601 323 810
Na terenie Jeleniej Góry jestem po szkole średniej. Chętnie podejmę się stałej pracy.
Proszę dzwonić lub pisać na
maila madziarka190@interia.
pl - 510 163 130
Na terenie Jeleniej Góry - lub
okolic, regipsy, gładzie, panele,
wstawianie okien drzwi, tynki i
kafelki i drobne instalacje elektryczne. - 798 935 898
Na wakacje - 18 latek podejmie
każdą pracę - 782 560 390
Na wakacje - na sierpień, pełnoletni, posiadam prawo jazdy
kat. B, odpowiedzialny, rzetelny,
każda praca - 792 178 320
Najlepiej dorywczą - angielski, niemiecki w stopniu dobrym
- 509 545 114
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
Ochrona - 32 lata z doświadczeniem podejmie pracę od
zaraz - 722 867 868
Ochroniarz + kierowca - w
charakterze ochroniarza predyspozycje fizyczne to pełnienia
tego zawodu (ukończona szkoła
ochroniarska) lub jako kierowca
kategorii „B” - 504 436 072
Ochroniarz bez licencji /
inna - szukam pracy różnej 793 935 722
Od 8,00 do 15,00 - podejmę
pracę - 503 544 564
Od sierpnia - Od sierpnia - 509
545 114

Od września - miła, odpowiedzialna, pracowita dziewczyna!!
Szukam pracy, którą mogłabym
podjąć od września - 508 082
902

Pilnie - komunikatywna, dyspozycyjna, sumienna, uczciwa,
prawo jazdy, książeczka sanepidu, obsługa kasy - 793 719
745

Od zaraz - jako kierowca kat. B i
C - 609 749 561

Pilnie - młoda, pojętna,
obrotna-szukam pracy na sierpień i na weekendy od września.
Sprzątanie, pomoc kuchenna,
obsługa kasy fiskalnej - 512
099 450

Od zaraz - na terenie Cieplic,
bądź centrum Jeleniej Góry,
mam 25 lat, doświadczenie jako
sprzedawca i obsługa klienta,
znajomość języka angielskiego
- 787 205 496

Płytki, glazura - szukam
pracy - 692 712 710

Od zaraz - pilnie poszukuję pracy
jako opiekunka do starszej osoby
w Niemczech. Język znam na
poziomie podstawowym-komunikatywnym. Posiadam doświadczenie z wcześniejszej pracy
- 691 172 096

Po godzinie 16 - jestem młoda,
kreatywna, szybko się uczę,
prawo jazdy katB,gonia.pod@
gmail.com - 785 733 645

Od zaraz - studentka pilnie
poszukuje pracy sezonowej aczkolwiek i nie tylko, interesują mnie
dziedziny :kelnerka, barmanka,
handel, turystyka, w Jeleniej
Górze, Cieplice - 722 072 566

Po studiach - Zarządzanie i
Marketing, 24 lat, prawo jazdy
kat. B,C wózki widłowe Jelenia
Góra, dyspozycyjny, pracowity,
szukam stałej pracy na dłuższy
czas - 785 104 070

Operator - na każdym sprzęcie
posiadam uprawnienia i doświadczenie - 663 260 168
Operator koparki - pracowałem 6 miesięcy na JVC 4CX - 785
269 273
Operator koparko ładowarki
- podejmę pracę - 791 587 964
Opieka - Niemcy - szukam pracy
na zastępstwo do opieki os. starszej w Niemczech - 609 754 214
Pedagog specjalny i arteterapeuta doświadczenie: praca
z dziećmi w świetlicy, osobami
uzależnionymi i niepełnosprawnymi intelektualnie lub biurowej
- oligopraca@gmail.com
Pilne od zaraz - młoda dziewczyna z doświadczeniem,
różne kursy, podejmę pracę w:
handlu(kasa fiskalna) gastronomia, hotelarstwo, biuro, koordynator itp. Jelenia Góra. Kontakt:
justynahuzar1988@wp.pl lub
telefon - 886 010 341
Pilnie - 23 lata, prawo jazdy
kat B, komunikatywny, doświadczenie w handlu rozważę każdą
propozycję. Gotowy od zaraz
- 793 240 588
Pilnie - chłopak 22 lata prawo
jazdy kat. B uprawnienia na
wózek podnośnikowy aktualna
książeczka zdrowia z wykształcenia elektromechanik - 782
622 189

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!

Po kursie - z certyfikatem
podejmę prace w salonie kosmetycznym - 667 315 686

Podejmę - na produkcji - 794
637 575
Podejmę każdą pracę - w
sierpniu: sprzątanie, zajmowanie się ogrodem, pomoc; mam
19 lat jestem absolwentką LO
posiadam książeczkę sanepidu
- 695 299 285
Podejmę od zaraz - jestem
kobieta23-letnia. Pracowałam wcześniej jako dyspozytor
centrali w taksówkach - 665
248 407
Podejmę 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
Pomoc kuchenna - na terenie
Jeleniej Góry-Cieplic na kuchni
jako pomoc kucharza - 513
048 307
Pomoc kuchenna - sprzątanie
w Jeleniej Górze, kobieta 29 lat
- 511 503 883
Pomocnik budowlany - na
terenie Jeleniej Góry - 512
541 844
Pomocnik kuchenny - mam
25 lat - 512 541 844

Pomocnik na budowie - 21
lat w Jeleniej Górze - 725 542
446

Praca fizyczna - uprawnienia
na wózki widłowe, prawo jazdy
kat. B - 519 633 726

Pomocnik na budowie - lub
kierowca uprawnienie B,C,C+E
- 723 902 488

Praca na okres - mam 21
lat, chciałbym podjąć pracę od
sierpnia tak do polowy września.
Jestem po szkole technik informatyk. Nie karalny. Mieszkam
w Leśnej. Bliższe informacje dzwonić proszę - 725 784 514

Pomocnik, kafelkarz, sprzęt
- na sprzątanie i pomoc na
budowie oraz kafelkarstwo 517 605 984
Pomogę w Cieplicach - przy
pracach domowych lub jako
opiekunka do dziecka, również
na godziny. Cieplice - od września. Prośba o kontakt na maila:
magda_s75@interia.pl - 697
866 500
Pomogę w ogrodzie - 19-sto
letni chłopak. Chętnie dorobię
przy pracy w ogrodzie. - 663
360 629
Posiadam 2 grupę - niepełnosprawności i trochę praktyki
- 669 367 219
Poszukuję - pracy na umowę
o pracę lub umowę-zlecenie.
Wyższe tech. i ekonomiczne,
kwalifikacje m.in. informatyczne.
- 728 490 395
Poszukuję pilnie - pracy
chałupniczej, jakiejkolwiek - 516
989 212
Poszukuję pracy - ogólnie do
wszystkiego - mogę wyjechać
za granice, jeśli trzeba, posiadam wykształcenie średnie,
prawo jazdy „B” - 509 374 168
Praca - 19 lat - 509 545 114
Praca - pilne - Kobieta 50
- letnie, wykształcenie średnie
dyspozycyjna podejmie pracę.
Sprawdzam się w różnych dziedzinach; prowadzenie domu,
komputer, prace biurowe - 782
976 109
Praca biurowa - fakturzystka
bądź pomoc biurowa, wykształcenie średnie ekonomiczne,
doświadczenie w pracy z dokumentami i z ludźmi - 601 544
597
Praca dodatkowa - mam 22
lata, kat. B - 721 631 548
Praca dodatkowa - studentka
prawa podejmie dodatkową
pracę (biurową, najchętniej
związaną z wykształceniem)
w godzinach popołudniowych.
Kontakt na adres mailowy magdusha_m@interia.pl

Praca na sierpień - student I
roku UE zastąpi osobę na stacji
benzynowej, recepcji, w hotelu,
na magazynie i inne. Posiadam
p.j. kat. B - 725 083 093
Praca na stałe - wykształcenie średnie techniczne ekonomiczne, prawo jazdy kat B, w
sekretariacie, biurze rachunkowym gonia.pod@gmail.com
- 785 733 645
Pracownik biurowy na 2
grupie - email:syrenkamorska@
op.pl okolice Gryfowa - 601
347 870
Pracownik fizyczny - uprawnienia na wózki widłowe, prawo
jazdy kat. B - 519 633 726
Pracy dodatkowej - najlepiej
po godzinie 17:00, najchętniej
jako kierowca kat. B, DYSPOZYCYJNY i otwarty na różne
propozycje. Wiek 32 lata. - 502
860 941
Prawo jazdy kat. B - uprawnienia na wózki widłowe - 508
495 626
Przedstawiciel handlowy - z
doświadczeniem w sprzedaży,
(branże: FMCG, budownictwo),
szuka pracy. Dyspozycyjny,
komunikatywny, przedsiębiorczy, dążący do celu. J.niemiecki,
prawo jazdy kat. B + instruktor
- 787 628 966
Przy polerowaniu aut - posiadam własny sprzęt - 500 551
757
Sezonowo - studentka podejmie pracę w Jeleniej GórzeCieplice na stanowisku kelnerka
- barmanka mniej więcej w godz.
od 10-20:00 ze względu na
dojazdy - 722 072 566
Sprzedawca - od września
w systemie jednozmianowym
- 724 655 434
Sprzedawca 40 lat - sprzedawca kobieta, obsługa kasy
fiskalnej, obsługa komputera,
dyspozycyjność, łatwość kontaktach z klientami-podejmie pracę
od zaraz. - 691 019 891
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może przekraczać
1. R ozmiar ogłoszenia nie
200 znaków
się w Tygodniku
2. Aby ogłoszenie ukazało do redakcji
się
Jelonka, należy zgłosić
iej 13/2
przy ul. M. C. Skłodowsk
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OG£OSZENIA
Stałą pracę - 23 lata, studentka, znajomość języka
niemieckiego i angielskiego,
ambitna, uczciwa, komunikatywna., szybko ucząca się. - 664
622 514

Wykształcenie wyższe
- młoda - prawo jazdy B, książeczka zdrowia, znajomość j.
angielskiego, umiejętność pracy
w zespole, doświadczenie w
pracy z ludźmi - 888 195 127

Stałej pracy - młody, ambitny,
bezkonfliktowy, odporny na
stres, prawo jazdy kat. B, umiejętność obsługi komputera, kas
fiskalnych - 605 580 519

Z wyższym wykształceniem
- drugiego stopnia na kierunku
doradztwo pedagogiczne, tytuł
licencjata z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z animacją
kultury, poszukuje pracy od
września - 516 434 333

Staż lub praca - pilnie szukam
pracy lub stażu; wykształcenie
średnie - 513 047 096
Stolarz z doświadczeniem
- na stanowisko pilarza do
obsługi piły formatowej do produkcji mebli kuchennych pod
zabudowę, na wymiar oraz
sypialni, bardzo dobra znajomość języka angielskiego - 691
779 502
Struż - podejmę pracę - 512
541 844
Student zaoczny zarządzania - 2 rok, szukam pracy stałej
- prawo jazdy kat B, komunikatywny od zaraz - 793 240 588
Student, kat. B - 21 letni
student - komunikatywny, operatywny-podejmie każdą pracę
- 663 533 394
Studentka - na czas wakacji
- 693 740 953
Studentka - na stoisku handlowym, roznoszenie ulotek
bądź do opieki nad dziećmi
lub osobą starszą. Studentka
pedagogiki - 721 110 902
Studentka - prawo jazdy kat
B, własny samochód - podejmę
prace w okolicach Jeleniej Góry,
Legnicy - 724 103 152

Złota rączka - szukam pracy
awarie remonty od A-Z doświadczenie, dyspozycyjny, bez nałogów - 692 712 710

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
2 pokojowe: 45 - 50 m2, 1-2 piętro z balkonem, co
sieciowe w rozsądnej cenie
- centrum i bliska okolica 509 314 877
Czteropokojowe - mieszkanie 4 pokojowe na Zabobrzu, bez pośredników - 669
620 071
Dla zdecydowanego - klienta
poszukujemy dużego mieszkania lub domu.Pilne - 505
074 854
Dom do zamieszkania - w
Jeleniej Górze, lub bliskiej
okolicy. Gotówka! NŻ - 667
219 752
Domek na wsi - w ok.Stara
Kamienica lub innej do 15 km
od Jeleniej Góry do zamieszkania do 150 tys. - 664 492
829

Studentka 2go roku mgr.
- uzupełniające pedagogiki (zintegrowana edukacja wczesna
i przedszkolna szuka pracy w
przedszkolu, świetlicy, w szkole
- 509 159 886

Kupię mieszkanie
w centrum Jeleniej Góry
70-100 m2 PILNE 694 567 075

Studentka zaoczna - studentka 2 roku UE, prawo jazdy
kat B (5 lat), obsługa komputera, poszukuję pracy - 695
444 406

Działka Bukowiec - poszukujemy dla klienta działki
w Bukowcu Nieruchomości
Pindyk licencja zawodowa 96
- 075 75 23 505; 601 209 198

Szukam pracy - kierowca kat.
B,D doświadczenie w zawodzie
- 519 490 145
Szukam stałej posady - na
terenie Jeleniej Góry, Mysłakowic, Łomnicy i Kowar. Mam 20
lat. Pracowałam już jako sprzedawca. Wykształcenie średnie.
- 514 902 346
Ślusarz monter + kierowca podejmę pracę - 500 315 022
Telemarketerka - wykształcenie średnie, j.angielski,
obsługa komputera i maszyn
biurowych - 783 485 947
Trener szkoleń - Obecnie
jestem uczestnikiem kursu
trenerów biznesu, chętnie zdobędę pierwsze doświadczenia
i oprowadzę szkolenia za niewielkie pieniądze. Zapraszam
do kontaktu - 500 101 667
Uczciwy, sumienny - wykończenie wnętrz, układanie
glazury, prace hydrauliczne,
rzetelność, duże doświadczenie, prawo jazdy k.b - 729 169
082
W domu - chałupniczą - 606
651 342
W warsztacie samochodowym
- na dobrych warunkach - 603
228 128
Wózki widłowe, suwnice - mężczyzna 26 lat, wózki widłowe,
żurawie, suwnice, (2 letnie
doświadczenie, sztaplarki) oraz
zabezpieczenie imprez masowych, technik ochrony fizycznej,
podejmie stałą prace - 783
470 856
Wulkanizator - z doświadczeniem podejmie pracę od
zaraz - 722 867 868

Działkę budowlaną - w
dobrej cenie, Oś. Czarne,
Jeżów lub Wojcieszyce dolne.
Płatne gotówką. Pośrednikom
dziękuję - 788 200 261
Kawalerkę lub małe 2
pokojowe - w Jeleniej Górze
(bezpośrednio, gotówka) 502 377 461
Kupię (zamienię) - mieszkanie lub domek, minimum 4
pokoje w Okolicy „Żeroma”
tzn. ul. Kochanowskiego - 697
020 105
Małe mieszkanie - w Jeleniej
Górze do 110 tys. zł. - 507
659 141
Mieszkanie 2 pokoje - w
Jeleniej Górze, Zabobrze.
Gotówka. NŻ - 667 219 752
Poszukujemy domu - wolno
stojącego o powierzchni ok.
150 m2 z działką min. 2000 m2
do ceny 700.000 zł. dla zdecydowanego klienta. NŻebrowscy lic.9549 - 505 074 854
Szukam dla klientów - mieszkania 2- lub 3-pokojowego w
Jeleniej Górze, może być do
remontu. - 508 240 830
Trzypokojowe - dla klienta
z gotówką szukam pilnie M-3
z garażem do 300 tys. zł,
nPartner, Lic. Zaw. 4917 - 790
359 599

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
Domki campingowe nad
morzem koło Ustronia Morskiego - tanio 604 278 039
Strych do adaptacji na mieszkanie 105 m2 Wojcieszów ul:
B.Chrobrego 18 - 696 719 479

Cieplice – pół bliźniaka, pow.
100 m2, działka 633 m2, cena
280 tys. zł – 783 561 622
Działka budowlana 1735
m2, Dziwiszów – Leśne
Zacisze, widok na Karpacz
– 885 342 947
Dom na wsi - 150m2, działka
1300 m2 - gmina Gryfów Śl.
- 662 317 942
Mieszkanie w Piechowicach
- 63 m2 - parter, bezczynszowe
- 075 76 174 33
Nowy dom do własnego
wykończenia, ładne miejsce,
działka 1030 m2 - wszystkie
media - 514 316 781
K a r pa c z m i e s z k a n i e 2
pokojowe, kuchnia, łazienka,
weranda zamienię na podobne
w Jeleniej Górze - 663 518 272
Dom letniskowy 70 m2 w Stawie na działce 5a. C.O. Piękna
cicha okolica, lasy, jezioro,
komplet dokumentów, do
zamieszkania na stałe od zaraz
198.000 - 885 040 959
Kiosk handlowy (art. spożywcze) - wykonany z laminatu, 2
wejścia, przeszklony, Jelenia
Góra - 500 599 112
Działka budowlana 1500 m2
w Podgórzynie - 502 724 010
Garaż murowany - Jelenia
Góra, róg ulicy Mickiewicza i
Wojska Polskiego - cena 21 tys.
- 075 64 310 90
Stary piętrowy domek na
działce 16 A po remoncie
250.000 zł - Działka 16 i 18
A pod lasem - 35 i 100.00
zł. Mojesz koło Lwówka Śl.
- 661 059 918 - sprzedam lub
zamienię
2 pokoje Oś. Orle 40 m2, 165
tys. - Zabobrze, 46 m2, 155 tys.
pośrednikom dziękuję - 509
319 021
60 m2 w Świeradowie, ul. Górska,
3 pokojowe, kuchnia, łazienka, 1
p. CO, telefon, budynek 2 piętrowy, czynsz 340, cena 198000
- 511 890 513
224626. 110 tys. 3 pokoje mieszkanie we Wleniu, 86 m2
Nieruchomości Pindyk, licencja zawodowa 96 295/M3/09
- 075/75 23 505; 607 270 989
224625. 135 tys. 2 pokojowe
- mieszkanie 48 m2, parter, okolice Małej Poczty Nieruchomości
Pindyk, licencja zawodowa 96
195/M2/09 - 075 75 23 505; 607
270 989
224954. 2 pokojowe - Parter Cieplice Os XX lecia - 500 122 446
225526. 2 pokojowe na Zabobrzu - Mieszkanie 2 pokojowe
z balkonem, 51m2, położone
na pierwszym piętrze przy ul.
Kiepury. Mieszkanie po remoncie
generalnym. cena 186 tys. - 662
040 448
224669. 245 tys. dom - Jelenia
Góra okolice Nieruchomości
Pindyk licencja zawodowa 96
282/DW/09 - 075 75 23 505; 601
209 198
224960. 3 pokojowe centrum
- doskonałe pod inwestycje
NM5877 - 500 122 446
225531. 48 m2 za 162 tys. polecam - mieszkanie 3 pokojowe
położone na 2 piętrze 4 piętrowego budynku, przy ul. Westerplatte. Mieszkanie bardzo ładne
do zamieszkania od zaraz cena
162 tys. nie przegap okazji - 662
040 448
223302. 70 000 zł działka budowlana, o powierzchni 975
m2, położona na osiedlu Łomnickim, z dostępem do mediów. NŻ
lic 9549 - 667 219 752
225045. 75 000 zł. mieszkanie
- 47 m2, 2 pokoje, pierwsze
piętro. 12 km od Jeleniej Góry.
NŻ Lic 9549 - 667 219 752

225550. Apartament w Karpaczu - bardzo ładny dwupokojowy apartament w Karpaczu o
powierzchni 34 m2 do własnej
aranżacji. Atrakcyjna lokalizacja, główny deptak miasta,
widok na góry - Nieruchomości
Atrium - 601 551 213
224584. Atrakcyjne mieszkanie
- po remoncie, 52 m2, 2 pokoje,
pierwsze piętro w kamienicy.
Jelenie Góra, okolice małej
Poczty. 158 000 zł NŻ Lic 9549
- 667 219 752
223229. Bardzo ładna - działka
okolice Karpacza o powierzchni
6584 m2, położona bezpośrednio przy drodze asfaltowej
-lokalnej. NŻebrowscy lic.9549
- 505 074 854
224503. Bardzo ładne i tylko mieszkanie 42 m2 za 130.000 zł
do negocjacji z dużym ogrodem,
po kapitalnym remoncie. Nieruchomości Żebrowscy lic.9549
- 505 074 854
224072. Bardzo tanie dwupokojowe - mieszkanie w centrum
miasta 41m - 93 tys. zł Nieruchomości Partner Lic. 4917
- 604 508 308
225416. Bliźniak 310 tys. zł.
- w stanie surowym pięknie
położony powierzchnia użytkowa 130 m2, garaż. Możliwość zakupu całego budynku.
NAtrium lic.5124 - 603 491
335
224967. Bliźniak w Cieplicach 150 m2 do częściowego remontu
z 500 m działką NM5877 - 500
122 446
224667. Czarne - działka - budowlana o powierzchni 1500 m2, cena
165000 zł. Nieruchomości Pindyk
licencja zawodowa 96 301/GB/09
- 075 75 23 505; 601 209 198
224671. Dom 83 tys. zł - Świeradów Zdrój okolice, powierzchnia
220 m2, działka 0,25 ha Nieruchomości Pindyk, licencja zawodowa
96 264/DW/09 - 075 75 23 505;
601 209 198
224568. Domek na wsi - po remoncie, 130 m2 powierzchni użytkowej,
1300 m2 działki, 7 km od Jeleniej
Góry. 330 000 zł do negocjacji. NŻ
Lic 9549 - 667 219 752

225523. Mega hit - bez pośredników. Piękny dom z garażem
wolno stojącym po generalnym
remoncie 170 m2, z działką 2999
m2, domek położony jest 20 km
od Jeleniej Góry, cena 465 tys.
- 662 040 448
223304. Mieszkanie 52 m2 - 2
pokoje, po remoncie, położone na
drugim piętrze, przy ul. Kiepury.
NŻ Lic 9549 - 667 219 752
224076. Mieszkanie na gabinet
- w centrum miasta mieszkanie na
pierwszym piętrze. 97 m2, cena
300 tys. negocjacje Ze względu na
lokalizację nadaje się na biura lub
gabinety. Nieruchomości Partner
Lic. zaw. 4917 - 604 508 308
224957. Mieszkanie Sobieszów
- 2 pokojowe na pierwszym piętrze
meble kuchenne w zabudowie w
cenie mieszkania - 500 122 446
224962. Mieszkanie willowe - parter 90 m2, 3 pokoje ogród garaż
i pomieszczenie gospodarcze w
Sobieszowie - 500 122 446
223195. Mysłakowice budowlana
- 2700 m2. położona w Mysłakowicach. Piękny widok na góry
Nieruchomości Pindyk licencja
zawodowa 96 227/GB/08 - 075
75 23 505; 601 209 198
223196. Pensjonat 795 000 zł dom wolno stojący z pokojami do
wynajęcia o pow. całkowitej 445
m2, położony w okolicy Szklarskiej Poręby. Nieruchomości
Pindyk licencja zawodowa 96
145/DW/09 - 075 75 23 505; 791
318 613
223977. Tanie dwa pokoje - oferuję ładne, słoneczne mieszkanie
w Jeleniej Górze. Dwa pokoje,
kuchnia, łazienka z WC. Zostaje
wyposażenie kuchni. - 508 240
830

Mieszkanie 2 pokojowe okolice Akademii Ekonomicznej. Okazja !
Nieruchomości Karkonoskie tel.
501-357-406 ; tel.biuro 0801-011-963

225424. Działki w Jeżowie - o
powierzchni około 1750 m2. Możliwość zakupu dwóch działek obok
siebie. Nieruchomości Atrium
lic.5124 - 603 491 335

223194. Komarno 3 hektary działka rolna z zakazem zabudowy
o pow. 3,38 ha położona w Komarnie cena 101000zł Nieruchomości
Pindyk licencja zawodowa 96
066/GR/09 - 075 75 23 505; 601
209 198

223930. Trzypokojowe mieszkanie - w bardzo dobrej lokalizacji
na parterze z ogrodem. Cena
Tylko 207.000 zł. Nieruchomości
Żebrowscy Lic 9549. - 509 156
552
225413. Trzypokojowe z garażem - 67-metrowe mieszkanie
w kamienicy w okolicy Małej
Poczty, z garażem, nie wymagające remontu. NAtrium lic.5124
- 603 491 335
224976. Tylko 130.000 zł. - za
dwupokojowe mieszkanie, 42 m2 z
ogrodem po kapitalnym remoncie.
Cena do negocjacji N.Żebrowscy
lic.9549 - 505 074 854
224942. Tylko 160 000 zł. - mieszkanie 52 m2, 3 pokoje, na drugim
piętrze, w okolicy Małej Poczty. NŻ
Lic 9549 - 667 219 752
224978. Tylko 19.000 zł. - za
działkę budowlaną , o powierzchni
700 m2 NŻebrowscy lic.9549 - 505
074 854
223242. Tylko 199.000 zł - za trzypokojowe mieszkanie z ogródkiem
okolice małej Poczty/N.Żebrowscy
lic.9549 - 505 074 854
223308. Tylko 89 000 zł. - mieszkanie 47 m2, 2 pokoje, pierwsze
piętro, z ogródkiem w Barcinku.
NŻ lic 9549 - 667 219 752
224141. Tylko 99.000 zł. - za
działkę budowlaną w Pilchowicach o powierzchni 8100 m2 z
projektem MURATORA SMYK
C89 i zezwoleniem na budowę.
PILNE NŻebrowscy lic.9549 - 505
074 854

Mieszkanie 3 pokojowe ok. Osiedla
Robotniczego - po remoncie - stan
bardzo dobry.
Nieruchomości Karkonoskie 501-357-406
; tel. Biuro 0801-011-963

223200. Działka Dziwiszów budowlana o powierzchni 1167 m2.
położona w Dziwiszowie. Cena 93
000 zł Nieruchomości Pindyk licencja zawodowa 96 188/S/GB/09
- 075 75 23 505; 601 209 198

223240. Grunty w Płoszczynie
- o powierzchni 2.3ha z bezpośrednim położeniem przy drodze
asfaltowej. NŻebrowscy lic.9549
- 505 074 854

224064. Trzypokojowe luksusowe
- ładne zadbane mieszkanie na
strzeżonym osiedlu. 100 m2,
kominek, balkon. Nieruchomości
Partner Lic. zaw. 4917 - 604
508 308

Lokal w suterenie - adaptacja na
mieszkanie, biura, usługi nieuciążliwe – Centrum Jeleniej Góry
Cena 105.000,- zł
Nieruchomości Karkonoskie
tel. 601-556-494 ; tel.biuro
0801-011-963

223193. Działka budowlana - na
Osiedlu Łomnickim, z mediami,
975 m2, tylko 70 000 zł NŻ Lic
9549 - 667 219 752

225430. Działki w Dziwiszowie
- budowlane blisko Jeleniej Góry.
Nieruchomości Atrium lic.5124
- 603 491 335
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Okazja - 1 pokojowe mieszkanie w
Lubomierzu - II pietro w niewielkim
bloku. Cena 46.500,- zł.
Nieruchomości Karkonoskie tel.
501-357-406; tel. Biuro 0801-011-963

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

Mieszkanie 2 pokojowe ścisłe Centrum
Jeleniej Góry - adaptacja strychu- cena
190.000,- zł
Nieruchomości Karkonoskie 605-030050 ; tel. Biuro 0801-011-963

224651. Komfortowy dom - w
okolicy Jeleniej Góry, powierzchni
220 m2, 7 pokoi z salonem, garaż
na 2 sam. sprzedamy Euro-Dom
- 601 540 292
224405. Łomnickie działka budowlana z wydanym pozwoleniem na budowę na dom w
zabudowie bliźniaczej. Roksanes
Żukowski Abn Stępień lic. 7867
- 508 240 831

Mieszkanie 3 pokojowe 82 m2 Śródmieście Jeleniej Góry - doskonała
lokalizacja !
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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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223205. Wojcieszyce 68 000 zł. działka budowlana o pow. ok. 1300
mkw. położona w Wojcieszycach.
Nieruchomości Pindyk licencja
zawodowa 96 030/GB/09 - 075 75
23 505; 601 209 198
„Pod Jeleniami” - 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój na 1
pietrze (balkon) 55 m2, stan podwyższony deweloperski. Cena
3000 zł. /m2. - 696 722 099
145 000, 2 pokoje - Mieszkanie
dwupokojowe 46,5 m2 za 145000
PLN. Pierwsze piętro w kamienicy, centrum miasta. Roksanes
Żukowski lic. 7867 Abn Stępień
- 508 240 831

2 pokoje - 4-piętro z balkonem
do remontu Nr.Lic 5877 - 515
285 788

2 pokojowe mieszkanie - 41.40 m2
w Sobieszowie jasne, słoneczne,
ciepłe - 723 295 011

2 pokoje Cieplice - pierwsze piętro
Nr.Lic 5877 - 515 285 788

2 pokojowe Wyczółkowskiego
- ładne, słoneczne mieszkanie
na drugim piętrze kamienicy,
możliwość adaptacji dodatkowej
powierzchni - 500 122 447

2 pokojowe Cieplice - słoneczne
mieszkanie z kuchnią, łazienką o
pow. 35 m2 oraz dużym balkonem,
znajdujące się na I piętrze w III
piętrowym budynku. Nr.Lic 5877
- 515 285 788
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, atrakcyjna cena.
Lic. 2400 – 669 620 071

2-pokoje - na Zabobrzu czwarte
piętro - 515 285 788
3 pokoje w Cieplicach - na drugim
piętrze Nr.lic 5877 - 515 285 788
3 pokojowe 70 m2 - z garażem,
po remoncie, ul. Tkacka 5 . Bez
pośredników - 793 770 062
3-pokojowe w Karpaczu - 61
m2, z garażem. Cena 299 tys. do
rozmów - 514 600 108
52 m2 na Wyczółkowskiego sprzedam 3 pokojowe mieszkanie, II piętro. Ogródek, miejsce
parkingowe 160 tys. zł lic.3059
- 600 434 800

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

56 m2 - Cieplice - 150 tys. - 503
170 665
60 m2 ul. Orla - 3 pokoje, drugie
piętro Nr.Lic.5877 - 515 285 788
67 000 zł. działka - budowlana w
Jeżowie Sudeckim, 1000 m2, NŻ
Lic 9549 - 667 219 752
70 000 zł działka - budowlana,
na Osiedlu Łomnickim. 975 m2
z mediami. NŻ Lic 9549 - 667
219 752
78 m2 - na Noskowskiego, parter
- 889 721 244
83 m Wańkowicza - po remoncie z ogrodem Nr.lic.5877 - 515
285 788
Atrakcyjne mieszkanie
- z garażem w centrum miasta
Jeleniej Góry - 503 616 160
Atrakcyjne w centrum - bardzo ładne mieszkanie po remoncie 3-pokojowe o pow. 82,13
m2 na IV - piętrze budynku
wielorodzinnego, funkcjonalne,
słoneczne, czynsz niewysoki,
bardzo rozsądna cena. Lic 2400
- 669 620 071
Bez pośredników - 3 pokojowe
mieszkanie na Kiepury 64 m2,
stan bardzo dobry - 608 896
540
Bliźniak 140 m2 - nowe
budownictwo z ładnymi widokami Nr.Lic.5877 - 515 285
788
Bliźniak w Jeżowie - 140 m2
atrakcyjna lokalizacja Nr.Lic
5877 - 515 285 788
Centrum miasta za 103 tys.
- Mieszkanie 39,7 m2, 2 pokoje,
2 piętro, przy ulicy 1-Maja,
Ogrzewanie gazowe z piecem
dwu funkcyjnym (Ogrzewanie
NOWE) mieszkanie po remoncie generalnym. Cena 103 tys.
- 662 040 448
Cieplice - mieszkanie 3 pokojowe 60 m2 ul Orla, II piętro
lic.5877 - 500 122 447
Czteropokojowe - mieszkanie 4 pokojowe na Zabobrzu
bez pośredników - 669 620
071
Dom - zabudowa bliźniacza
- nowo wybudowany dom położony na słonecznej działce z
widokami na góry, blisko Jeleniej Góry. Pow. domu 130 m2,
działki ok.1600 m2. Cena 245
tyś. do negocjacji. Nr Licencji
5877 - 506 014 618

Dom bliźniaczy - w rejonie
Jeleniej Góry w stanie surowym
zamkniętym, działka 1500 m2,
Euro-Dom - 601 540 292
Dom do kapitalnego remontu
- na działce o powierzchni 2500
m2 z widokiem na góry we wsi
Kłopotnica gmina Mirsk - 602
725 853
Dom w Jeleniej Górze - atrakcyjna dzielnica dla kochających komfort i elegancje czar
rustykalnego dębu ogrodu z
fontanną - 692 413 079
Dom w Mysłakowicach 129 m2
- działka 905 m2. Do zamieszkania. 450 tys. - 662 158 513
Dom w Sobieszowie - o
powierzchni 130 m2, cena 460
tys. Euro-Dom - 695 384 914
Dom w Sobieszowie - w atrakcyjnej cenie - 662 112 344
Dom w stanie surowym - otwartym o powierzchni 150 m2 i
działce 65 arów - 508 589 430
Dom wolnostojacy - w Podgórzynie ok.130 m2, cena do
uzgodnienia - 500 183 195
Duża kawalerka w centrum - 35
m2, na 4 piętrze w okolicy Małej
Poczty NM5877 - 500 122 446
Dwupokojowe - M-2 w
kamienicy, ogródek, nPartner,
Lic. Zaw. 4917 - 790 359 599
D w upo k ojo w e - p i l n i e
mieszkanie blisko centrum w
dobrej cenie. lic 7867 - 508
240 831
Dwupokojowe mieszkanie
- Zabobrze atrakcyjna cena
- 662 112 344
Dzialki budowlane - 1463
m lub 1395 m w Ścięgnach/
k.Karpacza z widokiem na
góry - telefon po 16 tej - 692
496 481
Działka budowlana - 80.000
zł. - 723 143 566
Działka budowlana - bardzo
ładna widokowa działka, 1528
m2 - 662 112 344
Działka budowlana - na
Osiedlu Czarne, media, ponad
12 arów, cena do negocjacji,
nPartner, Lic. Zaw. 4917 - 790
359 599
Działka rolna 3 km od Wojcieszyc - 200 metrów od zabudowań, ładne widoki. 3,40 zł metr.
możliwość wysalania zdjęć
- 665 844 521
Działka rolna 3,05 ha - oraz
belki (drewno) z rozbiórki okolice Jeleniej Góry - 665 264
733
Działka w Jeżowie - Sudeckim, budowlana. NŻ Lic 9549
- 667 219 752
Działka w Karpnikach - o
powierzchni 2800 m2 - 512
034 457
Działki budowlane - na osiedlu
Leśne Zacisze w Dziwiszowie
90 zł.m2 - 605 764 191
Garaż murowany - w centrum
- 691 081 217
Garaż, murowany - z kanałem,
prąd, ul. Wincentego Pola. 22
000 zł NŻ Lic 9549 - 667 219
752
Grunty rolne - 8 hektarów
za 70000 pln lic 7867 - 508
240 831

Hala 465m/2 - w Jeleniej Górze
ABN (licencja nr:5627) - 662
009 700
I piętro, 51 m2 - mieszkanie przy
ul. Malczewskiego lic.5877 - 500
122 447
J.G Chełmońskiego - w parku
dwa duże pokoje 64 metry
po podłodze 100 Do małego
remontu z ogrodem - 265 000
Bez pośredników!! - 667 315
686
Kawalerka - na Zabobrzu 35
m2 - gotowa do wprowadzenia
Nr.Lic 5877 - 515 285 788
Kawalerka 34,5 m2 - przy
ulicy Morcinka - 506 145 366
Kawalerka 35 m2 - Kawalerka
35 m2 - 514 600 108
Kawalerka na Zabobrzu - Lic.
5627 - 508 240 823
Kawalerka w centrum - po
remoncie 39m2 lic. 5627 - 514
600 103
Kawalerka Zabobrze - ABN
(licencja nr:5627) - 662 009
700
Luksusowe m-2 w centrum
- w pełni wyposażone. Pokój z
aneksem kuchennym i sypialnia.
Nieruchomości Partner Lic. zaw.
4917 - 604 508 308
Ładne zadbane mieszkanie
- bezczynszowe na poddaszu w
Cieplicach, 3 pokoje, kuchnia,
przedpokój 2 łazienki mierz. po
podłodze 64 m2 piwnica, spiżarnia - 504 091 818
Ładny dom na wsi - okolice
Gryfowa Śl. dom zadbany, ciepły o pow. 150 m2 z częścią
gospodarczą, działka 1300 m2,
malownicza okolica, blisko do
Świeradowa Zd. cena bardzo
atrakcyjna. Lic. 2400 - 691 791
994
M-2 - z garażem, centrum parter
wspólnota 52 m2, słoneczne, od
właściciela 189 tys. do remontu,
do negocjacji pośrednikom dziękuję - 508 647 464
Mały domek na wsi - 85 m2,
działka 600 m2, 4 pokoje, wyremontowany, zadbany, cena 180
tys. - 601 869 663
Mieszkania w Cieplicach - 2
poziomowe 52 m2, 84 m2 na
I piętrze, 64 m2 na poddaszu,
wszystkie po generalnym remoncie. nl 7453 - 601 869 663

Mieszkanie 2 pokojowe ładne, po kapitalnym remoncie
o powierzchni 59,76 m2 na
I-piętrze w kamienicy, wymieniono wszystkie instalacje, okna i
podłogi, niski czynsz, doskonała
lokalizacja, atrakcyjna cena. Lic.
2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - w
Janowicach Wielkich okazja
- 694 486 880
Mieszkanie 2 pokojowe 39
m2 - na Zabobrzu ul.Karłowicza,
cena do negocjacji - 518 999
071
Mieszkanie 2 poziomowe w
Cieplicach - nowe budownictwo,
53 m2, spokojna dzielnica - 601
869 663
Mieszkanie 2-pokojowe - bardzo ładne o powierzchni 53,88
m2 na I-piętrze w bloku IV-piętrowym, duża piękna łazienka z
oknem, balkon, dobry standard,
atrakcyjna cena. Lic 2400 - 669
620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - 50
m2 na XX lecia 2 piętro - 781
891 015
Mieszkanie 3 pokojowe - 50
m2, umeblowane z balkonem,
cena 155 tys. Zabobrze I. EuroDom - 695 384 914
Mieszkanie 3 pokojowe bardzo ładne o wysokim standardzie, o powierzchni 65 m2
po kapitalnym remoncie, w
budynku wielorodzinnym, do
wprowadzenia od zaraz, niskie
koszty utrzymania i dobra cena.
Lic 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - z
garażem, o powierzchni 54
m2, na czwartym piętrze, z
balkonem, cena 175 tys. - 695
384 914
Mieszkanie 4 pokojowe - o
powierzchni 86 m2, znajdujące
się na czwartym piętrze, z
dwoma balkonami, z dwoma
łazienkami i możliwością adaptacji 40 m2 strychu, cena 255
tys. - 695 384 914
Mieszkanie 4 pokojowe - z
ogrodem i garażem, cena 400
tys., Euro-Dom - 695 384 914

Mieszkanie - dwupokojowe 50
m2 w Piechowicach na 1 piętrze
- 0049 176 970 33 039

Mieszkanie 50 m2 - duże,
bardzo ładne, 2-pokojowe na
I-piętrze, okolice Małej Poczty,
słoneczne, ciepłe, do zamieszkania od zaraz, spokojna okolica, dużo zieleni, rozsądna
cena do negocjacji. Lic 2400
- 669 620 071

Mieszkanie 100 m2 - z garażem okolice LO.ABN (licencja
nr:5627) - 662 009 700

Mieszkanie 54 m2 - I pietro,
Zabobrze III -178 tys. - 503
170 665

Mieszkanie 2 pokoje - oś.Orle,
wysoki parter, ok.40 m 2 ,165 tys.
- 509 319 021

Mieszkanie 65 m2 - 3 pokoje
220 tys. Zabobrze.nr licencji
7867 - 514 600 102

M i e sz k a n i e 2 p o k o j e Zabobrze, 46 m 2, ll piętro,
ul.Karłowicza 41-155 tys. - 509
319 021

Mieszkanie dwupokojowe
- Zabobrze 41 m2, atrakcyjna
cena - 662 112 344

Mieszkanie 2 pokojowe bardzo ładne po starannym
remoncie o pow. 47,55 m2,
na IV-piętrze, rozkładowe, słoneczne, środkowe, blok IV-piętrowy, Zabobrze I, niski czynsz,
rozsądna cena do uzgodnienia.
Lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe ładne mieszkanie 50 m2 ul.
Wyczółkowskiego lic.5877 - 500
122 447

Mieszkanie na lokal usługowy
- okolice Malej Poczty parter 49
m2, cena 135000 do negocjacji
- 608 064 563
Mieszkanie na lokal usługowy
- okolice Malej Poczty, parter, 49
m2, cena 145000 do negocjacji
- 660 673 588
Mieszkanie śródmieście - 3
pokojowe, wc i łazienka osobno,
kuchnia 1 piętro, 51 m2, blok
cena 160 tys. - 506 891 812

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Mieszkanie w centrum - 4
pokoje, 84 m2. Nr lic 7867 - 514
600 104
Mieszkanie w Dziwiszowie
- 49.2 m2 cena 145000 zł - 721
039 304

Cennik reklam w Regionalnym Tygodniku Jelonka
Strona reklamowa 60 modułów (6x10) 255 x 345 mm;

Mieszkanie w Karpaczu - 80
m2, trzypokojowe w centrum,
dobra cena lic.7867 - 514 600
105

Chcesz zamieœciæ reklamê

Mieszkanie w Maciejowej 42 m2, 130 tys. nr licencji 7867
- 514 600 102

Skontaktuj siê z naszym doradc¹:
SYLWIA

Mieszkanie willowe - atrakcyjne mieszkanie willowe Cieplice lic.5877 - 500 122 447
Mieszkanie, 4 pokojowe 66
m2 - ładne o funkcjonalnym
rozkładzie pomieszczeń, mieszczące się na czwarty piętrze
czteropiętrowego budynku z
widokiem na Śnieżkę - 515
285 788
o
N i e r uc h o m o ś ć
powierzchni 1864 m 2 - w Jeleniej Górze doskonale nadający
się na prowadzenie działalności
gospodarczej pośrednikom
dziękuję - 606 283 783
Nowy dom - w Dziwiszowie
parterowy z poddaszem użytkowym na działce 1000m2,
wykonany w nowej technologii
Euro-Dom - 601 4540 292
Ok. Małej Poczty - 52 m2, 160
tys. zł, 64m2 200 tys. zł lic. zaw.
30 59 - 600 434 800
Okazja - działka budowlana
- Do sprzedania 1ha - działka
budowlana doskonała lokalizacja na usługi związane z
gastronomią lub turystyką cena
40 zł. /m - 500 122 447
Okazja - nie przegap - mieszkanie 2 pokojowe, o powierzchni
49,8 m2, w Cieplicach, w mieszkaniu zostały wymienione okna,
także centralne ogrzewanie
(gazowe) jest nowe, mieszkanie
godne polecenia. cena tylko
175 tys. - 662 040 448
Okazja tanie nowe - bezczynszowe mieszkanie w centrum
Jeleniej Góry. Bez pośredników
i prowizji. Do zamieszkania od
zaraz - 605 885 085
Okazja nowe mieszkania
- bezczynszowe w Jeleniej
Górze. Cena od 125.000. Bez
pośredników i prowizji. Doskonała oferta na własne mieszkanie - 605 885 085
Orla - 3 pokojowe - bardzo
ładne mieszkanie - funkcjonalny układ, 60m na II piętrze 3
pokoje. lic 5877 - 500 122 447
Osiedle ORLE - 2 pokoje, ok
40 m2, wysoki parter, balkon
- 165 tys. - 509 319 021
Pawilon handlowo-usługowy
- 10 m2 na Zabobrzu - 509
265 800
Pilnie mieszkanie 80 m2 - z
ogródkiem na wsi - 12 km od
Jeleniej Góry cena 120 tys.
- 721 582 556
Pół domu - w Jeżowie Sudeckim - 5 pokoi, 107 m2, działka
720 m2 - 601 540 292
REKLAMA
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w tygodniku Jelonka?

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
Super okazja - bez pośredników. Mieszkanie 3 pokojowe z
dużym balkonem, o powierzchni
66 m2, położone na 2 piętrze
4 piętrowego bloku przy ul.
Kiepury, na podłogach panele,
bardzo fajne mieszkanie, cena
205 tys. - 662 040 448

Tanie stylowe mieszkanie - 4
pokojowe o powierzchni 121,9
m2 na I-piętrze, budynku wielorodzinnego, standard bardzo
dobry, duży ogród, garaż, do
wprowadzenia od zaraz, wyjątkowa okazja, atrakcyjna cena.
Lic.2400 - 669 620 071

Super tanio ok. Morcinka
- mieszkanie 3 pokojowe o
powierzchni 50,8 m2 na I-piętrze w bloku IV-piętrowym z
nową elewacją, rozkładowe,
słoneczne, balkon od południa, okna nowe, czynsz niski,
atrakcyjna cena. Lic 2400 - 669
620 071

Tanio 3 pokojowe mieszkanie
- w centrum. Możliwość adaptacji na lokal usługowy. Lic. 7867
- 668 155 290

Szklarska Poręba - dom
mieszkalno-pensjonatowy,
powierzchni 180 m2, działka
1500m2, 6 pokoi , stan techn.
dobry sprzedamy euo-Dom
- 601 540 292

Trzy pokoje w bloku - ładne
mieszkanie na IV-piętrze o pow.
49,5 m2, rozkładowe, kuchniameble w zabudowie, nowe
okna, blok ocieplony z nową
elewacją, blisko centrum. Lic.
2400 - 669 620 071

Szklarska Poręba Górna
- 47 m2, dwa pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, wc.
Ogrzewanie własne gazowe.
Po kapitalnym remoncie - 517
353 026
Tanie 3 pokojowe - bardzo
ładne mieszkanie na II-piętrze
o powierzchni 66,03 m2, Zabobrze II, rozkładowe, słoneczne,
balkon, wymienione instalacje, czynsz niewysoki, bardzo
atrakcyjna cena. Lic 2400 - 669
620 071
Tanie i ładne mieszkanie dwupokojowe na I-piętrze o
powierzchni 52,1 m2 na Zabobrzu II, rozkładowe, słoneczne,
balkon duży, przedpokój w
zabudowie, standard bardzo
dobry, niski czynsz, atrakcyjna
cena. Lic. 2400 - 669 620 071
Tanie mieszkanie - ładne 3pokojowe o powierzchni 63,31
m2, na IX-piętrze, dobry standard, słoneczne, zadbane,
dwa balkony, niewysoki czynsz,
Zabobrze II, bardzo atrakcyjna
cena. Lic. 2400 - 669 620 071

Tanio atrakcyjny - i ładnie położony dom 128 m2 plus działka
16ar do wykończenia, 8 min. od
Jeleniej 240 tys. do negocjacji
- 502 538 710

Tylko 21.000 zł. - za działkę
budowlaną o powierzchni
700m2, z bezpośrednim dostępem do drogi asfaltowej, media:
prąd, telefon , woda w miejscowości Grodnica k/ Olszyny
Lubańskiej N.Żebrowscy
lic.9549 - 505 074 854
Widokowa działka w Komarnie - 1328 m - 73000 bez
pośredników - 694 482 055
Zabobrze 2 pokoje - 46 m2,
ll piętro, balkon - 155 tys. - 509
319 021
Zabobrze I - 29 m2 - Lic.
zaw.8370 - 601 435 070
Zabobrze I - 39 m2 - IV piętro,
135 tys. zł lic zaw. 3059 - 600
434 800
Zabobrze I - 39 m2, po remoncie, wysoki parter 145 tys. zł lic.
zaw.3059 - 600 434 800
Zabobrze I i II - mieszkania
o powierzchni 52 m2 w cenie
160 tys.zł i 165 zł. lic zaw. 3059
- 600 434 800

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

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
Lokal o powierzchni 90 m2 w
samym centrum Złotoryi, parking, główny deptak miasta, pod
usługi bankowa, bądź restaurację - 502 237 962
Kawalerka umeblowana Sobieszów - 667 268 932
Pokoje firmie, pracownikom, studentom – Dziwiszów
– 516 067 924
Mam do wynajęcia pomieszczeni 20 m2 na Okrzei 21 w
Jeleniej Górze – 609 172 300
223935. 100 m2 - pomieszczenie, siła, woda. Pomieszczenie
nadaje się na warsztat lub mały
magazyn. 600 zł. miesiąc. Jelenia
Góra. Powstańców Śląskich - 607
688 201
224986. 2 pokojowe komfort
- apartament 2 pokojowy, umeblowany, AGD, garaż w podziemiu
1 500 zł. + media+ kaucja - 502
045 638
225040. Bardzo ładne mieszkanie
- 130 m2, 5 pokoi, po kapitalnym
remoncie, w Jeleniej Górze. NŻ
- 667 219 752
223924. Blisko centrum - mieszkanie dwupokojowe po kapitalnym
remoncie z ogrodem w cichej lokalizacji. Nieruchomości Żebrowscy
Lic 9549 - 509 156 552

223925. Dla studentów - mieszkanie 100 m2 w pełni umeblowane i wyposażone na parterze.
Nieruchomości Żebrowscy Lic
9549 - 509 156 552
224876. Dla sześciu studentów
- mieszkanie 100 m2 w pełni
umeblowane i wyposażone
na parterze. Nieruchomości
Żebrowscy Lic 9549. - 509
156 552
223934. Dom dla firmy - w
dobrej lokalizacji blisko centrum, po kapitalnym remoncie
z ogrodem. Nieruchomości
Żebrowscy Lic 9549 - 509 156
552
224206. Duże mieszkanie - po
kapitalnym remoncie, 130 m2,
5 pokoi w kamienicy pierwsze
piętro. Centrum Jeleniej Góry.
NŻ - 667 219 752
224452. Dwupokojowe - nowy,
luksusowy apartament w pełni
wyposażony, balkon, nowa
kamienica w ścisłym centrum,
1600 + 300 zł (media), nPartner,
Lic. Zaw. 4917 - 790 359 599

224291. Mieszkanie 2 pokojowe
- w całości umeblowane 1 piętro,
Zabobrze, cena 1100 + media
- 728 399 147
223938. Nowy komfortowy dom
- w zabudowie szeregowej w
pełni umeblowany i wyposażony
o wysokim standardzie. Nieruchomości Żebrowscy Lic 9549.
- 509 156 552
223299. Piękne mieszkanie 130 m2, 5 pokoi, po kapitalnym
remoncie, pierwsze piętro, bliskie
centrum Jeleniej Góry. 2500 zł z
ogrzewaniem + liczniki. NŻ - 667
219 752
223915. Trzypokojowe mieszkanie - na Zabobrzu na pierwszym
piętrze po kapitalnym remoncie.
Nieruchomości Żebrowscy Lic
9549. - 509 156 552
223917. W centrum - mieszkanie 84 m2 na drugim piętrze,
częściowo umeblowane. Bardzo
dobra lokalizacja. Tylko 1400 zł.
Nieruchomości Żebrowscy Lic
9549. - 509 156 552

223922. Dwupokojowe mieszkanie - w centrum. Tylko 900
zł. Nieruchomości Żebrowscy
Lic 9549 - 509 156 552

224958. W ścisłym centrum
- mieszkanie 84 m2 na drugim
piętrze, częściowo umeblowane.
Nieruchomości Żebrowscy Lic
9549 - 509 156 552

225234. Garaż 38 m2 Jelenia
Góra - przy ulicy Sudeckiej, nowy
dach, nowa brama, ocieplony z
zewnątrz, pomalowany, doprowadzony prąd 230/400V. Cena 230
PLN miesięcznie - 515 393 056

100 m2 - pomieszczenie - siła,
woda. Pomieszczenie nadaje
się na warsztat lub mały magazyn. 600 zł. miesiąc. Jelenia
Góra. Powstańców Śląskich
- 607 688 201

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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2 pokoje na Zabobrzu - mieszkanie umeblowane w pełni
wyposażone (pralka, lodówka,
telewizor), do zamieszkania od
zaraz. Czynsz 900 zł, + liczniki
- 608 208 421
2 pokojowe - mieszkanie dla
firm - 514 600 108
2 pokojowe - mieszkanie na
Zabobrzu, rok po remoncie,
kuchnia w zabudowie - nowe
sprzęty, umeblowane. 900 zł.
+ czynsz (w tym ogrzewanie i
woda) + pozostałe media. Kontakt po 16:00 - 782 307 353
2 pokojowe - na dłuższy okres
przy ul. Malczewskiego 900 zł
+ media - 696 672 627
2 pokojowe dla firm - mieszkanie przy ul. Noskowskiego.
Kompletnie umeblowane i
wyposażone. Cena 1000zł +
liczniki. Wynajem tylko dla firm.
Lic. 5627 - 508 240 823
2 pokojowe Jelenia Góra częściowo umeblowane, 38
m2 - Zabobrze przy ul. Kiepury,
parter. Koszt najmu 800 zł. (w
tym opłata za czynsz i c.o.)
+ opłaty (woda, gaz, prąd) +
kaucja - 504 891 144
2 pokojowe na Zabobrzu mieszkanie dwupokojowe z
aneksem kuchennym na Zabobrzu (ul. Bacewicz). Czynsz 700
+ opłaty. - 888 872 886
2 pokojowe ul. Szymanowskiego - umeblowane, 7 min.
piechotą od centrum, pralka,
kablówka, Internet, balkon,4-te
piętro, 850 zł. + liczniki. Wolne
od 1 września - 609 875 877
20 m2 na ul. Okrzei - w Jeleniej
Górze - 609 172 300
2-pokojowe po remoncie
- Ul. Noskowskiego, blok 4-piętrowy, umeblowane + 2 szafy
komandor + pralka. Szybki
Internet, balkon z widokiem na
góry, 1000 zł. + rachunki (bez
czynszu) + 1000 zł kaucji - 607
092 483

REKLAMA

3 pokoje - z osobnym wejściem
oraz wspólną łazienką, kuchnią.
Tanio - 075 75 520 70

3 pokoje dla studentów - wyremontowane, umeblowane na
Kiepury 5. Internet w czynszu.
Blisko KK, idealne połączenie
z centrum. Max dla 5 osób.
Dostępne od końca września. Dzwonić od 16-20 oprócz
czwartków - 505 120 435

Bar z mieszkaniem - z powodu
wyjazdu odstąpię bar z mieszkaniem. Bar na parterze, mieszkanie na I piętrze. 3 pokojowe,
łazienka - 669 754 903
Biura - w Cieplicach, 17 zł/m2.
Lic. 5627 - 0508-240-823
Centrum 3-4 pokojowe - dla
rodziny na dłuższy okres w cenie
1400 + opłaty - 696 672 627

3 pokoje dla studentów! - Zabobrze, Kiepury 5. Po remoncie,
umeblowane. osobna łazienka
i WC. Blisko KK. Autobusy
6,7,12,17,26,27. Max 5 osób.
1300 zł. + media. Internet w
cenie czynszu - kachna3@
wp.pl

Cieplice studentki - pokój
studentce (studentką). Blisko
uczelni w Cieplicach, z Internetem, łazienką, balkonem. Atrakcyjna cena - 604 419 521
Czteropokojowe - dla
rodziny na dłuższy okres w cenie
1400 + media - 696 672 627

3 pokojowe - 50 m2, blisko
Urzędu Miasta, częściowo
umeblowane, 1100 zł.+ media
lic.7867 - 514 600 105
3 pokojowe - 65 m2, umeblowane, wyposażone, na Zabobrzu. ul. Sygietyńskiego, cena
1400 zł. + liczniki - 669 984
242
3 pokojowe - częściowo umeblowane, 50 m2, blisko centrum
lic.7867 - 514 600 105
3 pokojowe - częściowo umeblowane, blisko centrum, 1100 zł.
lic.7867 - 514 600 105

3 pokojowe - w Jeleniej Górze,
112 m2, umeblowana tylko
kuchnia, blisko centrum, cena
1290 zł. - 514 600 108

Dwupokojowe - od sierpnia, Zabobrze III 1000 zł. - 608
035 984

5 pokojowe - mieszkanie przy
ul. Drzymały. Częściowo umeblowane. Lic. 5627 - 508 240
823

Dwupokojowe Kiepury - 800
zł. plus czynsz 300 zł. plus liczniki, lic. 5524 - 662 112 344
Dwupoziomowy - apartament wyposażony, nowa kamienica w centrum, salon z kuchnią,
sypialnia, garderoba, 2 łazienki,
balkon, 1500 + 300 zł (media),
nPartner, Lic. Zaw. 4917 - 790
359 599

Atrakcyjne 2 pokojowe Zabobrze, świetna lokalizacja,
po remoncie, umeblowane
(kuchnia w zabudowie, szafy
wnękowe, pralka, lodówka,
zmywarka), Internet, zdjęcia na
mail,a. Cena 1200 zł. +liczniki
- 782 307 353

RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra 75 36 864

Lokal użytkowy - posiadam do
dzierżawy lokal gastronomiczny
z mieszkaniem - do dzierżawy
od zaraz. Bardzo interesująca
lokalizacja i cena dzierżawy
- 514 600 101

Kawalerka - Od 1 września,
27 m2, umeblowana, Różyckiego Zabobrze I - 670 zł +
media - 502 206 565
Kawalerka na Różyckiego
- mała - 600 zł + liczniki. Lic.
5627 - 508 240 823

Lokal w centrum - 38 m2,
mieszkanie dwupokojowe do
adaptacji na lokal na parterze,
okolice Poczty lic.7867 - 514
600 105

Kawalerka na Zabobrzu
- nieumeblowana, 600 zł. lic.
- 514 600 105
Kawalerka Szymanowskiego
- na Zabobrzu I, 3 piętro, ciemna
kuchnia, umeblowana, bez
pralki, 600 zł. + gaz, prąd, woda
+ kaucja, od września - 665
695 510

Lokal w Piechowicach - 155
m2 na magazyn, biuro, nieuciążliwą produkcję, 2 tys. zł. - blisko
drogi na Szklarską Porębę
lic.7867 - 514 600 105
Lokale na biura - piękne
biurowce - niska cena - 514
600 108

K awa l e r k a w K r a k o w i e
- dla studenta lub studentki
od września lub października
umeblowaną kawalerkę e - 662
009 756

Luksusowa kawalerka - w
pełni umeblowana (obiekt monitorowany, brama na pilota, miejsce parkingowe) - 668 016 394

Komfortowe mieszkanie przestronne, dwupokojowe, 56
metrowe, komfortowe, umeblowane - 669 560 592

Luksusowe mieszkanie - trzy
pokoje w szeregówce na Zabobrzu, koszt 1500 zł., mieszkanie
wolne od 01.11.2009 r. lic. 5524
- 662 112 344

Halny

Ładne 2 pokojowe - Zabobrze
III, cena 900 zł.+ liczniki - 512
567 169
Mała kawalerka - w pełni umeblowana do wynajęcia od zaraz
(niska cena) - 668 016 394

info@hotelhalny.com.pl
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Mieszkanie - w centrum
Jeleniej Góry 3 pokoje umeblowane gotowe do wprowadzenia, 1500 zł. za miesiąc
+ rachunki za wodę i światło,
mieszkanie godzien podziwu
- 698 998 700
Mieszkanie 110 m2 - blisko
centrum Jeleniej Góry - 695
303 242
Mieszkanie 2 - pokojowe
- nowe mieszkanie, ul. Kadetów, nowe, słoneczne, 900 zł
+ czynsz + en.elektr. - 510
011 324
Mieszkanie 2 - pokojowe - w
Cieplicach cena 1100 zł - 514
600 108
Mieszkanie 2 pokojowe - od
sierpnia - 1 piętro, umeblowane, Zabobrze I - 600 219
019
Mieszkanie 2 pokojowe - w
centrum, opłaty 1200 zł. i plus
tylko prąd, najlepsze dla 3-4
studentek - 660 774 601
Mieszkanie 3 pokojowe
Cieplice - świeżo po remoncie. 100% wyposażone, CO
gazowe. Do dyspozycji garaż
i piwnica. 60 m2, 1000 zł. +
opłaty - 793 585 822
M i e sz k a n i e 9 6 m 2 - 3
pokoje, centrum Jeleniej Góry,
800 zł. plus liczniki , od zaraz
Skype Nr.mariusz9205
Mieszkanie dla studentów
- obok Akadami Ekonomicznej umeblowane 2 pokojowe
mieszkanie na poddaszu.
Czynsz 1200 zł. plus opłaty
(Kaucja 1200 zł) nie odpowiadam na smsy - 506 721 122
Mieszkanie dwupokojowe
- umeblowane, nowe, wyposażone w pralkę i lodówkę, położone w cichej okolicy Jeleniej
Góry - 509 307 259
Mieszkanie po remoncie
- 2 pokoje + pokój z aneksem
przy ulicy Grunwaldzkiej dla
studentów i nie tylko - 504
131 191
Mieszkanie trzypokojowe
- 52,80 m2 na Zabobrzu 1
ul. Szymanowskiego - 667
310 800
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RADIO TAXI ŚNIEŻKA
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Mieszkanie - 2 pokojowe
łazienka, WC, kuchnia, w centrum 10 min do rynku 5 do
dworca PKS 15 Tesco.miło
widziane firmy - 601 776 276

075 75 35 835
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510 193 501

Mieszkania 2 - pokojowe 514 600 108
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Miejsce na reklamę - przy
głównej ul. Wolności, bardzo
widoczne miejsce, ok 10m2,
cena 150 zł. - 600 361 574

JELENIA GÓRA

Serafin

REKLAMA

REKLAMA

Lokal użytkowy - nowy przy ul.
Wolności. 60 m2, 1700 zł + liczniki. Lic. 5627 - 508 240 823

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

Kawalerka - od 1 września
kawalerka 30 m2, 600 zł. +
czynsz 130zł (z ogrzewaniem,
ciepłą i zimna wodą). Okolice Kolegium Karkonoskiego.
„NKOP” - 509 908 800

WOJCIECH CHADŻY

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

www.dakar-68.gratka.pl

Lokal użytkowy - na I piętrze, mieszkanie do adaptacji
na kancelarię, gabinet, biuro,
na Wojska Polskiego, 65 m2
lic.7867 - 514 600 105

REKLAMA

www.hotelhalny.com.pl

RADIO TAXI MERCEDES

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

Lokal usługi kosmetyczne przy salonie fryzjerskim, spełnia
wymogi unijne. Centrum miasta
- 501 131 144

PL 58-540 Karpacz, ul. Mickiewicza 10
tel.fax +478 75 761 93 63
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Auto-Komis
„Dakar”

Lokal na zakład fryzjerski
- elegancki lokal 120 m2 na
salon fryzjersko-kosmetyczny,
częściowo wyposażony przy
głównej ulicy w Jeżowie - 693
100 000

Kawalerka - ładna 700 zł.+
liczniki i kaucja, Zabobrze - 796
292 545

HOTEL
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Lokal na I piętrze - 63 m2 na
biuro, kancelarię, usługi finansowe itp. na dłużej, 2 tys. zł. na
Wojska Polskiego lic.7867 - 514
600 105

JG Cieplice pokoje - wolny
pokój jednoosobowy dla osoby
sezonowo pracującej - 075 75
52 456

Kawalerka - nieumeblowana,700 zł. plus liczniki - 0162
73 72 283

Dwupokojowe - Na dłuższy
okres przy ul. Malczewskiego
900 + media - 696 672 627

3-pokojowe - mieszkanie dla
firm, kompletnie wyposażone i
umeblowane (dla 6-7 osób). Lic.
5627 - 508 240 823

Jelenia Góra - Cieplice pokoje
- pokoje jednoosobowe dla
osób pracujących. - 075 755
24 56

Duża kawalerka - w centrum
Jeleniej Góry - 1000 złotych plus
prąd - 601 346 774

Dwupokojowe - koło Małej
Poczty 900 zł. + liczniki - 696
672 627

3, 4 pokojowe - W centrum
umeblowane na dłuższy okres
w cenie 1400 + liczniki - 696
672 627

Lokal biurowy 16 m2 - na
działalność biurową: czynsz 800
+ vat. ul. Wolności 17a Jelenia
Góra, I-sze piętro, wliczone
co, energia, woda, sprzątanie,
poczekalnia, WC i kuchnia do
wspólnego użytku - 510 243
264

J e d n opo k ojo w e w
Kopańcu - duże, słoneczne
jednopokojowe mieszkanie 663 569 855

JG. Cieplice pokoje - dwa wolne
pokoje jednoosobowe od zaraz
dla osób pracujących. - 075 75
524 56

Dwa pokoje jednoosobowe
- jeden przechodni, wyremontowane, umeblowane. Dostęp
do kuchni i łazienki. 12 minut
od centrum. Dla niepalących.
Najlepiej od sierpnia. 260/os.+
opłaty (woda, prąd, gaz, internet) - 608 506 988

Lokal - Złotoryja - komfortowy
na restaurację w centrum - 514
600 108

Hala, magazyn - 330 m2, przy
głównej drodze, duży plac,
łazienka i biuro, cena do uzgodnienia - pilne - 601 924 778

Dla 4 studentów - od września
ładne mieszkanie 2 pokojowe
80 m2 dla 4 osób (najchętniej 2
pary). 2 duże pokoje, kuchnia,
łazienka, spiżarnia. Cena 320
zł/os. + opłaty (prąd gaz woda).
- 796 064 028

Duży garaż - posiada oświetlenie, wodę, oraz jest ogrzewany,
dobry dojazd - 075 753 47 38

3 pokojowe - duże, mieszkanie
dla pracowników przy ul. Wolności. Kompletnie umeblowane
i wyposażone. Lic. 5627 - 508
240 823

Hala - Lubań, Jelenia Góra
- 514 600 108

REKLAMA

2 pokoje mieszkanie - umeblowane na Zabobrzu II, bardzo
dobrze usytuowane, blisko do
przystanku do marketów - 601
5!4 375

REKLAMA
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SPRZEDAŻ MONTAŻ SERWIS
MOBILNY PRZEDSTAWICIEL DS. SPRZEDAŻY
Bezpłatny pomiar i wycena.
Dla zdecydowanych transport do 50 km gratis.

tel. 0607 720 825
tel./fax 075 755 71 40
e-mail: phu.many@wp.pl

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

3 sierpnia 2009 r.

OG£OSZENIA
Mieszkanie trzypokojowe
- na pierwszym piętrze z balkonem. Nieruchomości Żebrowscy Lic 9549 - 509 156 552
Mieszkanie z ogrodem - w
pełni umeblowane i wyposażone w dobrej lokalizacji. Nieruchomości Żebrowscy Lic 9549
- 509 156 552
Niedrogo - dwupoziomowe
w pełni umeblowane mieszkanie w spokojnej okolicy - 889
311 459
Nieruchomość, magazyn
- o powierzchni 330 m2, biuro,
łazienka, duży plac, przy głównej drodze na Wrocław, cena do
uzgodnienia - 601 924 778
Nowe mieszkanie - Jelenia
Góra ul. Złotnicza (teren ogrodzony), 1 piętro, powierzchnia
52 m2, 2 pokoje z balkonem.
Cena 1100 (w tym czynsz) +
rachunki - 792 668 027
Pawilon typu kiosk - mam
do wydzierżawienia, bądź do
odsprzedania pawilon siedem
metrów kwadratowych w Jeleniej
Górze. Cena do uzgodnienia
- 693 517 026
Piękne mieszkanie - 130 m2,
pięć pokoi, pierwsze piętro, bliskie centrum Jeleniej Góry. 2500
zł z ogrzewaniem + liczniki. NŻ
- 667 219 752
Plac - ok.2000 m2 - asfalt.
Teren ogrodzony, dojazd drogą
asfaltową. Media. Cena 100 zł./
miesięcznie - 796 339 644
Pokoje - Czernica 129, Jeżów
Sudecki, 30 zł. osoby za dzień,
możliwość negocjacji cen w
zależności od długości pobytu.
Wolne pokoje - 075 71 220 38;
792 241 228
Pokoje - dla studentek w
centrum Jeleniej Góry - 501
662 442
Pokoje - od 1.10.2009r. dla
studentów. Lokalizacja Jelenia
Góra Cieplice. - 075 75 52 456
Pokoje dla studentek 250
- pokoje dla niepalących studentek w willi, b.dobre warunki TV,
Internet, parking - 506 092 349
Pokoje dla studentów - jednoosobowe od 1.10.2009r. dla
studentów. Lokalizacja Jelenia
Góra Cieplice - 075 75 524 56
Pokoje dla studentów - w JG
na Os.Czarnym.”1”jedzie pod
uczelnię(KK).1 pokój dwuosobowy, drugi składa się z 2 pokoi.
Kuchnia, trzy łazienki z kabinami.
Cena to 250 zł. od osoby w tym
Internet - 668 155 751
Pokoje na wakacje - do 1 października - pokoje 1 i 2 osobowe
z kuchnią i łazienką. Miejsce parkingowe gratis - 603 845 853
Pokój - odpłatnie pokój dla
samotnej, potrzebującej opieki
osobie - 665 371 229 po 19-ej
Pokój - w domku jednorodzinnym od zaraz okolice Morcinka w
Jeleniej Górze - 781 957 535
Pokój dla studenta - 2 osobowym dla studenta. Samodzielne
mieszkanie studenckie - cena
300 zł + opłaty - 603 845 853
Pokój dla studentki - Jelenia
Góra. Cena: 400 zł. bez dodatkowych opłat( do uzgodnienia).
Proszę dzwonić po godz. 20.00
ew. e-mail: polka270@interia.eu
- 667 749 996
Pokój studencki - dwuosobowy w samodzielnym mieszkaniu studenckim do wynajęcia od
zaraz (20 m2, umeblowany - 240
od osoby, kaucja, opłaty) - 075
75 26 351

aneks kuchenny, parking, ogródek
- po godz.11-tej - 691 266 299

Dom w okolicy - poszukuję do
wynajęcia lic.7867 - 514 600 105

Pokój w centrum - w niezależnym mieszkaniu 3 pokojowym
dla studentów lub pracujących,
umeblowany, parking, ogródek, wc
i łazienka też z WC, pralka - nowe
tel. po godz. 11-tej - 691 266 299

Dwie studentki - bez nałogów
wynajmą pokój lub mieszkanie od
października. - 603 244 621

Pokój w Cieplicach - w domku
dla studenta, osoby pracującej.
Kuchnia, łazienka, Internet. GG:
2798099 - 798 421 721
Pomieszczenia na warsztat
- magazyn lub inną działalność w
Jeleniej Górze - 605 822 721
Pomieszczenie 500 PLN 90
m2 - ul. Paderewskiego - 506
092 349
Pomieszczenie 90 m2 - na ul.
Paderewskiego 68.500 PLN - 506
092 349
Przytulne mieszkanko - od
sierpnia, 2 pokoje z aneksem
kuchennym , częściowo umeblowane na Zabobrzu III, 800 zł (
w tym czynsz) plus media - 782
223 000
Szeregówka - dom w zabudowie szeregowej umeblowany od
września. Atrakcyjna cena - 724
676 104
Szukam współlokatorki - do
mieszkania przy ulicy Nowowiejskiej, blisko AE. Mieszkanie po
remoncie, czynsz 300 zł. - 601
185 526
Szukam współlokatorki - szukam
dziewczyny (najlepiej niepalącej) do pokoju dwuosobowego w
nowym mieszkaniu na ul. Kadetów
- 5 min spacerkiem od KK. Koszt to
270 zł. + opłaty czyli ok. 340-350
(tak jak akademik) - 692 869 154
Tania i dobra stancja - Pokój 2osobowy dla uczennic/studentek.
Kuchnia, łazienka. Pełne wyposażenie. Warunki b.dobre. Gratis
Internet. Tylko 270 zł od osoby
- e-mail:marissa48@o2.pl - 880
030 131
Tanie domki nad morzem - campingowe nad morzem, okolice
Ustronia Morskiego. - 604 278
039
W centrum - mieszkanie dwupokojowe po kapitalnym remoncie.
Nieruchomości Żebrowscy Lic
9549 - 509 156 552
W Piechowicach - 155 m2, lokal na
biuro, magazyn, produkcję, blisko
drogi krajowe nr 3,2 tys. zł czynsz
lic.7867 - 514 600 105
Warszawa - 3 pokojowe, 48 m2,
umeblowane, AGD, RTV, Internet.
2250 zł. z czynszem plus prąd i gaz
- 502 045 638
Zabobrze - tanio - mieszkanie
umeblowane 2-pokojowe - Zabobrze, ul. Różyckiego - TANIO!
- 605 343 405
Zabobrze 2 pokojowe - z aneksem kuchennym, wynajmę od
sierpnia. Częściowo umeblowane,
800 zł plus media - kaucja - 503
451 149

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ W YNAJĄĆ
2 pokojowe - cztery studentki
wynajmą mieszkanie 2 - pokojowe.
Okolice Akademii Ekonomicznej,
bądź na Zabobrzu - np. okolice ul.
Różyckiego - 723 744 609
2 pokojowe - mieszkanie w Cieplicach, Sobieszowie lub bliskiej
okolicy. Do 800 zł. +liczniki - 607
367 666
Chcę wynająć garaż - w okolicy
ulicy Matejki, Bankowej, Wojska
Polskiego - 792 766 372

Pokój tanio - do wynajęcia pokój
na Zabobrzu za 225 zł. + rachunki
- 609 744 422

Dla 4 studentów - mieszkania w
okolicy centrum JG umeblowane i
z Internetem - 509 179 526

Pokój w centrum - J.G do wynajęcia w mieszkaniu 3 pok/2 pokoje już
wynajęte/,dwie toalety, łazienka,
pralka, lodówka, umeblowane,

Dla dwóch studentek - kawalerka
blisko centrum. Nieruchomości
Żebrowscy Lic 9549. - 509 156
552

Garaż - na ulicy Karłowicza lub
Wiejskiej - pilnie - 722 242 922
Karpacz - mieszkanie na terenie Karpacza lub okolic - 513
141 508
Karpacz, szukam pokoju - cena
do 400 zł. - 667 350 319
Kawalerka - od września w
pełni umeblowaną do 650 zł. - 502
471 727
Kawalerka - w Piechowicach w
Sobieszowie lub w Cieplicach w
rozsądnej cenie (do 600 zł) - 664
788 002
Kawalerka do 700 zł. - spokojna para wynajmie (tak aby
wraz z wszystkimi opłatami i
rachunkami wynosiła max 800 zł.)
- 600 986 976
Kawalerka lub mieszkanie
- w okolicach - Karpacza (Miłków,
Mysłakowice, Podgórzyn) na
dłuższy okres. Może być nieumeblowane - 508 443 923
Kawalerka od października
- chciałbym wynająć do 500 zł.
- 515 449 243
Kawalerkę - koniecznie umeblowaną w rozsądnej cenie - 790
227 001
Lokal - minimum 90 m2. tanio!
lokalizacja w Jeleniej Górze - 075
767 39 71
Lokal 100-250 m2 - w Jeleniej
Górze lub okolicy - 075 76 739
71
Lokal handlowo-usługowy - niewielki lokal handlowo-usługowy
(może być pomieszczenie do
adaptacji) w ścisłym centrum
Jeleniej Góry - 792 351 763
Lokal na gastronomie - około
50 m2 w ciekawej lokalizacji pod
gastronomie. Pilnie. Nieruchomości Stępień - 508 240 825
Lokal usługowy - do 60 m2
najchętniej na Zabobrzu - 792
407 882
Lokal użytkowy - na Zabobrzu,
około 100 m2 na działalność
związaną z motoryzacją. Pilne!
Nieruchomości Stępień. - 508
240 825
Magazyn powierzchnia ok. 300
m 2 - Poszukuję do wynajęcia
magazynu/ hali o powierzchni
około 300 - 400 m2. Kontakt:
k.horzowska@opalmed.eu - 075
64 53 928
Małżeństwo z dwójką dzieci
- poszukuje mieszkania do wynajęcia na Zabobrzu do 800 zł.
z czynszem plus liczniki - 605
885 442
Mieszkanie - nieumeblowane
na Zabobrzu do 50 m2, do 800
zł. z czynszem plus liczniki - 721
039 322
Mieszkanie - w Sobieszowie
- 723 529 220
Mieszkanie 2- pokojowe - dla
4 osób. okolice AE, centrum. ul
Różyckiego i jej bliskie okolice
- 723 744 609
Mieszkanie w Karpaczu - 1, 2
pokojowe w Karpaczu na rok od
września - 723 907 824
Młode małżeństwo - z dzieckiem wynajmie tanio mieszkanie
- 723 902 384
Pilnie - kawalerkę najlepiej w
centrum do 650 zł. - 792 186
671
Pilnie - mieszkania, kawalerki
lub pokoju z dostępem do kuchni
i łazienki do 400 zł. plus rachunki
- 788 258 969
Pilnie - spokojna młoda pracująca para pilnie wynajmie mieszkanie 2 pokoje na Zabobrzu w
cenie do 800 zł + rachunki - 661
366 746

Pokój - młoda, samotna matka
z dzieckiem poszukuje tanio do
wynajęcia pokoju w Cieplicach
- 665 125 575
Pokój - jednoosobowy do 300
zł. - 601 809 864
Poszukuję 2 pokojowego
- najchętniej nieumeblowane
lub częściowo umeblowane na
terenie Cieplic - 662 763 150
Poszukuję lokalu - najlepiej w
Piechowicach - 662 189 973
Potrzebne 2 pokojowe - chcę
wynająć mieszkanie 2-pokojowe
blisko centrum, umeblowane do
800 zł. + liczniki - 691 259 472
Potrzebny lokal na sklep - o
powierzchni od 30 do 60 m2,
najchętniej na Zabobrzu - 608
613 065
Student szuka pokoju - 4
roku Politechniki - w mieszkaniu
studenckim (najlepiej Zabobrze
lub centrum). Mogę płacić przez
wakacje. mail: kacperbanas@
gmail.com - 512 313 540
Szukam lokalu - pod działalność
handlową, 100 m, w Jeleniej
Górze. Proszę o kontakt między
godz 10-16. - 606 754 058
Szukam mieszkania - pokoju 2osobowego lub niedrogiej kawalerki do wynajęcia od zaraz dla
spokojnej pary - 514 817 049
Szukam pokoju we Wrocławiu
- pracująca studentka szuka
pokoju 1-os. (w rozsądnej cenie)
w okolicach Pl. Grunwaldzkiego
- 511 404 515
W okolicy KK - do wynajęcia dla
studentów - umeblowane - 724
131 567
Wynajmiemy - cztery osoby
wynajmą umeblowane mieszkanie 2 pokojowe od września
najlepiej na Zabobrzu lub w okolicach centrum. Bez pośredników
- 606 924 559, 793 957 530, 781
815 812

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
35 m2 na Kiepury. - na większe,
może być w starym budownictwie, może być zadłużone - 784
742 015
Czynszowe 35 m2 - kuchnia,
łazienka, duży pokój, przedpokój, na Zabobrzu 3, wysoki
parter, piękna okolica, budynek
3 piętrowy na większe też na
Zabobrzu - góra 1e piętro, max
2 pokoje - 882 491 671
Dom na wsi na mieszkanie
- wolnostojący, 150 m2, działka
1200 m2, garaż, w Starej Kamienicy- wartość 245000, na dwu
lub trzypokojowe w Jeleniej
Górze max do 55 m2, z dopłatą
w różnicy cen nieruchomości
- 697 041 810
Karpacz na Jelenią - mieszkanie spółdzielcze, własnościowe,
parter 49 m2 (2 pokoje) na
większe w Jeleniej, okolicy - 609
082 172
Komunalne na mniejsze - 81
m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka,
c.o etażowe po remoncie, nowe
drzwi, okna, podłogi, dwa
pomieszczenia gospodarcze,
niewielki ogródek na mniejsze 2
pokojowe - 691 240 266
Komunalne na większe - 30
m2, 2 pokoiki, łazienka, po
remoncie, nowe okna, drzwi, itp.
, niski czynsz, nie zadłużone,
w Cieplicach, ogródek - na 2
pokoje w Cieplicach lub w Jeleniej Górze - 662 207 022
K wat e r u n e k n a w i ę k sze - zamienię 54 m2 - 3
pokoje, kuchnia, łazienka, co
etażowe(piec poza mieszkaniem) +2 pomieszczenia gospodarcze na większy metraż do
85m2 - 512 435 830

M3 Głogów na JG - mieszkanie ok. 50 m2 (2-3 pokoje) w
centrum Głogowa po kapitalnym remoncie na IV piętrze na
mieszkanie w Jeleniej Górze.
Dzwonić po 18.00 - 697 885
353
Mieszkanie - 39 m2 na większe do 55 m2 - 603 365 231
Mieszkanie 60 m2 - komunalne, 2 pokoje duże, kuchnia
wspólna łazienką i przedpokój
chętnie na większe i samodzielne możliwa dopłata - 665
733 434
Mieszkanie na domek - przytulne, trzypokojowe, 1 piętro,
Zabobrze 1 zamienię na domek,
dopłacę rozsądną kwotę - 976
635 171
Mieszkanie trzypokojowe Zabobrze 1 zamienię na sklep
lub inne oferty - 667 310 800
Mieszkanie własnościowe 39
m2 - na 3 piętrze na podobne
lub na 3 pokoje do 2 piętra - 663
518 272
Mniejsze na większe - 25 m2
w Piechowicach na większe niekoniecznie Piechowice - możliwa dopłata - 662 189 973
Na mniejsze - mieszkanie własnościowe 3 pokojowe 63 m2 (
winda) - 665 371 229 po 19-ej
Na mniejsze - mieszkanie własnościowe 70 m2 z dopłatą w
Kowary/ Krzaczyna na mniejsze
(kawalerka) w Kowarach - 075
76 13 086
Na mniejsze - własnościowe
3 pokojowe, 64 m2 (6 piętro)
zmienię na mniejsze z dopłatą
( Zabobrze II lub III) - 665 371
229
Na większe - małą kawalerkę
25 m2 na parterze, piece. Na
większe, może być do remontu
lub zadłużone - 508 449 272
Na większe - mieszkanie
komunalne 30 m2 na większe.
Ogrzewanie, c.o, ciepła woda.
Mieszkanie w Bolkowie na
Jelenią Gorę lub okolice - 697
286 117
Na większe - mieszkanie w
Kowarach 40 m2 (2-pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój, piec kaflowy) zamienię
na większe-może być zadłużone lub do remontu - 796
140 576
Na większe - mieszkanie Wojcieszowie 35 m2 na większe (może
być do remontu) w Jeleniej Górze
bądź w okolicy - 606 796 020
Na większe - minimum 70 m2
- 2 pokoje kuchnia łazienka c.o.
I piętro po remoncie blisko centrum na 3,4 pokoje - może być do
remontu, zadłużone lub za dopłatą
- 502 042 271
Na większe - własnościowe (47
m2) na parterze, po remoncie 2
pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, ogród przed domem. Spokojna dzielnica blisko Centrum
(okolice PKS) Na większe. - 504
122 359
Pilna zamiana - mieszkanie 40
m2, 2 pokoje z kuchnią i łazienką
w Kowarach zamienię na większe - może być zadłużone - 796
140 576
Pilna zamiana - mieszkanko 50
m2 na taki sam metraż, może być
mniejsze, ale warunek - piece
kaflowe - 783 194 554
W rozliczeniu kawalerka - mieszkanie 80 m2 (z ogrodem, centralne
ogrzewanie) na dom lub pół domu
w Jeleniej Górze bądź w okolicy w
rozliczeniu kawalerka 35m2 - 606
796 020
Zamiana 2 kawalerki - jedną 22
m2 a drugą 16 m2 w Cieplicach
na jedno trzy pokojowe również
w Cieplicach możliwa dopłata z
mojej strony - 517 910 431
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USŁUGI
TOWARZYSKIE
34 latek - pozna dyskretna
kobietę do 45 lat. Cel - sex - 726
459 544
Atrakcyjna, filigranowa - 40
latka przyjmuje prywatnie - 781
326 934
Konkret FANKI - piss i anal
szukam - 505 732 388
Miły 44 latek - dla starszych
pań, pełna dyskrecja tylko smsy
na wyjazdy - 882 693 088
On 35 dla każdej Pani - On 35 dla
każdej Pani - 500 572 988
Pan dla panów - dyskrecja - 726
243 661
Pomogę finansowo młodej dziewczynie w zamian spotkań
towarzyskich - 608 104 288
Poznam dyskretną, zadbaną
- z ładnym biustem Pania Bi do
miłych spotkań. Jestem miłym
średniolatkiem. Zapewniam i
oczekuje dyskrecji - 607 495
461
Poznam dziewczynę - Piotr
z Jeleniej Góry, 33 lata, blond
włosy, 180 cm wzrostu, wyższe
wykształcenie - 605 499 767
Poznam miłą i fajną kobietę ciekawa poznania, mam 22 lata i
jestem z okolic - 785 204 306
P o zna m P a n i ą d o 5 0 l a t
- zapewniając lekarstwo na
wszystko - 500 796 163
Z asp o ns o r u j ę - ł a d n ą
kobietę, która by była chętna?
Czekam na meile kozak871@
wp.pl mile widziane foto - 785
204 306
Zdecydowanej - na eksperymenty szukam - 505 732 388

USŁUGI
BUDOWLANE
K opa r k o-ł a d owa r ka z
wywrotką do wynajęcia - 793
240 653
Prace ziemne i ogólnobudowlane - 793 240 653
Brukarstwo - przyłącza
kanalizacji, 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
Wznoszenie budynków od
podstaw, adaptacje, ocieplenia, dachy - 695 112 363, 075
75 12 642

Profesjonalnie, szybko,
tanio usługi remontowe
i ogólnobudowlane w
pełnym zakresie - 696
459 039
Usługi remontowe - 608 770
598
Mieszkania – remonty,
łazienki, regipsy, zabudowy,
malowanie, podłogi i wiele
innych. Solidnie i szybko
– 880 992 649
Usługi wodno-kanalizacyjne, C.O i gaz - 503 105
316
Malowanie ręczne, malowanie agregatem - małe i
duże powierzchnie - profesjonalnie - 884 287 704 601
163 093

Remonty - kompleksowo, profesjonanie, tanio
i solidnie - 698 056 197

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Kompleksowe remonty zabudowy regipsowe, gładź,
panele, malowanie, podłogi,
glazura, intalacje - 884 287
704, 601 163 093
Brukarstwo – układanie
kostki granitowej i betonowej – 075 75 14 321 i
608 658 351
Remonty mieszkań - tanio
i solidnie - 698 056 197Brukarstwo - podjazdy, tarasy,
parkingi, place. Szybko, tanio,
solidnie - 793 240 653
Brukarstwo - układanie
kostki brukowej (betonowa,
granitowa), inne roboty z granitu schody, ogrodzenia, murki
oporowe, oklejanie dobra cena!
Solidnie - 792 618 355
Budowa i przebudowa trzonów kuchennych - i pieców
kaflowych, bud.kominków,
pieców chlebowych, wędzarni
- 793 280 007
Budowa kominków - przebudowa i renowacja zabytkowych pieców kaflowych,
budowa kominków, pieców
chlebowych, wędzarni.bud.i
przebudowa trzonów kuchennych i pieców kaflowych - 793
240 007
Budujemy domy - wykonujemy remonty przebudowy
rozbudowy nadbudowy adaptacje Firma budowlana Dom
pod klucz - 507 445 930
Dachy - remonty - pokrycia,
konserwacja, ocieplenie, wentylacja - 602 884 480
Dekarstwo-blacharstwo - wykonujemy docieplenia dachowe, wstawiamy
okna, remontujemy stare
dachy, stawiamy więźby i
nowe pokrycia dachowe od A
do Z - 693 788 140
Docieplenia, elewacje - 30
letnie doświadczenie, fachowe
doradztwo, faktury Vat. Rusztowanie. PROXBUD - 607
730 104
Domy budowa domów - stany
zero. Ogrodzenia. Tanio, solidnie. Wolne terminy - 669 266
661
E l e k t r o i n s ta l a c j e pomiary, odbiory - 668 040
022
Elewacje docieplenia remonty mieszkań - 608 425
553
Firma budowlana - wybuduje
dom, dociepli budynek, wykona
remont - 663 500 666
Firma dekarska - oraz ogólnobudowlana Dach-Dom wykona
wszelkiego rodzaju pokrycia
dachowe oraz naprawy - 721
120 017
Hydrauliczne usługi Hydrauliczne usługi - 513
194 392
Hydraulika od A do Z instalacje grzewcze, sanitarne
i gazowe, szybko i solidnie
- 695 929 873
Hydraulika od a do z - Montaż -pieców na gaz, drewno,
miał węglowy -kominków instalacji grzewczych, sanitarnych, gazowych -ogrzewania
podłogowego, podłączenia
- kuchenek - junkersów - 603
237 605
Hydraulika technika grzewcza - montaż c.o.wod-kan,
gaz, załatwiamy pozwolenia
i odbiory HYDROKLIM Rafał
Klimczak Jelenia Góra - 696
484 516
Instalacje elektryczne - od
A - Z. Mieszkania, domki itp.
- 606 721 417
Kominki, parapety, schody
- z granitu i piaskowca - 512
600 552

Koparko ładowarka CAT usługi na terenie Jeleniej Góry
i okolice. Możliwa faktura VAT
- 502 101 743
Koparko-ładowarka - z
wywrotką do wynajęcia - tanio
i solidnie - 793 240 653
Kostka brukowa - szybko,
tanio i solidnie - 787 210 943
Malowanie mieszkań malowanie dużych pomieszczeń metoda natryskowa
itp. inne remonty jak gładź
szpachlowa, regipsy, obsadzanie drzwi itp. - 516 666
638
Mieszkania - remonty łazienki, regipsy, zabudowy,
malowanie, podłogi oraz wiele
innych. Solidnie i szybko - 880
992 649
Minikoparka - małe wykopy,
przyłącza wodne, kanalizacja, gaz. Sprawnie, fachowo,
odbiory - 608 134 616
Oferuję usługi remontowe - zabudowa z płyt k/g,
ścianki działowe, ocieplenia wewnętrzne, docieplenia
budynków, tynki strukturalne,
malowanie, panele, gładź 512 315 819
Pogotowie remontowe
- 24h-awarie, elektryka, instalacje, także drobne usługi
- tanio, solidnie, ekspresowo
- 517 171 414
Porządkowanie posesji
- wywóz gruzu i nieczystości.
Brukarstwo prace ziemne
i ogólnobudowlane. Tanio i
solidnie - 793 240 653
Prace ogólnobudowlane
- wykończeniowe, malowanie, tynkowanie. Wieloletnia
praktyka - 509 282 666
Prace ziemne koparko ładowarką - JCB zintegrowaną z
niwelatorem laserowym, szybkość i precyzja, koparka gąsienicowa, wozidlo, wywrotka,
zagęszczarka, pompa - 793
360 425
Profesjonalne remonty
mieszkań - łazienki, regipsy,
gładzie - 608 425 553
Remonty dachów - elewacji
oraz inne roboty budowlane
- 603 300 365
Remonty mieszkań - gładzie, regipsy, malowanie,
panele, solidnie i nie drogo
- 691 936 900
Remonty mieszkań - wykończenia domków (regipsy, gładzie,
malowanie, ocieplanie poddaszy
itp) tanio, faktura VAT - 512
117 726
Remonty od a do z - układanie glazury, hydraulika od
a-z, regipsy, panele, gładzie,
malowanie - tapetowanie. Tanio szybko - solidnie - 501 404 098
Remonty tanio malowanie
- gładzie, regipsy, płytki i inne
prace budowlane - 966 312
122
Tynki maszynowe Mirsk - 723
614 587
Uslugi dekarskie - wykonujemy: nowe pokrycia dachowe,
remonty starych dachów, więźby
dachowe - 500 062 371
Usługi budowlane - gładzie,
regipsy, glazura, instalacje, CO,
malowanie, panele, montaż
mebli - 660 341 453
Usługi koparko - ładowarka na terenie Jeleniej Góry i okolice
- 502 101 743
Usługi koparko - ładowarką
- Katapiler - 601 789 268
Usługi remontowe - Wrocław
i okolice - zabudowa z płyt k/g,
ścianki działowe, ocieplenia
wewn, docieplenia budynków,
tynki strukturalne - 512 315 819

Wlokbud- prace ziemne wykonujemy, prace ziemne i
ogólnobudowlane do wynajęcia
koparko-ładowarka z wywrotką,
zagęszczarki gruntu - 793 240
653
Wrocław i okolice - oferuję
usługi remontowe-zabudowa z
płyt kart-gipsowych, ścianki działowe, ocieplenia wewnętrzne,
tynki strukturalne, malowanie,
panele - 512 315 819

USŁUGI
MUZYCZNE
Zespół muzyczny wesela imprezy okolicznościowe, wieczorki taneczne - majka3740@
wp.pl 603 785 794
Śpiewający Dj - wesela, studniówki, karaoke - 509 669 437
Młodzieżowy zespół In Tango
- trio - zawodowi muzycy, demo,
repertuar polski i zagraniczny,
wokal żeński i męski, saksofon,
wodzirej, zespolintango@wp.pl
- 507 413 396
Muzyczny duet - wesela, bankiety - 609 851 863
Pogotowie muzyczne - szeroka oferta usług muzycznych
od małych przyjęć, wesel aż po
festyny na wolnym powietrzu
KOLMUZ - 609 299 524
Zespół muzyczny ALTER - 3osobowy,wokal żeński i męski,
demo na stronce, repertuar głównie rozrywkowy-disco polo na
życzenie GG5795496 darka1@
wp.pl - 605 328 731
Zespół muzyczny Ultimatum
- - wesela, imprezy firmowe,
karaoke - 509 669 437
Zespół Pieszczochy - wesela,
zabawy, dancingi - 604 186 987

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Agencja fotograficzna
- fotografia: ślubna, plenerowa, okolicznościowa. Profesjonalnie i kompleksowo
- 508 260 110
Fototechnika - Fotografia okolicznościowa, śluby,
wesela, chrzty, uroczystości
itp.- 509 185 464
Fototechnika - Makrofotografia, fotografia reklamowa, kolekcjonerska,
zbiorów i zasobów, przemysłowa - reklamowa - 509
185 464
F o t o g r af i a z w i e r z ą t
dla celów wystawowych,
reklamowych, handlowych,
fotografia pupili domowych
- dojazd - 509 185 464
F o t o g r af i a k o l e k cjonerska, fotokatalogi
numizmatów, fotokatalogi
filatelistyczne skala - 1:1
- 509 185 464
Agencja Fotograficzna JPG.
- Glowinscy.pl Fotografia:
Ślubna, Plenerowa, Okolicznościowa, Rodzinna, Ciążowa.
e-mail:jadwiga.glowinska@
o2.pl Zadzwoń - 667 538 000
Zdjęcia on-line 0,39 zł. Wyślij do nas swoje zdjęcia
- 606 996 894

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Firma Agata - kompleksowo
posprząta mieszkanie, dom,
biuro, klatkę schodowa. Mycie
okien,czyszczenie rolet, dywanów i tapicerki - 607 155 751
Sprzątanie mieszkań i
domów - mycie okien, na
terenie Jeleniej Góry i okolic.
Dokładnie i solidnie - 724
183 744

USŁUGI
KOREPET YCJE
Egzaminator maturalny
- j.angielskiego, nauczyciel i
tłumacz - nauka, korki. egz.
gimnazjalny, nauka dzieci możliwy dojazd - Jelenia Góra
i okolice - 662 278 025
Korepetycje - matematyka, fizyka, chemia tanio - 606
628 249
Korepetycje z języka
angielskiego - poziom podstawowy średnio zaawansowany na terenie Cieplic - 781
747 457
Studentka - zintegrowanej
edukacji wczesnoszkolnej
i przedszkolnej - pomoc w
nauce dla klas 0-3. Cena 10
zł. za godzinę (60 min) - 509
159 886

USŁUGI
RÓŻNE
Podciśnieniowe czyszczenie, mechaniczne
szczotkowanie dywanów,
wykładzin, tapicerki, samochodów, wysoka jakość
usług, profesjonalny sprzęt,
atrakcyjne ceny - 609 172
300, 075 75 242 66
Biuro Rachunkowe - KOALA - 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
Karcher – podciśnieniowe
czyszczenie dywanów, tapicerki obiciowej, żaluzji, kosmetyka samochodowa – 075
64 203 15, 609 600 807
Naprawa pralek i sprzętu
AGD Dariusz Simoniuk
ul: Karłowicza 25 - zakład
czynny PN-PT 10-17 SB
10-13 -075 64 21 598. 603
835 483
Szafy rozsuwane - mebl o z a b u d o w y, g a r d e r o b y
kuchenne i inne - 075 75
350 92, 603 328 832
Elektropomiary, rezystancja - izolacji, skuteczność, zerowania, łazienki
- tanio - 507 736 710
Psychiatra specjalista
Jacek Madejek gabinet Groszowa 1/13 - wizyty domowe
- 600 752 830
Karcher - podciśnieniowe
pranie dywanów, tapicerki
meblowej, faktury VAT - 075
76 72 773
Zwrot podatku z Holandii
do 5 lat wstecz, dodatki
rodzinne, dodatek do ubezpieczenia – 695 133 584
Fontanny czekoladowe
- n o w o ś ć . Wy n a j e m n a
wesela, komunie, konferencje naukowe i szkoleniowe,
imprezy firmowe, bankiety,
uroczystości rodzinne- 693
344 825
AW Ogrody - Urządzanie i
pielęgnacja ogrodów, zakładanie trawników, koszenie,
murowanie z kamienia - 504
172 577
Biuro Rachunkowe - zapewnia kompleksowe doradztwo
rachunkowo-finansowe oraz
pełną księgowość. Posiadamy
licencję Ministra Finansów nr
2776/2003 na świadczenie
usług księgowych oraz ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności. - 601
837 677

Biuro Rachunkowe KO-ALA
- prowadzimy pełen zakres
usług księgowych i finansowych, w tym m.in. rozliczenia
z ZUS, US, listy płac, księgi
handlowe, książki przychodów
i rozchodów i wiele innych email: alakow@onet.eu - 601
837 677
Drobne naprawy domowe
- karnisze, otwory, gniazdka,
instalacje, hydraulika, elektryka - 517 171 414
Elektryk - instalacje elektryczne, awarie, pomiary,
odbiory, solidnie - 500 602
762
Instalacje elektryczne pomiary - odbiory - 601 572
681

Wykonujemy audyty - i świadectwa energetyczne - Jelenia
Góra, ul. Konopnickiej 15,lp.
Zenon Koroscik biuro@kkexpert.pl - 601 435 070
ZUS, US, PŁACE, KPiR, KH Wojska Polskiego 54 obok sądu
- budynek NOT. mail: alakow@
onet.eu - Biuro Rachunkowe
„KO- ALA” - 601 837 677

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Autoholowanie Sprinter 7
osobowy + 1750 ładowności,
laweta - transport towarowy tanio, szybko, profesjonalnie i
całodobowo - 501 234 403
DAR Pol przewozy osobowe
Niemcy północne – 075 75 182
55, 607 222 369

Koszenie i ścinka - wykaszanie trawy chaszczy. Wycinka
krzaków itp. ścinka drzew, cięcie drewna na opal - solidnie
- 516 666 638

Berlin, Hamburg, Bremem
i okolice – 075 75 182 55,
607 222 369

Kredyt dla każdego - 100%
przystawalności, bez BIK-u,
polecam - 783 299 989

DAR Pol – Lotniska Berlin,
Drezno, Lipsk – 075 75 182 55,
607 222 369

Księgowość - Rozliczenia
z ZUS, US, listy płac, księgi
handlowe, książki przychodów
i rozchodów i wiele innych.
Jelenia Góra - ul. W. Polskiego
54 - obok sądu - 601 837 677

Niemcy – przewozy osobowe
– super ceny, co szósty przejazd gratis – 075 75 182 55,
607 222 369

Montaż instalacji centralnego odkurzania - sprzedaż
oraz serwis jednostek Beam
Electrolux. Atrakcyjna oferta
cenowa. 5 lat gwarancji! No1
na świecie! - 793 283 056
Naprawa komputera - montaż podzespołów, koszt wizyty
20 zł. na terenie Jeleniej Góry
- 889 029 424
Odkurzacze centralne - 5
lat gwarancji. Montaż instalacji/odkurzacza. SERWIS.
Atrakcyjne ceny! FV - 793
283 056
Opiekę ciasta - na zamówienie - 512 490 705
Pełen zakres usług księgowych - Minimum zaangażowania Klienta - Maksimum
zaangażowania Biura. Biuro
Rachunkowe KO-ALA - prowadzimy pełen zakres usług
księgowych i finansowych, w
tym m.in. rozliczenia z ZUS,
US, listy płac, księgi handlowe,
książki przychodów i rozchodów i wiele innych e-mail: alakow@onet.eu - 601 837 677
Pogotowie komputerowe
- naprawa, modernizacja komputerów, notebooków w domu
lub firmie Klienta. Usuwanie
wirusów. Jelenia Góra i okolice
- 609 805 185
Polerowanie aut - Tanio i
profesjonalnie. - 500 551 757
Profesjonalny montaż
mebli - kuchennych, szaf wnękowych oraz drobne usługi
stolarskie - 508 302 062
Strony internetowe - Projektowanie, przebudowa stron
internetowych. Skuteczna
reklama w Internecie. Faktury
VAT - 609 805 185
TPA - TPA - 603 945 800
Usługi finansowo - księgowe
- Nabyta wiedza, wykwalifikowana kadra i doskonałe warunki
pracy sprzyjają ciągłemu rozwojowi naszego biura, dzięki
czemu zyskujemy uznanie i
zaufanie w oczach tych, którzy
już powierzyli nam finanse
swojej firmy. Dołącz do nich!!!
- 601 837 677
Wycinanie i przycinanie drzew
- metoda alpinistyczna. Ceny od
200 zł. - 516 200 030
Wycinka i pielęgnacja drzew
- małych, dużych w każdym
miejscu. Mała architektura.
Koszenie traw. Rzeźby - 785
530 116

DAR Pol Przewozy osobowe
Niemcy południowe – 075
75 182 55, 607 222 369
Heilbronn – Stuttgart, Freiburg i okolice – 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
N u r e nb e r g i a , M o n a chium, Jezioro Bodeńskie
i okolice – 075 75 182 55,
607 222 369
Licencjonowane przewozy do Niemiec – obsługujemy całe Niemcy od 99
zł. do 160 zł. – miła obsługa,
komfortowa jazda, auto klimatyzowane – 075 75 182 55,
607 222 369
DAR Pol – przewozy osobowe do Niemiec z adresu
na adres - bez przesiadki –
075 75 182 55, 607 222 369
Auto - laweta 1.2 zł./km
- Usługi auto-lawety do 1500
kg na terenie kraju i zagranicy.
1.2zł/km - 608 382 458
Bus dostawczy - transport
budowlany - przeprowadzki
szybko tanio i sprawnie. Jesteśmy do państwa dyspozycji
– zadzwoń i zapytaj - 608
329 142
LOTNISKA przewozy - Praga
- Wrocław - Berlin - Drezno
- Katowice. F-ra VAT! - 607
763 204
Posiadam wolne miejsca
- do Norwegii w okolice Oslo,
Trondheim w samochodzie
Ford Transit klimatyzowany.
Termin wyjazdu 20.08.09. 609 086 821
Przeprowadzki kompleksowe - Przeprowadzki kompleksowe - 516 146 075
Przeprowadzki transport
- tanio i profesjonalnie firmy
mieszkania kraj i ue warto 500 452 760
Tani transport krajowy - i
zagraniczny ładowność 1.5t,
szybko, tanio i solidnie - 792
791 299
Usługi samochodem ciężarowym - 6-o tonowym skrzyniowym 7m-2.5m. - 601 789 268
Usługi transportowe - kraj zagranica - 10 % taniej, faktury
VAT - 601 561 366

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA
USŁUGI
ZDROWIE URODA
Wypożyczalnia kajaków
- 15 zł./h na Zalewie Wrzeszczyńskim, mała gastronomia, inwestuj w swoje ciało
i umysł - Canada odpada
- rezerwacje - 886 206 160
225559. Kolczykowanie ciała
- Studio Piercingu zaprasza
na bezbolesne, szybkie, bezpieczne zabiegi do Studia
Kosmetycznego na ul. Wolności 2, Jelenia Góra ( koło
xero) - 517 171 414
225564. Masaże-super efekty
- Masaż klasyczny, przeciwbólowy, relaksacyjny, rozluźniający 1/2 godz. - 25 zł.
- częściowy 1 godz. - 50 zł.
Gabinet Centrum - zapisy
telefonicznie - 517 171 414
224612. Tenis ziemny - zapraszamy dzieci i młodzież na
kurs tenisa ziemnego, osoby
dorosłe na lekcje indywidualne lub grupowe. Zapisy
oraz szczegółowe informacje
telefonicznie lub pod adresem: tenis-jgora@wp.pl - 692
433 946
225558. Tipsy - 50 zł. - gabinet
- Zapraszam na tipsy żelowe,
bogate wzornictwo, wykonywane żelami sylikonowymi,
oraz na kursy modelowania
paznokci żelem, akrylem,
porcelaną, jedwabiem. Tipsy
- 50 zł, Kursy - od 350 zł. - 517
171 414
Piękne stopy - Zapraszamy
do Salonu Specjalistycznej
Pielęgnacji Stóp. Salon pracuje na najwyższej jakości
sprzęcie, kadra przeszkolona,
sterylność i bezpieczeństwo,
także dla cukrzyków - 792
870 508
Przedłużanie włosów atrakcyjne ceny, zapraszam
- 721 279 957
Salon pielęgnacji stóp Masz problem ze stopami?
Odciski, modzele, wrastające paznokcie, zrogowaciała skóra... Pielęgnacja u
osób starszych i cukrzyków
także w domu. Zapraszamy
- 792 870 508
Stopy na lato - Zadbaj o
swoje stopy. To one niosą
nas przez życie. Zapraszamy
do Salonu specjalistycznej
pielęgnacji stóp , gdzie nie
tylko je upiększymy, ale i
pomożemy przy problemach
ze stopami - 792 870 508
Stopy, stopy, stopy - Masz
z nimi problem?? Grzybica paznokci, wrastające
paznokcie, itd. Zapewniamy
pielęgnację stóp u osób
starszych i cukrzyków także
w domu. Salon Pielęgnacji
stóp!! to nie zwykły pedicure
- 792 870 508
Stylizacja, pielęgnacja
paznokci - masaż spa dłoni
– tanio. Tipsy już od 30 zł. i
to w domu. Zadzwoń! - 667
130 673
Tipsy żelowe - Profesjonalnie! Naturalny wygląd. Gwarancja 4 tygodnie. Studio
fryzur Kinga” ul. Poznańska
26a - 606 975 441

ZA DARMO
ODDAM
PRZYJMĘ
4 krzesła używane - oddam
- 600 021 565
Wózek wielofunkcyjny
- (głęboki i spacerówka)
wraz ze śpiworkiem. Kolor
niebiesko - beżowy - 668
448 407

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Całe, uszkodzone auta powypadkowe, gotówka od
ręki, posiadam własny transport, angliki też - 698 707
299
Fiata Punto, Forda Fieste
Vw Polo - lub inny samochód,
zarejestrowany w cenie do
5000 zł. - 603 182 814
Motocykl typu KROSS
lub Enduro w okazyjnej cenie
- 781 465 548
Samochód w cenie - do
1000 zł. może być uszkodzony lub bez opłat - 781
465 548

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Opony nowe i używane od
13-20 - super ceny, montaż
i wyważenie gratis - 075 78
93 651
Koła zimowe do Forda
Sierry 13 - 200 zł. - 793 146
877
Prostowanie i sprzedaż
felg aluminiowych i stalowych - Pasiecznik - 075
78 93
Części do Fiata 126p przednie fotele do Opla
Kadeta - 664 661 156
Części do Forda Escorta
- 1980-1986 - 664 661 156
Fiat 126p - Fiat 126p - 693
108 008
Fiat Panda - rok 92 - zarejestrowany, ubezpieczony w
ciągłej eksploatacji cena do
negocjacji - 508 082 730
Opony rolnicze - 440-10-25
zł. 400-10- 25 zł. opona +
dętka + felga 400-10-50 zł.
- 664 661 156
UAZ produkcji ZSRR - różne
części nowe - 607 812 385
VW Polo II - 96 rok - silnik
1.4, benzyna, wtrysk wielopunktowy plus pięciostopniowa skrzynia biegów oraz
resztę części - 607 812 385
A s t r a II , r o k 1 9 9 8 szczegóły pod numerem
– 609 840 107
651223519. Astra - sprzedam
lub zamienię na inny - kombi
z gazem - 696 035 809
224330. Audi 80 b3 1,8cm stan dobry, atrakcyjny wygląd,
szyber dach ,hak, ważne OC
i przegląd, 1,8cm gaźnik,
zderzaki i lusterka w kolorze
nadwozia, niewytłuczona,
czysta w środku, cena 2300
zł., do negocjacji KARPACZ
- 504 168 706
223410. Audi 80 B4 - okazja
- 2,3 benzyna, auto w kraju
miało 1 właściciela przez 15
lat, bardzo zadbane, ważny
przegląd i OC. Cena 3900
- 886 216 891
224771. Audi A3 - do poprawek blacharskich. Sprowadzony z Niemiec, do opłat.
Cena 7990 zł. - 608 498 262
224205. Bmw 316, 1994
- silnik 1,6 105KM immobilizer, szyberdach, alufelgi,
ABS, centralny, elektryczne
lusterka, hak, poduszki, wspomaganie. Bmw w takim stanie,
bez tuningu i kombinowania to
rarytas - 510 209 769
223555. Bmw 97 rok - 8500
zł. - Bmw 316, elektryczne
szyby, alufelgi, klimatyzacja
sprawna, centralny zamek,
skórzane fotele, podgrzewane fotele, czarny wersja
Compact 3 drzwiowa 8500 zł.
- 608 382 458

224609. Bmw e36 - srebrne,
2,0L, komputer, elektryczne
szyby, szyberdach, lusterka
po wymianie płynów. OC,
przegląd ważne rok, 10 000
zł. - 695 435 103
223625. Bmw e36 320 + gaz
8000 zł. - klimatronik, skóra,
elektryka, alarm, grzane
fotele, sekwencyjny gaz,
sportowe zawieszenie - 691
233 738
224866. Bmw e36+LPG - 2,0i
+ LPG, 160km stan dobry,
bardzo fajnie się zbiera zapraszam do kupna, cena 4.500
do negocjacji. - 889 453 384
223847. Citroen Jumper max
- rok 95; 324 000 km, moc: 95
KM, pojemność 2 500 cm3,
ład.1450 kg, hak, wspomaganie kierownicy, MAX długi
i podwyższany, komplet opon
zimowych + łańcuchy, faktura
VAT cena 6 300 brutto do
negocjacji - 500 030 634
223836. Citroen zx - tanio 1992 rok, 250 tys. przebieg,
1.9 DIESEL, 5-drzwiowy,
zarejestrowany, ważne OC,
zadbany. Cena 1500 zł. - 785
535 636
Mercedes 124 - rok produkcji
1992 - 2 litry diesel, stan bd.,
cena 4300 do uzgodnienia - 691
455 758
223744. Clio 1.8 136km
- zadbane, po wymianie
drążków kierowniczych i końcówek wahaczy w b.dobrym
stanie + felgi 17” za 8000
zł bądź na 15” za 7500 zł
zapraszam do oglądania 607 075 483
223554. Corolla 99 gaz 1.4 benzyna + gaz, zarejestrowana i opłacona,
wspomaganie kierownicy,
alarm, elektryczne szyby,
poduszki powietrzne 9500 zł.
- 608 382 458
223557. Dewoo Espero 99
rok - 1.8 benzyna rok 1999,
zarejestrowany i opłacony, 4
elektryczne szyby, wspomaganie kierownicy, centralny
zamek 3200 zł. - 608 382
458
224703. Fiat Bravo - 1.4 75
km 120 tys. przebiegu elektryczne lusterka i szyberdach,
centralny zamek, 2 poduszki
, wspomaganie, welurowa
tapicerka naprawdę warto
5800 - 725 503 512
225612. Fiesta 1,1 - 1996
rok, składak, przegląd do
marca 2010r, w ciągłej eksploatacji, do poprawek lakierniczych. Cena 600 zł. - 697
890 539
223363. Fiesta 600 zł. sprawna technicznie, cały
czas eksploatowana. Rok
1990, 1100 pojemność, CLX
autko oddam za cenę 600 zł.
Okazyjnie - 607 331 866
224708. Ford Escort 1993
rok - 1.6 16V, wyposażenie:
szyberdach, wspomaganie
kierownicy, centralny zamek,
radio, cena 3400 do negocjacji - 665 170 821
223328. Ford Escort 1993 rok
- pojemność 1597 cm3, benzyna,
czerwony, szyberdach, centralny
zamek, radio / CD, wspomaganie
kierownicy, welurowa tapicerka!
3400 do negocjacji - 665 170 821
225598. Ford Fiesta 1300 zł. - 91
rok, 1,4 składak centralny zamek,
elektryczne szyby, nowy akumulator - 691 513 305

224277. Ford Galaxy - 2.3 benzyna 145kM Bogata wersja Ghia,
rok 1997 Bardzo ładne alufelgi
odtwarzacz CD, MP3. DVD, TV
Komplet opon zimowych nowych
na stalowych felgach Cena 13.900
do rozsądnej negocjacji - 696
483 541
224253. Ford Ka - 98 rok, pojemność 1.3 benzyna, przebieg 130
tys., 3 drzwiowy, 5cio biegowy,
radio CD, poduszka powietrzna,
uchylane tylne szyby, perłowy
metalik, ekonomiczny, stan bardzo
dobry, do opłat, cena 3700 zł. - 785
983 211
225194. Ford Mondeo - 1994 rok,
1.6 benzyna, hatchback, granatowy, 2 poduszki powietrzne, RO
z mp3, wspomaganie kierownicy,
elektryczne szyby, szyberdach,
cena 3200 zł. - 695 251 692
223558. Ford Mondeo 1995 rok
- 1.6 benzyna, sedan, zarejestrowany ważne OC, wspomaganie
kierownicy, centralny zamek 2200
zł. - 608 382 458
223549. Golf 2 1.6 - z roku 1988,
szerokie zderzaki, radio CD, głośniki wzmacniacz, zarejestrowany 3
drzwiowy 1200 zł. - 608 382 458
223550. Golf 2 alufelgi - 1990 rok,
1,6 benzyna, 5 drzwi, alufelgi,
zarejestrowany w Polsce 2100 zł.
- 608 382 458
225601. Golf 3 gl - ładne autko
- bezwypadkowy, sprowadzony
z Niemiec. Rok produkcji 1993,
pojemność 1.8 benzyna, oryginalny przebieg 194000 ABS, 2
poduszki powietrzne, 4 elektryczne
szyby, elektryczny szyberdach 5
DRZWI. 3000 zł. - 075 72 32 110
223626. Golf 4 v5 2001 rok, 18.500
zł. - sprowadzony ze Stanów, zarejestrowany,4 AIRBAG, ABS, ASR,
EPC, tempomat, kubełki elektryka
- 691 233 738
223540. Golf III - 1.8 + gaz,
wszystko sprawne w 100% POLECAM - 501 474 997
224907. Golf IV - 1.6 benzyna,
1999 rok, klimatronik, elektryczne
szyby, zarejestrowany, bardzo
zadbany, użytkowany przez niepalącą kobietę, 100% bezwypadkowy ! Cena do uzgodnienia - 509
314 893
223556. Grand Voyager 2,5tdi - 7
osobowy, 1995 rok, alufelgi 7500
zł. - 608 382 458
224784. Honda Civic - sedan z
1996 roku. Posiada, wspomaganie, 2 x airbag, elektryczne szyby,
lustra i szyberdach. Auto zadbane
z OC i przeglądem. Cena 8200 zł.
- 608 498 262
225116. Honda Civic 1,6 - 93 - rok
produkcji: 1993, Moc: 160 KM
(118 kW), Pojemność skokowa:
1600 cm3, elektryczne szyby,
elektryczne lusterka, szary metalic.
Cena: 5500 zł. - 510 211 666
225100. Honda Civic 1.5
tuning - możliwa zamiana na
bmw e36 lub inne propozycje
GG 1179988 lub kom - 605
571 125
224344. Hyundai Sonata 1996 rok, biały, 2,0 E, pełne
wyposażenie, hak, stan
dobry. Cena 2300 zł. - 782
060 693
223627. Kawasaki zx7r
Ninja, 99 rok - sprowadzony
z Włoch. zarejestrowany,
opłacony, 23 tys. przebiegu,
wymieniony olej i filtry 8500
zł. - 691 233 738

224732. Ford Fiesta 92 rok pojemność 1.3 sprawny - 888
046 075

223637. Master 2.5d, 1990
rok - tanio dobry wóz, gotowy
do pracy, sprawny, z przeglądem, idealny do handlu
lub na autocamping - 692
712 710

224293. Ford Focus - rok 2000,
pojemność 2.0, benzyna, 16v
zetec skrzynia automat, przebieg
163 tys., cena 13.500 - 501 240
716

223755. Mazda 121 - rok1992
ważne OC, uszkodzone tylne
zawieszenie [urwane mocowanie wahacza w podłodze],
cena 900 - 502 479 705

225565. Mercedes 124 - 92
rok, stan bardzo dobry, 2l
diesel lub zamienię na pojemność 2,5 -3 l diesel ( może
być z dopłatą ) cena 10. 500
zł. - 727 509 954
224516. Mercedes Avantgarde - 2.9 TD zarejestrowany, 4 poduszki powietrzna,
klimatyzacja, ksenony, alusy,
pełna elektryka, bardzo
oszczędny, przegląd i ubezpieczenie do 11-09 r. - 502
245 444
225070. Mercedes kombi
124, LPG - 300TE, 221
tys. przebiegu, elektryczne
lusterka, szyby, szyberdach,

37

225584. Nissan Almera z
salonu - 96/97 z salonu od
emeryta, niebieski metalik,
zadbana, garażowana, bezwypadkowa, 100% oryginalnych części japońskich.
Przebieg: 74,5 tys. km, alarm,
centralny zamek sterowane
pilotem itd. - 602 192 149
225414. Nissan Primera 2.0D, z powodu wyjazdu,
zarejestrowany, opłacony,
stan dobry - 514 800 711
223295. Nissan Sunny 2.0
diesel - 1992r rok, przebieg
200 tys, pali ok.6l/100km
klika przegub, i trochę rdzewieje - 721 928 686

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

automat, tempomat, alufelgi,
centralny zamek na pilota,
radio Kenwood ze zmieniarką. Cena 3 tys. - 794
503 108
224905. Mitsubishi Colt z 95, ma bogate wyposażenie: elektryczne szyby,
elektryczne i podgrzewane
lusterka, elektrycznie regulowanie świateł, centralny
zamek, wspomaganie i immobiliser. Silnik 1.6 113km benzyna + LPG, car audio.3200
zł. - 663 553 005
223296. Mitsubishi Galant
- 2,5 V6 benzyna stan
techniczny b. dobry, rok
1998/1999, przegląd techniczny ważny do 05.2010
cena 16000 zł do negocjacji
- 605 233 681
223868. Mitsubishi Space
Star - 2003 - kupiony w salonie w Polsce, bezwypadkowy,
serwisowany, 24900 zł. - 692
413 079
225297. Mitsubishi Space
Star - 2003 rok, 1,6 benzyna,
srebrny metalik, klimatyzacja,
stan idealny, kupiony w salonie, serwisowany, dodatkowy
komplet opon zimowych z
felgami - cena 24500 brutto
faktura - 602 712 485
223366. Mondeo - 1,8 TD rok
1996 Posiada: alufelgi, wspomaganie, ABS, elektryczne
szyby, centralny zamek, hak,
silnik brak kompresji - 075 71
36 340
225563. Mondeo 1.8i 16v
95 rok - kombi, klimatyzacja,
elektryczne szyby przednie,
centralny zamek, radio, cd/
mp3/sd card/ po wymianie
rozrządu. amortyzatorów
przednich, hamulców tylnych
lub zamienię na auto z gazem
lub ON - 691 210 702

223979. Nubira 1.6 s (sedan)
- 1999, 143 000 km, bezwypadkowy, kupiony i serwisowany w ASO, stan tech.
bdb, przegląd do 04/2010,
ubezpieczony, benzyna +
LPG, wymieniony rozrząd,
zawieszenie, auto zadbane,
kierowca niepalący - 506
772 883
225519. Opel Astra za 7000
- kupiony i zarejestrowany
03.1997 r w salonie 1-właściciel bezwypadkowy serwisowany w ASO centralny
zamek, immobilizer alarm
+ opony zimowe, przebieg
130.000 zarejestrowany i
ubezpieczony - 075 717
2606
223283. Opel Astra za 7000
- kupiony w salonie i zarejestrowany 03.1997 zarejestrowany i ubezpieczenie do
03.2010.1-właściciel bezwypadkowy, garażowany, przebieg 131000 + opony zimowe
gratis - 075 71 72 606
224331. Opel Kadet 1.3s
- wszystko sprawne, dodatkowo tuba 300w 2 głośniki
basowe 2x250w i 2x80 ważny
przegląd brak OC - 669 427
535
223639. Opel Omega B - rok
produkcji 1995, 2,0 Ekotek
w stanie bardzo dobrym,
klimatyzacja, 4 elektryczne
szyby, xenon, klimatyzacja
sprawna. Zarejestrowany
ubezpieczony. Cena 5,500
- 889 453 384
224261. Opel Tigra - 1,4 benzyna 1995 rok. Autko posiada
poduszki powietrzne, alufelgi, sportowe zawieszenie
i układ wydechowy, elektryczne szyby, klimatyzację,
wspomaganie kierownicy,
6500 - 661 372 681

223812. Mondeo 95 1,8b
kombi - 1,8 benzyna, elektryczne szyby, lusterka,
centralny, wspomaganie,
klimatyzacja, 2 airbag relingi,
hak, roleta, grzana szyba
przód, grzane fotele, welur,
nowe opłaty, karta pojazdu,
cena 3300 - 783 032 842

223791. Opel Tigra z klimatyzacją - rok produkcji 1996,
1.4 benzyna auto posiada:
elektryczne szyby, klimatyzacje (sprawna),alufelgi, 2
poduszki powietrzne, neony,
halogeny, auto od roku w
kraju. Dzwonić po godz.
17.00 - 663 381 303

224232. Motor Kawasaki GPZ
500s - 1996rok, sprawny,
zarejestrowany, na szybkiego
chce 3200 zł. - 691 551 760

224262. Opel Vectra - 1996
rok, przyciemniane szyby,
alufelgi 17”, klimatyzacja,
tempomat, wspomaganie
kierownicy, sportowe zawieszenie H&R - 661 372 681

224628. Motorower - Ogara
205 z silnikiem S38 po podstawowym remoncie, ramę
Ogar 205 z papierami i dużo
części do Komara w tym niektóre nowe. Uwaga sprzedaję
wszystko razem! Cena 650zł
lub do negocjacji. - 601 152
437

224872. Opel Vectra - 2.0,
rok produkcji 1997, przebieg
autentyczny ok. 172 tys. km,
przednie drzwi pasażera
uszkodzone. Cena do uzgodnienia - 886 980 361
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223318. Opel Vectra - rok
1995, kolor bordo metalic.
Cena: 2500 zł. (do negocjacji)
- 510 240 831

223688. Renault 19 1.9 diesel
- 94 rok - stan dobry, wspomaganie kierownicy, cena 3500
zł. - 691 542 966

223551. Opel Vectra 2000zł
- Opel Vectra sedan 1.8
benzyna, wspomaganie kierownicy, zarejestrowany i
opłacony 2000 zł. - 608 382
458

223553. Renault 19 850 zł.
- 1990 rok, 5 drzwi, 1.4 benzyna, opłacony - 608 382
458

225092. Opel Vectra 98 rok
- kombi, 1,8 benzyna, klimatronic, elektryka, zielony
metalic, alu+kpl. zimowych
8500 zł. lub zamienię - 501
208 885
223772. Passat B3 - lekko
uszkodzony 1.8 - 94 składak,
cena 950 zł. - 696 035 809
224142. Peugeot 106,1992
rok - 1.1 cm3 po wymianie belki (2 lata gwarancji)
amortyzatorów, hamulców,
tłumika. Do wymiany stacyjka, tylny zamek od klapy
i przednia szyba - 1100 zł.
- 693 977 872
223619. Peugeot 206cc 2004, 40000 km, 110 KM,
1600 cm3, benzyna, niebieski
- metallic, ABS, elektryczne
szyby, elektryczne lusterka,
centralny zamek, autoalarm,
radio/CD, wspomaganie kierownicy, immobiliser, 4Xpoduszka, stan b.dobry, 28000
zł. - 516 125 319
224508. Peugeot 605 + gaz
- 1995 rok, 2,0 turbo E + gaz,
pełna opcja oprócz skóry.
Ważne OC i przegląd. Cena
5000 zł . Możliwa zamiana
- 695 322 429
224950. Punto 2 - rok 2000,
pojemność 1242cm, elektryczne szyby przednie,
tylne uchylne, city, centralny
zamek, nowy akumulator,
opony zimowe, wymieniony
olej i filtr, filtr powietrza, w
tylnych kołach nowe bębny
i szczęki cena 8600 - 661
296 254
223320. Renault 19 + gaz
- 1.7 benzyna + gaz, 94 rok,
centralny zamek, poduszka
powietrzna, immobilizer, elektryczne szyby i szyberdach,
wspomaganie kierownicy
- 693 871 204

223672. Suzuki Swift 96 rok
- sprowadzone i zarejestrowane
jako składak w 96 roku, zadbane,
bez korozji, w ciągłej eksploatacji, cena:1700 zł. - 665 448 465

Audi 80 b3 - 1989, nowa instalacja gazowa, hak po wymianie
oleju, nowe amortyzatory tył, po
wymianie przegubów, blacha
ocynkowana - 798 614 344

Daewoo Nexia gle 1996 rok
- auto w ciągłej eksploatacji,
ważny przegląd i OC, cena
wywoławcza 1600 zł. - 665
770 133

223662. Volvo 440, benzyna
+LPG - 1992 rok, benzyna +
LPG, cena 2900 - 508 727 964

Audi B4 - rok 1993, td kolor
granatowy metalik, posiadający
szyber dach, nowy, akumulator,
kompletne koła zimowe radio cd,
lusterka elektryczne, cena do
negocjacji - 506 306 434

Daewoo Nubira 1.6 s sedan
- 1999 rok, 143 000 km, bezwypadkowy, kupiony i serwisowany
w ASO, stan bdb., przegląd do
04/2010, ubezpieczony, benzyna
+ LPG, ekonomiczny, zadbany,
wymieniony rozrząd, zawieszenie, kierowca niepalący - 506
772 883

224401. Renault Clio 2 - 2000
rok - pojemność 1200, 10 tys.
km, II, salon Polska, ABS,
autoalarm na pilota, blokada
skrz. biegów, spalanie 5l/100,
radio cd/mp3, airbag, ważne
OC i ubezpieczenie przyciemniane szyby, zadbany. Cena
9500 zł - 606 469 718

224250. VW Passat B5 - 97
rok, pojemność1.6 16v,105 km,
benzyna, elektryka, centralny
+ alarm + piloty, ABS, blokada
skrzyni biegów, 2 poduszki,
immobilizer, obrotomierz, funkcja domykania szyb, z salonu
serwisowany, cena 12000 zł.
- 785 983 211

223524. Renault Clio I - rocznik
91, pojemność 1.2, przebieg
150 000 km, ubezpieczony, po
przeglądzie. Dokładam komplet
„zimówek”. Cena 2500 zł. - 697
200 025

224787. VW Polo - z 1999 roku.
Wspomaganie, klimatyzacja,
elektryczne szyby, 2 x airbag.
Sprowadzony z Niemiec, do
opłat. Cena 8900 zł. - 608 498
262

225429. Renault Megane rok
2000 - pojemność 1400, 132
tys. km, II właściciel, salon Polska, ABS, elektryczne szyby,
centralny zamek + autoalarm
na pilota, Alu-felgi, 4 x Airbag,
wspomaganie, dzielona kanapa,
zadbany. Cena 11.000 - 501
726 467

223542. VW Polo 1,0 benzyna,
gaz - rocznik 1988, oszczędny silnik 1,0 z gazem, kolor czerwony,
zadbane wnętrze, przegląd do
marca 2010, ubezpieczenie do
października 2009; 220 000 km;
cena 1500 zł. - 504 962 812

224837. Scorpio 95 rok 2.0
16v+LPG - stan b.dobry, 206 tys.
km, ważne OC i przegląd, cena :
6900 zł. - 790 799 040
224370. Seat Ibiza 95 e +
gaz - 1,4 instalacja gazowa, 2
drzwiowa, alufelgi, alarm w ciągłej eksploatacji. Stan techniczny
b.dobry - 880 098 319
224332. Skoda Favorit - 92 rok,
na chodzie - 509 314 876
2 2 4 9 4 8 . S k u t e r KY M C O
BET&WIN - 2008 rok, ogrzewanie chłodzony cieczą, kaski,
kufer, super stan. Duży super na
dalsze wyprawy, opłacony zarejestrowany - 660 790 068
224937. Smart Forfour cdi 4osób - 2006 47000 km skrzynia
autom, diesel ABS, elektryczne
szyby, klimatyzacja, poduszki
powietrzne, stabilizator toru
czujnik parkowania, nowe opony
zimowe. Oszczędny, dynamiczny, zwrotny, rewelacyjny w
zakrętach, dla ludzi z fantazją!
31500 zł. - 605 245 279

224317. Yamaha fz 750 tanio - rok
1989 sprawny, dynamiczny przygotowany do sezonu. Niestety
bez dowodu rejestracyjnego.
Cena 2500 zł. - 607 331 866
Adria - przyczepa kempingowa,
zadbana, zarejestrowana, waga
do 750 kg cena 3500 zł. - 692
413 079
Audi 80 - 1990/96; 1,6 TDI,
centralny zamek, elektryczne
lusterka, komputer, blokada
skrzyni, autoalarm, bagażnik
dachowy; przegląd: 06.2110r;
uszkodzony - pęknięta głowica
silnika; cena 2500 zł. do negocjacji - 604 786 525/696 410 359
Audi 80 - B3 1,8cm - stan dobry,
atrakcyjny wygląd, 1,8cm gaźnik,
szyber, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, czysty w środku,
hak, OC i przegląd do 12.2009
roku, nie wybity, Cena 2300 zł.,do
negocjacji - 504 168 706
Audi 80 1.6 po kolizji - silnik
sprawny instalacja gazowa,
uszkodzony lewy przód maski
reflektor, cena 1200 zł. do negocjacji - 669 365 677

Autocamping - wynajmę
- Ford Transit, diesel, pełne
wyposażenie. - 696 015 474
Autokemping - VW LT 31 karman, 92 rok, pełne wyposażenie
kempingu oprócz klimatyzacji,
31000 zł. - 601 924 778
Bmw e36 - rok 1991 sadem,
srebrny metalik.2,0l ,150 km.
Komputer, elektryczne szyby,
szyberdach, wspomaganie, ABS,
elektryczne lusterka, LPG,OC do
2010 maj, przegląd 2010 lipiec.
Cena 10 000.zł. - 609 867 547
Bmw E36 320 - części lub całe
bmw e36 320 - 515 840 190
Buggy - na bazie fiata 125,
orurowany sprawny, niedawno
zbudowany, przystosowany
na szutry jak i na polne drogi,
zwinny i zwrotny, cena do uzgodnienia. - 516 722 318
Camping chateau - firma
francuska, stan dobry, posiada
lodówkę, umywalkę, 3 miejsca
do spania, ogrzewanie gazowe,
oświetlenia, zlewozmywak i
wiele innych cena do uzgodnienia - 516 722 318
Chevrolet Astro Van - 8-osobowy, 4300 benzyna, automat,
zarejestrowany, brak przeglądu
i OC, do poprawek blacharskich,
4900 zł lub zamienię - 601 924
778
Citoen zx - rok 1992, przebieg
250 tys., 5-drzwiowy, zarejestrowany, ważne OC, 1.9 diesel,
zadbany. Cena 1500 zł. - 785
535 636
Corsa B1,5 d - bardzo
oszczędne autko - 505 558 603
Daewoo Espero - dohc 16 v
po uszkodzona pokrywa silnika
i pas przodu, silnik sprawny,
samochód jest na chodzie, zarejestrowany, przegląd do 2010 rok
produkcji 1996 - 662 018 454

Escort - z 91 roku 1.3 na
chodzie, stan dobry, tanio - 694
258 713
Fiat 126p - Fiat 126p - 693
108 008
Fiat 126p - z 1999 roku w
dobrym stanie w ciągłej eksploatacji, ważny przegląd i OC do
06-2010. - 508 148 773
Fiat Cinquecento 900 - rok produkcji 1996, stan bardzo dobry,
ważny przegląd i OC. Nowy
akumulator, komplet opon, szyberdach, 2500 zł. czarny - 662
189 973
Fiat Doblo - osobowy z 2006
roku, idealny, z salonu, 1 właściciel, pełen wypas, rozsądna cena
- 692 864 736
Fiat Panda - rok 92 - zarejestrowany, ubezpieczony w ciągłej
eksploatacji cena do negocjacji
- 508 082 730
Fiat Punto 2001 rok diesel
- 1,9jtd ( turbo diesel) 110KM,
5-drzwiowy, klimatyzacja, elektryczne szyby, wspomaganie
kierownicy, komputer, centralny
zamek, samochód sprowadzony
z Niemiec do opłat - 510 298
055
Fiat Uno 2001 rok - uszkodzony przód, prawy, auto
salonowe, cena 2000 zł.
- 787 233 050
Fiesta - tanio - 91 rok,
czarna, bez korozji, atrakcyjny wygląd, ważny przegląd i oc, radio. cena 900 zł.
- 604 899 303
Fiesta 1.8 diesel - stan
dobry. bez korozji, biały, ekonomiczny 5,5 l na 100,km,
opony zimowe po przeglądzie, 1600 zł. - 609 246 405
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Ford Escort - części - 19801986 - 664 661 156
Ford Escort + gaz, 91
rok - 1.6 z gazem ważnym
do 2015r., wspomaganie
kierownicy, 5-drzwiowy, centralny zamek, niebieski metalik, przegląd i OC do07.2010
bez korozji cena 2100 zł.
- 785 743 405
Ford Escort 1997 - 1,6,
gaz, cena 4200 zł. - 665
208 202
Ford Escort 96 rok - uszkodzony prawy przód, jeżdżący, lekko przetarty, cena
ostateczna 1600 zł. - 787
233 050
Ford Fiesta - 91 rok, 1,4,
cena 1500 - 691 513 305
Ford Fiesta - diesel - 89
rok w nowej budzie silnik
1,8 ekonomiczny dorzucam
4 nowe opony zimowe na
felgach i sporo części rozrusznik alternator i pompę
wtryskową itp. brak OC i
przeglądu, cena 1000 zł. 790 880 189
Ford Fiesta 1.8 diesel - rok
1994, pojemność 1.8, cena
1600 zł. - 502 857 216
Ford Focus 1,8tdci - 2005,
stan bdb., bezwypadkowy, 1
właściciel w Polsce, opłacony,
ubezpieczony - 507 002 292
Ford Granada diesel - diesel, zarejestrowany, 1600 zł.
- 601 924 778
Ford Mondeo - 1993 rok,
kombi, 1.6, 16v, kolor biały,
ABS, wspomaganie, szyberdach, centralny zamek, roleta,
zadbane do poprawek kosmetycznych. Brak OC 2,200
możliwa zamiana na mniejszy
Kategoria - 796 461 736
Ford Probe 2.2 turbo - tanio
w dobrym stanie, nowe sprzęgło, wymieniony olej silnikowy,
olej skrzyni biegów, wahacze
amortyzatory klocki hamulcowe itp., cena 3000 zł. - 791
021 523
Golf 2 - auto w dobrym stanie, w ciągłej eksploatacji 1.6
benzyna, rok prod.88/89, cena
2200 PLN. - 667 894 576
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Golf I 1100 cm - w całości lub
na części, pojemność 1100,
1977 rok, biały, auto jeździ, ale
silnik do remontu w końcu ma
ponad 30 lat, cena do uzgodnienia. - 792 155 716
Honda mtx 80 - za 700 zł.
motor sprawuje się nieźle - 697
710 054
Iveco turbo dally maxxxi
- stan dobry po remoncie kapitalnym blacharki, nowy lakier,
kolor biały, stan techniczny,
bardzo dobry - 792 852 093
Jaguar daimler xj6 - 01/1990,
przegląd 01/2010, 151000km,
silnik4,0, 226 KM, automatic,
jasna skóra, podgrzewane
fotele, itd. dla konesera. Stan
idealny : import Szwajcaria 15000 zł. - 790 524 539
Katalizator - Skoda Felicja 1.3, cena 150 zł. - 517
734 797
Lupo - Lupo 1.2 TDI srebrny
metalik, rocznik 2000 małe
spalanie 4.5l ON w mieście,
przebieg 201000, stan dobry,
cena 10 tys. - 603 941 051
Maluch - pełnoletni tanio
- 604 553 550
Maluszek za 600 zł. - 98 rok,
listopad opłacony, stan dobry
- 693 639 881
Mazda 323 - 90,1.6 16V benzyna kolor biały stan dobry.
1500 zł. - 507 107 350
Mercedes 123 - puknięty
od strony pasażera, jeżdżący,
cena ok 1300 do negocjacji po
obejrzeniu. SILNIK I SKRZYNIA BDB - 518 701 303
Mercedes 123 2,4d - 1000
zł. po stłuczce , jeździ. przegląd robiony miesiąc temu.
OC do połowy sierpnia - 518
701 303

Motor Simson s51 - rok
1988. Jest po remoncie silnika
i po małym liftingu. Cena 1700,
możliwa negocjacja. - 516
183 335
Nexia - z gazem sekwencyjnym 1995 rok poduszka
kierowcy wspomaganie, abs,
uszkodzona pompa paliwa cena 900 zł. - 728 835 060
Nissan Almera 96/97, z
salonu - od emeryta, niebieski
metalik, zadbana, garażowana, bezwypadkowa, 100%
oryginalnych części japońskich. Przebieg: 74,5 tys.
km, alarm, centralny zamek,
sterowany pilotem itd. - 602
192 149
Nissan Micra - 5 drzwi, 1.0,
benzyna do opłat, cena 2600
no negocjacji - samochód
jest w dobrym stanie - 609
365 271
Nissan Primera - sedan
diesel, 2000 rok, bezwypadkowy, zarejestrowany w kraju,
max. wyposażenie oryginalny
lakier, cena 14700 do uzgodnienia - 660 699 940
Nissan Sunny - rok 1991,
pojemność 1400 benzyna,
zarejestrowany. Cena 2000
zł. - 502 857 216
Nowy akumulator 35 ah - na
gwarancji firmy maxibatt 35
Ah (data zakupu 30.07.2009)
- 693 483 778
Omega B benzyna + LPG
automat - kombi/LPG sekwencyjny 2l/95 rok, klimatyzacja, abs, airbagi, kontr trakcji,
skrzynia z funkcja sport, welur,
elektryczne fotele, szyby,
lusterka przegląd i OC, aktualne, nie wymaga wkładu
finansowego Jelenia Góra
- 889 301 370

Mercedes 124 - 300d pilne
- atrakcyjny wygląd i cena 504 831 058

Opel Astra - auto w dobrym
stanie, sprowadzone po opłatach, polecam - 785 226 634

Mercedes 124 - diesel
pojemność - 2000-1992 rok
opłacony lub zamiana - 727
509 954

Opel Astra 1.6 combi - 1992
rok, powymienia hamulców,
łożyska, reparaturek, progu,
osłon na przegubach, paska
rozrządu, nietypowa tapicerka, RO, 198tys przebiegu.
Wszystko sprawne, wsiadać
i jechać. Cena: 4200 - 606
283 595

Mercedes 124 - do poprawek blacharskich 2.5 d,
oszczędny złoty metalic, 5000
PLN - 692 050 387
Mercedes 190 za 3000 zł.
- 190 2,3 l benzyna + LPG
czerwony, automat, ABS, ASD
Hak, OC opłacone, brak badań
techn Silnik po remoncie, cena
3000 zł. bez negocjacji - 607
100 857
Mercedes 190d - rok 1986,
pojemność 2.0 diesel, kolor
biały. Cena 2100 zł. - 502
857 216
Mercedes 220d - zielony,
zadbany, 1600 zł. - 601 924
778
Mercedes c 220 dhd - kolor
czerwony, ABS, centralny
zamek, szyber dach, wspomaganie przebieg 130000 km,
zadbany - 661 333 884
Mercedes c180 - rok produkcji 1995, pojemność 1.8,
sedan, ABS, el. lusterka, szyberdach, centralny zamek,
poduszka powietrzna, wspomaganie kierownicy, immobiliser, welurowa tapicerka - 724
123 906
Mitsubishi Proton 1,4cm
- rok produkcji 96,97, nie składak, stan dobry, dwa kpl kół,
pilot, centralny, immobilizer,
hak, szyber, elektryczne szyby,
poduszka, czarny metalik,
opłacony, cbr radio, radio mp3,
ekonomiczny,7L na100 km
,cena 4500 zł.,lub zam na inny
Karpacz - 504 168 706
Motocykl - z silnikiem czterosuwowym o pojemności
200-500 cm3 do 2 tys. zł. - 603
320 692

Opel Corsa 94 rok zadbana
- atrakcyjny wygląd, alufelgi,
pojemność 1.4, wspomaganie kierownicy, nie wymaga
wkładu finansowego, przebieg 180 tys, kolor ciemny
granat metalik cena 4,500
zł. do uzgodnienia - 663 023
982
Opel Corsa B 1.2 ładny
- z 93 roku, stan bdb. nowy
przegląd, alarm, c.z. polecam,
cena 3700 do negocjacji - 664
035 040
Opel Kadet - 1.6, benzyna,
rok produkcji 1994, ubezpieczony ważny przegląd, cena
1500 zł. - 604 842 834
Opel Kadet z graniem - po
delikatnym tuningu wizualnym, w bdb. stanie gratis
sprzęt muzyczny tuba i 2
głośniki 250w basowe i 2 80w,
cena 800 zł. - 669 427 535
Opel Kadett - 1.6 benzyna, sprowadzanego z Niemiec, bez silnika, na części
(hatchback, czerwony) - 609
027 790, 075 75 58 884
Opel Omega 400 zł. - w całości lub na części 1993 rok 2.0
- 885 588 345
Opel Tigra - 1,4 benzyna
1995 rok. Autko posiada
poduszki powietrzne, alufelgi, sportowe zawieszenie
i układ wydechowy, elektryczne szyby, klimatyzację,
wspomaganie kierownicy
- 661 372 681

Opel Vectra - 1996 rok, przyciemniane szyby, alufelgi 17”,
klimatyzacja, tempomat, wspomaganie kierownicy, sportowe
zawieszenie H&R - 661 372
681

Przyczepa Głowacz 2004, lekka: 750kg, dł:280,
szer:145,wys:150, z plandeką; zarejestrowana i
ubezpieczona. Cena: 2450
(Bolesławiec) - 600 259 228

Opel Vectra - 92 rok, pojemność 1.8 benzyna, centralny
zamek na pilota, wspomaganie, szyber dach, hak, lotka,
przyciemniane światła tył. Auto
bez szpachli - zadbane, cena
do propozycji zainteresowanych - 882 491 671

Renault 19 - 5 -drzwiowe,
stan bardzo dobry, podzespoły silnik igła, ważny
przegląd i OC, z powodu
wyjazdu, cena 755 zł. - 794
605 530

Opel Vectra B - 98 - kombi
1,8 benzyna, zielony metalik,
klimatyzacja, elektryka, alu
9000 zł. lub zamienię - 501
208 885
Opel Vectra b 2.0 dti - 2000
rok, kombi, 2.0 DTI, 101KM,
175 tys. km, ABS, centralny
zamek, alufelgi, el. szyby, el.
lusterka, radio/CD, wiśniowy
metalic, 13 700 PLN - 792
733 783
Opla Vectra 92 rok - 1.8
benzynka.7.5l na 100km.
Świeżo po badaniu technicznym, OC - wyłupione-24.07.09
na rok! Stan auta BDB! Cena
3300 zł. WARTO - 693 805
173
Opony zimowe - w dobrym
stanie cena 60 zł. szt. - 603
228 128
Opony zimowe Cinquecento
- komplet jak nowe, widać
włoski cena za szt 40 zł. - 728
835 060
Opryskiwacz ciągnikowy 400l, rozstaw - 12 metrów tanio
okazja - 602 740 235
Passat B4 - auto znajduje się
od 2 lat w kraju, posiada sekwencyjna instalacje gazowa
firmy BRC, użytkowane przez
osobę niepalącą, bogate wyposażenie, nie wymaga wkładu
finansowego - 791 587 521
P e ug e o t 2 0 6 - 1 9 9 2
rok.1000 ccm3, 5 D,RM ,CZ,
immobilizer, stan ogólny dobry,
opłacony do XI.09 - 693 344
860
Peugeot 206 tanio - 2000
rok, 2l hdi, alufelgi, abs, centralny zamek, elektryczne
szyby, srebrny metalik, radio,
nowe opony, do zrobienia
turbina. Koszt 1000 zł. Cena
9000 zł. sportowy wygląd - 506
405 755
Peugeot Boxer maxi VAT biały, 2400 tdi, ważny przegląd
i OC, w ciągłej eksploatacji,
16800 brutto - 601 924 778
Peugeot boxer VAT - maxi,
99 rok, biały, w ciągłej eksploatacji, 16800 brutto - 601
924 778
Peugeot j9 - zarejestrowany, benzyna,1800 zł lub
zamienię na przyczepę lub
inne propozycje - 601 924
778
Piękne Audi A6 1.9 tdi
- wersja limuzyna, kolor
srebrny metalik, przebieg
190000 tys. książka serwisowa, pełne wyposażenie
bez skóry, auto w bardzo
dobrym stanie warte zobaczenia, cena 27500 zł. - 606
609 115
Polonez Caro Plus - z
powodu wyjazdu, autko stan
techniczny igła, posiada
instalacje gazową, cena 350
zł. - 605 487 431
Pontiac lumina - na chodzie 3,1 benzyna + gaz,
1991 rok produkcji, cena do
negocjacji - w całości lub na
części - 606 445 409
Przyczepa Adria - kempingowa, zarejestrowana, waga
do 750 kg za cenę 3500 zł.
- 602 712 485

Renault 19 - benzyna,
biały, welurowa tapicerka,
zarejestrowany, sprzedam
lub zamienię na rower górski,
przyczepę lub inne propozycje, 1500 zł. - 601 924 778
Renault 19 diesel - 91 rok,
1,9 diesel, zarejestrowany
ważny przegląd i OC, alarm
pilot centralny zamek, cena
1400 zł. - 604 899 303
Renault Clio 1.5dci tanio
- 2003, 98.000 km, 3 drzwi,
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
Renault Megane - serwisowany aso, bogate wyposażenie, komplet kół i opon
zimowych, po przeglądzie
technicznym, gotowy do
jazdy - 600 481 718
Renault Megane 1900
DCI - 03/2005, przegląd
02/2010,diesel, sprowadzony, zarejestrowany, FULL
wyposażony, klimatyzacja
aut, 6 poduszek, tempomat.
STAN IDEALNY, 166000 km,
ale tylko na autostradach i
dużych trasach. 30500 zł.
- 790 524 539
Renault Scenik - 98 rok,
kolor niebieski metalik stan
bd. cena 12.500 tys. - 500
289 971
Renault Twingo - 98 rok,
zielony, alufelga, ciemne
t y l n e s z y b y, c e n t r a l n y
zamek, radio, atrakcyjny
wygląd. cena 3300 zł. - 604
899 303
Renoult Megane 1,9
diesel - 1999 rok, 162 tys.
przebiegu, alufelgi 14, elektryczne szyby, centralny
zamek, wspomaganie kierownicy, zielony metalic,
cena 10300 - 605 592 226
Rodzinne kombi - 1993
rok, kombi, 1.6, 16v, kolor
biały, ABS, wspomaganie, szyberdach, centralny
zamek, roleta, zadbane do
poprawek kosmetycznych.
W chwili obecnej brak OC
2,200 - 796 461 736
Seat Ibiza 92 - gaz - 1.2
cm instalacja gaz, zarejestrowany do 10/09 w całości lub na części - 950 zł
sprawny na chodzie - 885
588 345
Seata Ibiza, 1996 rok,
1700 zł. - silnik o pojemności 1.4 l pracuje bez
zarzutu. Samochód jest
bardzo szybki i dynamiczny
jak na swoją pojemność,
auto wymaga jednak poprawek blacharskich - 075 742
65 61, 695 996 561
Silnik Escort - pojemność
1.9 benzyna + skrzynia
biegów, półosie, komputer
sterujący, silnik sprawny,
kompletny cena 600 zł. 516 722 318
Skoda Favorit 92 rok - 1.3
pojemność, benzyna + gaz,
ważny przegląd i OC, cena
600 zł. do uzgodnienia 663 023 982

S k od a F e l i c i a 1 6 0 0 11/1999, przegląd 11/2009,
100 000 km, srebrny
metalik, 1600 (silnik VW)
benzyna + LPG, ABS, elektryczne szyby, 4 poduszki,
wspomaganie, radio CD,
z salonu, piękna - 9900 zł.
- 790 524 539
Skoda Felicia 1999/2000
- nowe sprzęgło, radio c-d,
opony zimowe, kolor granat, stan dobry, cena 5500
- 609 855 979
Skoda Felicia pickup - rok
produkcji 1998, pojemność silnika 1,3 mpi, stan
techniczny dobry - 794
216 130
Skuter - 1600 zł. - 781
242 765 - 075 71 30 516
Skuter 1600 zł. - pojemność 50, rok 2006, zadbany,
kufer, alarm, blokada kierownicy i koła - 781 242
765
Skuter Suzuki Katana
- pojemność 80, zarejestrowany na pojemność
50, cena 3000 zł. - 604
842 834
Sprzedam lub zamienię
- Ford Scorpio kombi 1996
pełna elektryka, cena 5.000
lub zamienię na inne - 515
776 177
Sunny N14 - 91 rok, 3
drzwiowy, czerwony, ładny
w dobrym stanie nowy przegląd, cena 1600 PLN do
dogadania - 724 776 769
Syrenka 105 l - z dokumentami (nie na chodzie)
i drugą erkę (na chodzie).
Dodatkowo jest bardzo
dużo części. Więcej informacji po godz.16. - 075
71 251 45
Tico - tanio - 98 rok,
bordowy, ważny przegląd
i oc, radio, cena 1900 zł.
- 604 899 303
Toyota Celica 1.6 sti
- autko w ciągłej eksploatacji. Po wymianie
wszystkich płynów eksploatacyjnych, paska rozrządu. Atrakcyjny wygląd!
cena około 9000 tys. zł. do
negocjacji! - 697 421 027
Uno 45 - tanio - pojemność 900, rocznik 93, 3
drzwiowe, ważne OC i
przegląd, niedrogo - 669
409 351
VW - 88 rok, granatowy,
pojemność 1.0 ccm, przebieg 160 tys., zadbany,
hak, w ciągłej eksploatacji, ważne OC i przegląd,
cena 1600 - 607 364 926
V w G o l f II - r o c z n i k
1990, pojemność, sil nika 1300 ccm, benzyna,
3 - d r z w i o w y, s e l e d y n
metalik, opłacony, zarejestrowany, cena 1.500,00
zł., do negocjacji. - 605
449 368
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ważny przegląd i OC,
1900 zł. - 601 924 778
VW Polo II - 96 rok - silnik 1.4, benzyna, wtrysk
wielopunktowy plus pięciostopniowa skrzynia
biegów oraz resztę części
- 607 812 385
VW Transporter - t 4 tdi 2,5
diesel stan b d oszklony 9
miejsc kolor czerwony
2000 rok, zarejestrowany
- 694 680 017
Xantia - z 94 roku pojemność 1.6i przebieg 154
tys. Ważny przegląd i OC.
Dwa komplety opon - 887
336 650

RÓŻNE
SPRZEDAM
Najtaniej garaże blaszane, bramy garażowe
- transport i montaż gratis - 075 643 90 25 i 501
234 403
Pampersy męskie - rozmiar 2, sztuk 60 - cena
za całość 45 zł - 076 76
261 53
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
Elektryczny kocioł
C.O 230V 360V 18KW,
cena 200 zł. – 075 71 306
14
Akordeon 80 basów
- 500 030 627
Gazowy grzejnik wody
przepływowej - typ G 1901 - 075 75 223 96
2 szczeniaki 6 tygodniowe
- bokserki - 075 762 16
24
Dwuteownik - sztuk
3, wymiary: dł. 5m, wys.
- 240 mm, szer. 117mm,
cena 50 zł. za 1mb - 662
609 705
Papa izolacyjna - termozgrzewalna, 12 sztuk, cena
60 zł. szt. Jelenia Góra
- 500 599 112
Drzwi balkonowe PCV
86x204 cm z demontażu
- 793 146 877
Lod ó w k a - 5 0 z ł . ,
witryna - 50 zł., meblościanka - 50 zł., nowy
materac 160x200 - 150 zł.
- 607 220 746
Suknia ślubna biała dwuczęściowa, pięknie
zdobiona, rozmiar 38,
cena 500 zł. do negocjacji
gratis futerko i rękawiczki
- 785 182 698
Fotel obrotowy - do
komputera 55 zł. - 604
429 249

VW lt 28 2,4td - maxi przedłużony i podwyższony
sprawny technicznie, bez
rdzy - 4200 zł. - 880 098
319

Gazowy ogrzewacz
katalityczny z reduktorem – cena 100 zł kontakt
– 075 75 15 449 wieczorem

Vw Passat B5 - kombi,
rocznik 98/99 1.9 tdi
185000 przebieg. cena do
uzgodnienia. Atrakcyjny
wygląd - 793 310 727

Wózek na zakupy, granatowy – kratka, cena
nieużywanego 25 zł – 075
75 15 449 wieczorem

VW Passat kombi - 1,9
tdi, rok 1996 automatyczna skrzynia biegów,
rozsądna cena - 694 804
273
VW Polo - 88 rok, pojemność 1.0 ccm, przebieg
160 tys., stan dobry, cena
1600 - 607 364 926
VW Polo - 91 rok, czerwony, zadbany, 1000ccm,

RÓŻNE
KUPIĘ
Starocia, meble, szkło,
porcelanę, obrazy, grafikę, militaria, białą broń,
odznaczenia, zdjęcia,
dokumenty wojskowe,
figurki i inne stare przedmioty - 609 443 235

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Vectra S.A. wiodący
operator kablowy w Polsce,
poszukuje osób na stanowisko:

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

Nowości, liczne
promocje cenowe m.in.
mebli wypoczynkowych
firmy "WAJNERT"
oraz materacy z MK
FOAM KOŁO i biurek,
bogaty asortyment
mebli pokojowych,
hotelowych, kuchennych
i sprzętu AGD oferuje
ESTYMA.
Konkurencyjne ceny,
projekty, aranżacje,
dowóz i montaż.

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

Salony Meblowe
Jelenia Góra, ul. Armii Krajowej 23,
tel./fax 075/75 23 800,
www.mebleestyma.pl, www.kuchnieestyma.pl

