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Mieszkanie
z ogrodem!!!
szczegóły

na STR. 40

SKUP I SPRZEDAŻ
PODRĘCZNIKÓW
Od dnia 4 lipca lędzie
prowadzony skup i
sprzedaż podręczników
używanych. Stoiska znajdować się będą:
- przy ul. 1 Maja (obok
Urzędu Statystycznego)
- ul. Długa nr 4/5 3 piętro
(Dom Handlowy - Dom
Dziecka)
www.doszkoly.com
50%
CENY
SKLEPOWEJ

CZYNNE OD PONIEDZIAŁKU
DO SOBOTY OD 10 DO 18
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ROZMAITOŒCI

Dzieci jeszcze nie myślą o nadchodzącym roku szkolnym, ale ich mamy i ojcowie
już odwiedzają księgarnie, by przygotować pociechy na powrót do szkoły. To
niełatwy okres dla budżetów domowych większości z nas. Za szkolną wyprawkę
trzeba zapłacić średnio 500 złotych.
Dzieci cieszą się jeszcze wakacyjną wolnością, a coraz więcej
rodziców już zakupuje swoim pociechom podręczniki na zbliżający się
rok szkolny. Podczas wizyt w jednej
z księgarni w naszym regionie,
postanowiliśmy dowiedzieć się od
sprzedawczyni (która sama ma
córkę w gimnazjum), ile w tym
roku kosztuje wyprawienie dziecka
do szkoły.
Nie da się określić dokładnej
kwoty, ponieważ nie wszystkie
podręczniki są kupowane w księgarni, część rodzice odkupują od
uczniów starszych klas – informuje
sprzedawczyni. Niestety, w tym
roku wprowadzono wiele nowych
podręczników, więc tu nie ma wyboru - trzeba wydać większe pieniądze

na nowe książki. Sama mam córkę
w gimnazjum i choć jeszcze nie kupiłam wszystkich wymaganych podręczników, wiem, że całość wyniesie
mnie ponad 400 zł – mówi nasza
rozmówczyni. W klasach 1-3 szkoły
podstawowej, rodzice będą musieli
wydać kwotę przeszło 300 złotych
na zakup nowych podręczników.
W liceum, jest o tyle praktyczniej, że
niektóre książki, zakupione w 1-szej
klasie, służą na 3 lata, więc rodzice
maturzystów zapłacą najmniej.
Nie zapominajmy, że zeszyty,
przybory do pisania czy malowania
są kolejnym wydatkiem rzędu kilkudziesięciu, a nawet przeszło 100 złotych. W ten sposób, średnio trzeba
przeznaczyć kwotę 500 złotych, by
móc wysłać dziecko do szkoły. – Na

(Ola)

Koniec wakacji nie jest z pewnością łatwym okresem dla budżetów
domowych większości z nas. Jeśli jest taka możliwość, najlepiej kupić
część książek używanych. Każdy ma swoją strategię, jak poradzić sobie
z coroczną inwestycją w edukację naszych dzieci. Raczej nie ma co
liczyć, że ceny książek będą niższe.

PŁONĄCY AUTOBUS NAROBIŁ DYMU

Oszukiwała
na TPD

Miała tylko pozyskiwać sponsorów na rzecz Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci. Zainteresowanych namawiała do wpłacania pieniędzy, które zamiast zasilać konto towarzystwa,
trafiały do jej kieszeni. 50-letnią oszustkę zatrzymała na
gorącym uczynku policja.

Dariusz Miliński
artysta z Pławnej
Niecodzienną oprawę miało niedzielne otwarcie
dorocznego pleneru artystycznego w magicznej Pławnej Dolnej, królestwie Dariusza Milińskiego. Imprezę,
na którą przyjeżdżają rozmaici artyści zaprzyjaźnieni
z Darkiem, którzy przez dwa tygodnie tworzą inspirując się aurą miejsca, rozpoczął koncert gwiazd polskiej
estrady, w tym Czesława Mozila (Czesław Śpiewa) oraz
grupy 13 Poziomo. A sam Darek to przykład postaci
pozytywnie zakręconej. W wykreowanej przez siebie
enklawie artystycznej magii spełnia marzenia
z dzieciństwa. Zaś całość – z grodziskiem,
Zamkiem Legend Śląskich i pozostałymi cudami tego miejsca – będąca na
pograniczu zdrowego i
potrzebnego kiczu, stanowi magnes przyciągający zarówno dzieci
jak i dorosłych.

Czytelniczka Ela i zrobiła zdjęcie (mniejsze).
Trudno wykluczyć hipotezę,
że zdezelowany, na lwóweckich numerach rejestracyjnych, autobus skusił miejscowych wandali, którzy postanowili go podpalić. Pojazd
zaparkowano na parkingu
przy byłej bazie PKS kilka lat
temu. Nikt się nim nie zainteresował aż do minionej środy,
kiedy stanął w płomieniach.

– Wyłudzała pieniądze od podmiotów gospodarczych i przywłaszczała je – mówi kom. Bogumił Kotowski z policji. – Kobieta
mając legalne pełnomocnictwo
do reprezentowania Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci miała pozyskiwać
sponsorów i firmy do współpracy,
które wpłacałyby na konto TPD
fundusze na książki edukacyjne.
Nie miała jednak uprawnień do

zbierania datków od darczyńców.
Zatrzymana kobieta przyznała się,
że nielegalnie zbierała pieniądze,
które przeznaczała na swoje utrzymanie. Kobieta wyłudzała różne
kwoty pieniędzy, najczęściej od 20
do 50 złotych. Pieniądze w dobrej
wierze przekazało kilkadziesiąt
podmiotów z terenu całego Dolnego Śląska.

Fot. Policja

Stojący na parkingu naprzeciwko starostwa jeleniogórskiego zniszczony autosan stanął w minioną środę
(5 sierpnia) w płomieniach
ognia i kłębach dymu. Płonący
pojazd szybko ugasiła straż
pożarna. Paląca się guma i
inne części z tworzyw sztucznych spowodowały jednak
silne zadymienie ulicy Kochanowskiego i sąsiednich. Słup
dymu z pożaru widoczny był
z daleka, co zauważyła nasza

NA TOPIE

(tejo)

pewno w komfortowej
sytuacji są rodziny, w których oboje rodziców pracuje – mówi księgarka.
Jedna z klientek wtrąca,
że musi teraz wyprawić
swoją „trójkę” do szkoły,
wszystkie mają wprowadzone nowe podręczniki,
a sama je wychowuje.

(tejo)

Oszustka została
zatrzymana w policyjnym areszcie.
Odpowie za oszustwo za co grozi do
8 lat pozbawienia
wolności.

(tejo)

PLUS TYGODNIA
Alina Obidniak
Cesarzowa Teatrów Ulicznych
Legendarna dyrektorka Teatru Norwida, nieobecna
podczas inauguracji XXVII Międzynarodowego Festiwalu
Teatrów Ulicznych, który wymyśliła, zasługuje na więcej
niż jednozdaniową wzmiankę. Dzięki wyobraźni pani Aliny, która w 1982 roku postanowiła dodać koloru szarej
rzeczywistości ulic jeleniogórskich i zaprosiła do miasta
kilka grup ulicznych aktorów, Jelenia Góra stała się
sławna w Polsce i Europie na ponad dwie dekady.
Pomysł A. Obidniak szybko „kupiły” inne miasta,
które dziś spijają śmietankę artystycznej sławy.
Jeleniogórski festiwal, choć znacznie mniej
prężny niż w swoich złotych latach, pozostaje
jedną z najważniejszych imprez w stolicy
Karkonoszy. Wychowuje się na nim już drugie
pokolenie młodych mieszkańców miasta. I to
wszystko dzięki tej kobiecie. Nie wolno o tym
zapomnieć.

(tejo)

Fot. Archwium Jelonki

Fot. Konrad Przezdzięk

Podziel się szczęściem
–str. 3
Śmierć przed życiem
–str. 4
Zabił na pasach, cela czeka
–str. 4
Wicemarszałek przed
sądem
–str. 5
Samobójca na kominie
–str. 5
Galerie idą w górę
–str. 6
Rynek dla sztuki ulicy
–str. 7
Niemiecki sposób
na polskie bolączki
–str. 8
Porcja rozmaitości
–str. 9
Poczet aktorów: Elwira
Hamerska-Kijańska
–str. 10
Zapomniane miejsce cudów
–str. 11
Atomowe Kowary
–str. 12
Most pana starosty
–str. 13
Jeleniogórskie fotki wybrane
–str. 13
„Klisza pamięci”
pionierów Jeleniej Góry
–str. 14
Informator
–str. 15
Dodatek o zdrowiu
–str. 18
Kościoły i parafie
–str. 19
Z lotu ptaka
–str. 20
Sportowe wieści
–str. 21-23
Z czterech stron miasta
–str. 24-25
Prawnik radzi
–str. 25
Jelonka wczoraj
–str. 39

Fot. Konrad Przezdzięk

DZIŚ W JELONCE

Fot. Tejo

Rodzice szykujcie portfele !

DZIŚ W JELONCE

Fot. Ela
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Podziel się
szczęściem!

Zmieniasz stan cywilny? A
może w Twojej rodzinie
pojawia się na świecie synek lub córka? Pochwal się
tym Czytelnikom tygodnika
Jelonka.com! To nic nie
kosztuje.

Fot. Anna Pisulska

Co t ydzień postaramy
się informować Państwo
nie tylko o wydarzeniach
sensacyjno-politycznych,
lecz także przynieść nieco
rodzinnych wieści. Mamy nadzieję, że nam w tym pomożecie.
Dlatego prosimy o nadsyłanie
zdjęć ze ślubów oraz chrzcin,
które będziemy publikowali na
łamach naszego pisma. Liczymy,
że takie doniesienia ubarwią nie
tylko gazetę, ale przyczynią się
do zaciśnięcia więzów lokalnej
społeczności jeleniogórzan i mieszkańców Kotliny Jeleniogórskiej.
Czekamy na odzew! Nasz adres:
redakcja@jelonka.com

Marta i Michał Lachowiczowie
pobrali się w Mysłakowicach.

(tejo)

Jeleniogórska policja apeluje do osób starszych,
samotnie mieszkających o zachowanie szczególnej ostrożności i nie wpuszczanie do domów osób
obcych oraz nie dawania nieznanym osobom
pieniędzy. Pojawili się oszuści działający metodą
na „wnuczka”. Ostatnio przestępcy wyłudzili w
ten sposób kwoty od 10 do 14 tys. złotych. Sposób
działania oszustów jest podobny. – Przestępcy po
wybraniu ofiary, osoby starszej i schorowanej,
dzwonią do niej i przedstawiają się jako ktoś z
rodziny. Potrafią tak manipulować prowadzoną
rozmową, że to osoby poszkodowane same dostarczają im niezbędnych informacji dotyczących
np. tego z kim mieszkają, gdzie przebywa rodzina, czy posiadają jakieś kosztowności, kiedy są w
domu, jak maja na imię poszczególni członkowie
rodziny itd. – informuje kom. Bogumił Kotowski
z KMP w Jeleniej Górze.
Oszuści zmienionym głosem podają się za
wnuczka, który znajduje się w trudnej sytuacji
rodzinnej, finansowej, życiowej i prosi o pomoc.
Gdy domniemany wnuczek ma się zjawić po
pieniądze dzwoni, że nie może przyjechać z
bardzo ważnych powodów. Ale w zamian przyśle
zaufanego kolegę. Zjawia się podstawiony kolega,
który odbiera gotówkę i oczywiście nigdy więcej
się nie pojawia.
Policja ostrzega przed takimi bezmyślnymi
zachowaniami. Przestępcy żerują na naiwności
ludzi i wykorzystują do tego procederu przede
wszystkim osoby starsze. – Dlatego zwracamy
się z prośbą do mieszkańców naszego regionu
by zadbali o swoich bliskich w podeszłym wieku
i uczulili ich na tego typu zachowania – uczula
kom. Kotowski.

(tejo)

CENTRUM JEDNOKIERUNKOWE

Nowe znaki drogowe i nowa organizacja ruchu w rejonie najbardziej
zatłoczonych i wąskich ulic śródmieścia Jeleniej Góry. Taka zmiana czeka kierowców
od nadchodzącej soboty.

Fot. Tejo

Sidła na dziadków

Karolina i Warren Wenter – szczęśliwi nowożeńcy.

15 sierpnia
zmienia się
organizacja
ruchu w rejonie ulic Bohaterów Getta,
Pocztowej, Armii Krajowej
oraz Okrzei. W
kwadracie
wyznaczonym

przez te trakty będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy.
Kierowcy chcący wjechać w
ulicę Armii Krajowej od strony
al. Wojska Polskiego, nie będą
mogli skręcić do centrum. Zobaczą znak zakazu, bo Armii Krajowej będzie jednokierunkowa

na odcinku od ul. Bohaterów
Getta.
Z kolei ten trakt będzie miał
t ylko jeden kierunek ruchu
na odcinku od Pocztowej do
Armii Krajowej. Znak drogi
jednokierunkowej będzie także
obowiązywał na Pocztowej od
Boh. Getta do skrzyżowania z
Okrzei. Z kolei w tę ulicę nie
będą mogły wjechać auta od

W MINIONYM TYGODNIU EKIPY MZDIM
ZAKŁADAŁY NOWE ZNAKI. PÓKI CO SĄ
JESZCZE ZAKRYTE. O ICH OBOWIĄZYWANIU
WARTO PAMIĘTAĆ OD SOBOTY, 15 SIERPNIA.
strony Armii
Krajowej,
bo będzie
tu obowiązywał ruch
jednokierunkowy.
Miejski
Zarząd Dróg
i Mostów
w Jeleniej
Górze nie
ukrywa,
ż e z m i a ny
wprowadzono ze wzglę-

Skrzyżowanie Bohaterów Getta z Armii Krajowej przez jakiś czas
będzie jednym z trudniejszych w Jeleniej Górze.

Żabką pośród glonów
Jeleniogórski sanepid wykonał badania stanu czystości wody na
jeleniogórskich tzw. dzikich kąpieliskach. Nie wykryto szkodliwych
bakterii, ale dyrektorka stacji ostrzega: stan wody może się pogorszyć z dnia na dzień, poza tym w wodach zaczęły kwitnąć glony, które
mogą być niebezpieczne dla naszego organizmu.

Badania dzikich kąpielisk zostaną powtórzone. Jak
długo woda pozostanie jednak czysta zależy od
samych użytkowników i ich higieny. Przypominamy
też, że na wszystkich tzw. dzikich kąpieliskach
obowiązuje zakaz kąpieli. Przestrzeganie tego
przepisu sprawdzają strażnicy miejscy, którzy
każdego mieszkańca przyłapanego na pływaniu
w zakazanych akwenach mogą ukarać mandatem
karnym w wysokości do 250 złotych.

Letnie popołudnie na
żwirowni przy ulicy Orkana
w Jeleniej Górze

Jak mówi Ewa
Czyżewska, dyrektor jeleniogórskiej
Stacji Sanitarno
– Epidemiologicznej, badania wody
na tzw. dzikich
kąpieliskach m.in.
na balatonie w
Staniszowie czy na
żwirowni w Wojanowie nie wyszły
źle, co oznacza,
że nie ma w niej
nadmiernej ilości
niebezpiecznych
bakterii. Ta sytu-

acja może się jednak szybko
zmienić. Dodatkowo pojawiło
się w niej inne zagrożenie.

które mogą uszkodzić układ
nerwowy – mówi Ewa Czyżewska.

– Nie ma tu zarządcy, który na co dzień pilnowałby
czystości tej wody. Są to
kąpieliska nie sprawdzane
i nie sprzątane. Jest to woda
stojąca, która nie ma wymiany, nie dopływa do niej
bowiem żaden ciek. Poza
tym przy wysokich temperaturach na wodzie zaczynają
pojawić się zakwity glonów,
które mają właściwości alergizujące i wydzielają toksyny,

Przypadkowe napicie się
wody może wywołać zatrucie
pokarmowe i inne poważne
schorzenia. Dlatego jeśli
decydujemy się do wejście do
tej wody, i po wyjściu z niej
zauważymy na ciele jakieś
zmiany, bądź pojawią się wymioty, bóle głowy, gorączka
czy biegunka, natychmiast
powinniśmy się skontaktować z lekarzem.

(Angela)

du na szkoły: działające w pobliżu Gimnazjum nr 1 oraz
podstawówkę „dwójkę”. Teraz
uczniowie będą bezpieczniejsi.
Do tej por y, w trakcie roku
szkolnego, w rejonie wymienionych ulic było tłoczno i groźnie
zwłaszcza o porankach, kiedy
rodzice podwozili dzieci do
placówek oświaty. Od września
będzie więcej swobody, ale też
i więcej utrudnień, zwłaszcza
dla tych, którzy będą jeździli
na pamięć.
Policjanci, którzy w pobliżu
mają swój komisariat, zapewniają, że na początku nie będą
organizować obławy na kierowców, którzy pomylą się i – siłą
przyzwyczajenia – pojadą pod
prąd. Jednak taryfa ulgowa nie
będzie obowiązywała długo,
bo zbytnia pobłażliwość może
doprowadzić do zdarzeń drogowych i nieszczęścia.

(tejo)
Zmiana organizacji ruchu to dobra wiadomość dla tych, którzy zechcą zostawić
samochód przy ulicy. Zwiększy się ilość
miejsc parkingowych, do których dołączą
obydwie strony Bohaterów Getta i Okrzei
(do tej pory są tam ograniczenia).

Utonął, bo pił
Kilkanaście godzin trwały poszukiwania
mężczyzny, który 2 sierpnia wieczorem
utonął w akwenie w Kamiennej Górze.
Zwłoki 24–letniego topielca wyłowiono
nazajutrz. W zbiorniku zwanym przez
kamiennogórzan butem kąpało się wiele
osób. Pogoda była wyśmienita. Z relacji
świadków wynika, że wśród osób, które
widziane były na brzegu było również
dwóch młodych mężczyzn. Pili oni alkohol.
W pewnym momencie obaj postanowili
przepłynąć zbiornik. Nagle młodszy z nich
znalazł się pod wodą. Starszy mężczyzna
myślał, że jego kompan nurkuje i zaraz
wypłynie na powierzchnię. Tak się jednak
nie stało. 24-latek nie wypłynął. Powiadomiona natychmiast została straż pożarna,
policja oraz pogotowie ratunkowe. Strażacy
znaleźli na brzegu zbiornika należące do
ofiary ubranie i reklamówkę z piwem.
Poszukiwania 24-latka trwały nadal. Wezwani na miejsce nurkowie przeszukiwali
dno zbiornika. 3 sierpnia około godziny
10.00 nurkowie odnaleźli ciało mieszkańca
Kamiennej Góry.

(PW)

Fot. R. Ignaciak
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WYDARZENIA

Śmierć przed życiem
Fot. Policja

O tym co się dzieje w Chrośnicy, miejscowości położonej poniżej przełęczy Kapela,
mieszkańcy wiedzą wszystko. Kto z kim i dlaczego. Nie dziwota więc, że o trzeciej ciąży
Anety wiedzieli wszyscy. Niektórzy jedynie się zastanawiali, dlaczego tak ukrywa to,
co widzi każde bystre oko z daleka, a i gapa z bliska by zobaczyła, że okrągleje brzuch
szczupłej dziewczyny. Miesiąc po tym, gdy brzuch zniknął, policja po anonimowej
informacji znalazła zwłoki noworodka pochowane w kocyku w grobie babki na miejscowym cmentarzu.
– Nie ma szczęścia dziewczyna
do facetów – mówią
mieszkańcy
wsi – nikt
nawet
nie widział
ojca
starszego syna.
Nawet gdy
w tym
roku

chłopak poszedł do komunii, ojciec
się nie pojawił. Z ojcem drugiego, półtorarocznego chłopca, żyła nawet razem. Myśleliśmy, że może się jej tym
razem uda. Niestety, urodził się kaleki
syn, a ojciec zniknął w sinej dali.
Grzeczna zawsze była, zajmowała
się dziećmi i domem. Żyła z zasiłków
na siebie i dzieci, więc nigdy jej się
nie przelewało. Mieszka w domu po
rodzicach razem z zamężną siostrą.

Ona na dole, oni na górze.
Jak mówią miejscowi policjanci,
to spokojna rodzina, funkcjonariusze
nigdy nie byli wzywani do awantur i
sąsiedzkich kłótni. 34-letnia kobieta
troskliwie zajmowała się dziećmi.
Tym bardziej wszyscy są wstrząśnięci
tym co się wydarzyło.
– Zaczęła się spotykać z chłopakiem stąd – mówi sąsiadka – myśleliśmy, że może tym razem jej się lepiej
ułoży. Ale widać i ten się nie nadawał
do życia w rodzinie i wychowywania
nie swoich dzieci. Straszne jest to,
co się stało, ale muszę powiedzieć,
że za jedno ma mój szacunek. Nie
pozbyła się noworodka, jak inne,
byle gdzie. Zawinęła w kocyk i
pochowała w poświęconej ziemi,
w grobie babki. Zapytaj pan ją sam,
co się tam wydarzyło, spokojna
jest, to pewnie powie. Lepiej to
wiedzieć od niej, niż z plotek.
Tak zamierzałem zrobić od początku, ale wiem, jak trudno przekonać
zdesperowanych ludzi, że nie przychodzę żerować na ich nieszczęściu,
jak nieraz słyszę, ale chcę dotrzeć do
prawdy. Próbuję porozmawiać z Anetą. Z daleka widzę jak się krząta koło
domu. Gdy zbliżam się, widzę coraz
większą nieufność na twarzy.
– Dzień dobry, czy możemy poroz-

mawiać? – pytam. – A kto pan jest? Z
Jelonki jestem. A idź pan precz, nie
możecie dać mi spokoju?! Szybko
znika za węgłem rzucając pod nosem
słowa, nie sądzę, że pozdrowienia.
– Znamy ją od zawsze, niedaleko
przecież mieszkamy – słyszę od

ART. 149 KODEKSU KARNEGO: „MATKA,
KTÓRA ZABIJA DZIECKO W OKRESIE
PORODU POD WPŁYWEM JEGO PRZEBIEGU,
PODLEGA KARZE POZBAWIENIA
WOLNOŚCI OD 3 MIESIĘCY DO LAT 5.”
kolejnych mieszkańców – ale nikt
by się takiego numeru po niej nie
spodziewał. Ale już wcześniej ludzie
mówili, że dziwnie się zachowywała
w tej ciąży. Ubierała się tak, żeby nie
było widać brzucha, w domu ciągle
siedziała. A urodziła podobno na
strychu. Więc i inni w domu o tym
musieli wiedzieć. Zresztą w naszej

motocykla, nie udzielił pomocy
ofierze, ale zaczął uciekać.
Został złapany kilka godzin
później przez patrol policji w
sąsiedniej Dąbrowicy.
Badanie trzeźwości wykazało, że Mateusz W. Miał jeszcze
w organizmie około 1,5 promila alkoholu. Potem w czasie
przesłuchań przyznał się do
wypicia trzech piw i 200 gram
wódki. – Gdy przeczytałem akt
oskarżenia sporządzony przez

w ziemi wypełniającej poniemiecki
pomnik, to żaden problem. Tak
pewnie było z pochówkiem dziecka.
Świeżo ruszoną ziemię miejscowi,
którzy przychodzą tutaj często, żeby
zapalić znicze zmarłym, uznali pewnie za troskę o grób zmarłej babci.

Marek Komorowski

Zdecyduje sekcja
– Pod nadzorem prokuratora prowadzimy dochodzenie w kierunku zbadania okoliczności
śmierci noworodka oraz zbezczeszczenia zwłok dziecka – wyjaśnia oficer prasowy jeleniogórskiej policji, komisarz Bogumił Kotowski. – Nawet jeśli zwłoki noworodka spoczęły na
cmentarzu, nie odbyło się w przyjęty zwyczajowo sposób. Za kilka dni będziemy znali wyniki
sekcji zwłok dziecka. Powinno się wyjaśnić, czy dziecko nie było zdolne do życia, jak twierdzi
matka, czy jednak zostało pozbawione życia. To zdecyduje, jakie zarzuty postawimy matce.
W tej chwili jest pod policyjnym nadzorem i zajmuje się synami.

Cztery lata więzienia i 10 lat zakazu jazdy pojazdami mechanicznymi, tak brzmi
wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze w sprawie Mateusza W., który 11 kwietnia,
jechał niezarejestowanym i nieubezpieczonym motocyklem bez uprawnień i po
pijanemu. Ale do więzienia jeszcze nie pójdzie, bo nie ma miejsca.
W Maciejowej przekroczył
ograniczenie prędkości o 40
km/h. Przed przejściem dla
pieszych nie zdołał zahamować i wjechał w przechodzącą
prawidłowo ulicę mieszkankę
tej dzielnicy Jeleniej Góry. Motocykl zatrzymał się kilkadziesiąt
metrów za przejściem. Ciągnął
kobietę po asfalcie. Ta mimo
reanimacji zmarła w szpitalu
w wyniku ciężkich obrażeń.
Mateusz, gdy wydostał się spod

wsi i w okolicznych miejscowościach
zaczęli ludzie mówić, że urodziła, a
dziecka nikt nie widział. Podobno
to ktoś z rodziny doniósł na policję.
Ale jakby się teraz nie wydało, to w
końcu ktoś inny by powiedział w
gminie czy na policji, że była ciąża, a
dziecka nie ma.
Idę na cmentarz. Mała, górska
nekropolia, położona na zboczu, z
którego roztacza się piękny widok na
Grzbiet Północny i Grzbiet Południowy, w dole widać część wsi. Stąd jest
wyraźnie bliżej nieba. Przynieść tutaj
zawiniątko i niezauważenie zakopać

prokuraturę rejonową, dwie
rzeczy podniosły mi ciśnienie
– mówi syn tragicznie zmarłej,
Wiesław Ziemlanowski. – Prokurator oskarża tego człowieka o nieumyślne naruszenie
przepisów ruchu drogowego.
Jak taki czyn, gdy ktoś siada po
pijanemu za kierownicą można
nazwać nieumyślnym? Pana
Wiesława bulwersuje też fakt,
że sąd zwolnił oskarżonego z
kosztów sprawy, a nie wziął

W labiryncie interpretacji
Małgorzata Pomorska
prawnik, specjalista
od spraw rodzinnych
W obliczu obecnie obowiązującego polskiego prawa za dzieciobójstwo - określane jako
zabójstwo noworodka, sąd zwykle wymierza karę w wymiarze maksymalnie dwóch lat z
warunkowym jej zawieszeniem, a przy jej wymierzaniu bierze pod uwagę opinie biegłego
psychologa i psychiatry. Dzieciobójstwo następuje w okresie porodu, a jego sprawczynią
może być wyłącznie matka. Jeśli dziecko pozbawi życia inna osoba czyn będzie kwalifikowany
jako zabójstwo zwykłe z art. 148 kodeksu karnego. Zabicie może polegać na działaniu,
czyli na przykład na uduszeniu dziecka, lub zaniechaniu, na przykład przez niepodwiązanie
pępowiny, co prowadzi do wykrwawienia się dziecka. Mamy też tutaj granicę, która oddziela dzieciobójstwo od zabójstwa płodu – to jest ta chwila, z którą noworodek przestaje
być częścią organizmu matki i staje się samoistnym organizmem. Niektórzy uważają przy
kwalifikacji przestępstwa z tego przepisu, że moment, kiedy dziecko przestaje być płodem
a staje się noworodkiem, to początek bólów porodowych. Przy czym za zasadniczy objaw
już samoistnego funkcjonowania przyjmuje się oddychanie.
Są też problemy z określeniem - okres porodu. Przepis nie używa tutaj określenia „w chwili
porodu”, czy „w czasie porodu” czyli ustawodawca w tym artykule ma na myśli okres w
czasie rodzenia lub bezpośrednio po urodzeniu. Tak też się przyjmuje w praktyce. Czas
bezpośrednio po porodzie to około 8 dni od jego zakończenia. To czas potrzebny na dojście do
równowagi psychicznej kobiety po porodzie. Silne przeżycia powodują zakłócenie czynności
psychicznych, które z kolei uzasadniają przyjęcie łagodniejszej odpowiedzialności sprawcy niż
za zabójstwo zwykłe. Przy określeniu czy stan psychiczny w pewnym zakresie usprawiedliwia
zamach na życie dziecka, należy wziąć pod uwagę okoliczności porodu, a także odporność
psychiczną i wrażliwość matki. Z reguły w tego typu postępowaniach korzysta się z pomocy
biegłego psychologa i psychiatry.
Moim zdaniem, kobiety te powinny odpowiadać karnie. Nie można zupełnie rozmyć odpowiedzialności i wskazać, że wina leży po stronie niewydolnego państwa, służb socjalnych
czy porządkowych, czyli tak naprawdę po niczyjej stronie. W wielu przypadkach do odpowiedzialności powinny być pociągane również inne osoby. W społeczeństwie wciąż istnieje
przeświadczenie, że to właśnie matka jest przede wszystkim odpowiedzialna za dziecko. Z
dzieciobójstwem można byłoby skuteczniej walczyć gdyby częściej skazywano również inne
osoby, które doprowadziły czy ułatwiły popełnienie przestępstwa.

ZABIŁ NA PASACH, CZEKA NA CELĘ
pod uwagę, że bronił go jeden z
najdroższych mecenasów.
– Ten adwokat przychodził
do mnie z propozycją ugody –
mówi Wiesław Ziemlanowski
– w której miałem się zgodzić
na dobrowolne poddanie się
karze. – Nie podpisałem jej,
choć nie miałem nic przeciwko
temu. W treści był punkt, gdzie
w wykropkowane miejsce miałem wpisać, ile chcę dostać za
śmierć matki. To było ponad
moje siły. Zastanawiałem się,
jaki cennik miałbym użyć, żeby

wycenić, ile była dla mnie warta
moja mama. Jedyne co mogłem
zrobić to na zawsze zostawić
to miejsce wykropkowane. Ja
nie chcę, żeby Mateusz szedł
do więzienia na więcej niż to
jest w wyroku. Mógłby nawet
na mniej. Nie chcę go gnoić, bo
i tak wiem, że ta kara uderzy
przede wszystkim w jego rodziców, a nie w niego. On zawsze
przynosił im problemy.
Sąd na posiedzeniu 10 lipca
zaakceptował karę uzgodnioną
z obrońcą oskarżonego, zwal-

niając Mateusza z kosztów i
zgodził się na zwolnienie go
z aresztu t ymczasowego za
kaucję wpłaconą przez matkę
skazanego w wysokości 10 tysięcy złotych. Nie podobało się
to prokuraturze, ale sąd oddalił
jej zażalenie. Mateusz W. 4 lata
zacznie odbywać, gdy znajdzie
się dla niego wolna prycza w
więzieniu. Na razie cele pękają
w szwach.

Marek Komorowski
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RYTM TYGODNIA
Speluna na zieleńcu

Zielone tereny w bezpośredniej bliskości bloków przy
ul. Kiepury i Małcużyńskiego
upodobali sobie zabobrzańscy
pijaczkowie. Panowie nie stroniący od alkoholu są zmorą
sąsiadów. Naznosili do „lasku”
rozmaitych zdezelowanych
mebli ze śmietników i urządzili
sobie melinę pod chmurką.
Zachowują się głośno, brudzą
i brzydko pachną. To wszystko
w obecności bawiących się nieopodal dzieci i prawie pod oknami mieszkańców Zabobrza III,
którzy proszą straż miejską i
policję o częstsze patrolowanie
tego rejonu osiedla.

Wicemarszałek przed sądem
nic przeciwko –
oświadczył. – Sprawa będzie kont ynuowana 28 października. Dzisiaj
składałem obszerne
wyjaśnienia na temat moich działań.
Cieszę się, że sąd
podszedł to sprawy
m e r y t o r yc z n i e i
będzie czas na wyjaśnienie, jak to jest
z marketami, jak to
jest z galeriami, z
ich lokalizacjami,
dlaczego zarzuca
się nam blokowanie
rozwoju miasta i

Wandal w kajdankach

Plakat z piórkiem

Opracowany już został wzór
plakatu promującego XLI
Wrzesień Jeleniogórski. Afisz
przedstawia lotniczą fotografię
Jeleniej Góry z opadającym na
miasto piórkiem. Plakat wkrótce idzie do druku. Pod koniec
sierpnia poznają go wszyscy
jeleniogórzanie. Opracowywany jest także plan imprez
miesięcznego święta miasta.
Szczegółów jeszcze nie podano.
Na pewno odbędą się tradycyjne
jarmarki: średniowieczny na
początku miesiąca oraz staroci
i osobliwości w ostatni weekend
września.

Chciał pomóc,
dostał nożem

23–letniego rowerzystę z
Kowar zaatakował w minioną
środę (5 sierpnia) mężczyzna,
któremu poszkodowany chciał
udzielić pomocy. Cyklista jechał
drogą rowerową z Jeleniej Góry
do Mysłakowic. Na wysokości
nowego cmentarza zauważył
leżącego człowieka. Nieznany
mężczyzna tylko pozornie wyglądał na chorego. Zaatakował
kowarzanina nożem i ranił go
w nogę.

Jak w buszu

Od początku sezonu nikt
nie skosił chwastów i innych
roślin, które zarastają skwerek
u zbiegu ulic Morcinka i Wyspiańskiego. Wybujałe łodygi
stwarzają niebezpieczeństwo
dla kierowców, rowerzystów i
pieszych. – Wyjeżdżając z ulicy
Morcinka na Wyspiańskiego
trzeba zachowywać się jak partyzant i modlić się żeby nic nie
jechało, bo widoczność z lewej
strony jest kompletnie zasłonięta przez te chaszcze – pisze do
nas pan Przemysław. Czytelnik
ma nadzieję, że interwencja
straży miejskiej spowoduje, że
w końcu ktoś skosi chwasty,
zanim nie dojdzie do tragedii.

W miniony wtorek w jeleniogórskim sądzie rejonowym odbyła się druga rozprawa z
oskarżenia prywatnego Roberta Prystroma przeciwko wicemarszałkowi dolnośląskiemu, a do niedawna zastępcy prezydenta Jeleniej Góry, Jerzemu Łużniakowi o publiczne
oszczerstwa i mówienie nieprawdy. Te oskarżenia, zdaniem R. Prystroma, pojawiały
się na łamach lokalnej prasy.
Sąd zdecydował o utajnieniu
rozprawy, mimo że nie dotyczy
ona spraw prywatnych czy in-

dysponuje Robert Prystrom w
obronie swojej naruszonej czci.
Rozprawa zaplanowana na dwie

PRYSTROM ZAPEWNIŁ TYMCZASEM,
ŻE KIEROWANE PRZEZ NIEGO
STOWARZYSZENIE MA DOWODY NA PIŚMIE
OD INWESTORÓW, ŻE WSTRZYMUJĄ SIĘ
OD BUDOWY NIE Z POWODU DZIAŁAŃ
WSPÓLNEGO MIASTA, ALE PRZEZ KRYZYS
tymnych, a zarzutów znanych
publicznie. Ciekawe byłoby
prześledzenie jak swojego poglądu na postępowanie prezesa
Wspólnego Miasta broni Jerzy
Łużniak, a jakimi argumentami

i pół godziny trwała ponad trzy.
– Co oni tam robią, ile można
zmarnować czasu na dyskusję
o pyskówkach – denerwowali
się ludzie czekający na swoją
wokandę przed zamkniętymi

(Mar)

t ym, że sędzina zabroniła mediom udziału
w tej rozprawie, ja nie miałem

Żyje dzięki

mundurowym

Policjantowi i strażakowi zawdzięcza życie 17–letni
mieszkaniec Jeleniej Góry, który w miniony piątek
wspiął się na komin szpitalnej kotłowni grożąc
Policjant i strażak przyczynili
popełnieniem samobójstwa. Tam stracił przytom- się do uratowania życia starszej
kobiety, która straciła przytomność
ność. Znieśli go mundurowi.
Jak informuje kom.
Bogumił Kotowski z policji, nie była to pierwsza próba targnięcia
się na własne życie w
wykonaniu nastolatka. W miniony piątek od samobójczego
zamiaru próbowali
odwieść go koledzy.
B e z sk u t e c z n i e .
Mężczyzna wszedł
na komin i groził,
że się zabije.
Na miejsce
wezwano policjantów (w
tym policyjn yc h n e -

działanie na szkodę miasta, że
przez nas inwestorzy omijają
miasto.
Prystrom zapewnił tymczasem, że kierowane przez niego
stowarzyszenie ma dowody
na piśmie od inwestorów, że
wstrzymują się od budowy nie
z powodu działań Wspólnego
Miasta, ale przez kryzys, zmianę
strategii, przeinwestowanie.
– Złożyłem wyjaśnienia, a na
następnej rozprawie będziemy
odpowiadać na pytania sądu.
Nie ma mowy o ugodzie, skoro
pan Łużniak, już po rozpoczęciu
procesu ponawia oskarżenia,
tym razem na łamach Polski
Gazety Wrocławskiej, że przez
nas jeleniogórzanie nie mogą
kupować w galeriach, że odstraszamy inwestorów – dodał szef
WM. – Mam czarno na białym
że to nieprawda i to udowodnię. Podobno przeszkadzamy w
rozwoju, a przecież powstaje i
Castorama i Galeria Grodzka –
podkreślił.

drzwiami sali rozpraw.
W końcu z drzwi sali rozpraw
wyłonił się oskarżyciel, za
nim oskarżony. Jerzy Łużniak,
wyraźnie podenerwowany, odmówił komentowania sprawy,
natomiast Robert Prystrom
wypowiedział się obszernie.
– Zdziwiony jest em

Desperat zemdlał na kominie
Fot. Policja

Policjanci z Karpacza zatrzymali w minionym tygodniu
mężczyznę, który kilka minut
wcześniej przy jednej z ulic
w Karpaczu zniszczył wiatę
przystankową i powybijał w
niej szyby – mówi kom. Bogumił Kotowski z policji jeleniogórskiej. Ponadto mężczyzna
uszkodził dwa samochody, w
których również wybił boczne
szyby. Straty w tej sprawie
oszacowano na 3000 złotych.
Mężczyzna został zatrzymany w
policyjnym areszcie. Za umyślne uszkodzenie mienia grozi
kara do pięciu lat więzienia.

5

gocjatorów) i straż pożarną. Po
pewnym czasie chłopak stracił
przytomność. Nie spadł jednak
siłą bezwładności. Nieprzytomnego desperata ściągnęli strażak
i policjant. Na miejscu było też
pogotowie ratunkowe, które zajęło
się siedemnastolatkiem. – Komin,
przy którym stał, był bardzo gorący.
Wydzielał też opary i pewnie wskutek tego desperat zemdlał – mówi
kom. Kotowski. Nie wyklucza się, że
niedoszły samobójca był pod wpływem alkoholu lub innej substancji
psychoaktywnej.
Szczegóły i okoliczności tego
zdarzenia wyjaśni policja.

(tejo)

w mieszkaniu. Do zdarzenia doszło w Kamiennej Górze. Podczas
obchodu swojego rewiru dzielnicowy dowiedział się od sąsiadów
84-letniej pani, że od kilku dni nikt
jej nie widział. Policjant pukał do
drzwi, lecz nikt nie odpowiadał.
Funkcjonariusz spostrzegł otwarte
okno do mieszkania staruszki.

Wezwał do pomocy strażaków z
podnośnikiem. Funkcjonariusze
weszli do mieszkania i zobaczyli
leżącą kobietę. Starsza pani była
na wpół przytomna. Udzielili jej
pomocy do czasu przyjazdu karetki
pogotowia.
Kobietę natychmiast przewieziono do szpitala. Jak się okazało
niedawno była hospitalizowana.

(Ania)

Jak pozbyć się trucizny
Strażnik miejski zatrzymał mężczyznę, który chciał
wyrzucić rakotwórczy eternit na łąkę przy ulicy Małej w
Jeleniej Górze.
Sprawca rozbierał kryty eternitem dach w jednym z domów przy
ulicy Orzeszkowej. Poprosiła go o
to właścicielka obiektu. Mężczyzna
zamierzał wywieźć gruz eternitowy
taczką na sąsiednią ulicę.
Jeden ze świadków zdarzenia
poinformował o tym dyżurnego
Straży Miejskiej w Jeleniej Górze,
który natychmiast wysłał na miejsce jednego z funkcjonariuszy.
Odbyła się tam wizja lokalna, którą

przeprowadzili pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu
Miasta w Jeleniej Górze.
W międzyczasie sprawca zabezpieczył eternit na terenie posesji, na
której pracował. Dzięki temu azbest
nie zagraża już zdrowiu. Zostanie
wywieziony na składowisko przez
firmę, która posiada stosowne
zezwolenia.

(Ania)
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KRÓTKO Z MIASTA
I REGIONU
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. CurieSkłodowskiej 13/2 (I piętro tel.:
(075) 75-444-00; email: redakcja@
jelonka.com Wakacyjny konkurs
dla dzieci trwa do 31 sierpnia..
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się na początku września w
Muzeum Przyrodniczym.

RED
Śmierć na jagodach

21-letni chłopak wybrał się w
niedzielę, 2 sierpnia, z kolegą do
lasu na jagody pomiędzy Pogórzem
Izerskim a Zakrętem Śmierci w
Szklarskiej Porębie. Rozdzieli się i
przez dłuższy czas każdy przebywał
w innym miejscu. Pod wieczór jeden z wycieczkowiczów zaczął szukać kompana wycieczki. Znalazł go
już martwego. Powiadomił o tym
policję, która zabezpieczyła zwłoki
mężczyzny do autopsji. Sekcja ma
wyjaśnić przyczynę zejścia.

Rośnie Castorama,

idzie w górę Pasaż Grodzki
Widoczne są już postępy na placu budowy, gdzie na oczach mieszkańców powstaje
jeleniogórska Castorama. Wykonawcy za wiele na ten temat mówić jeszcze nie chcą,
zapewniają jednak, że mimo trzytygodniowych opóźnień związanych z deszczami, z
zakończeniem budowy wyrobią się na czas. Coraz więcej dzieje się też na placu budowy
Pasażu Grodzkiego przy ul. Jasnej.
Przypominamy, że otwarcie Castoramy jest planowane na grudzień
przed świętami. Nieoficjalnie wiadomo, że obecnie już udało się wykonać
około 60 procent prac fundamentowych nowo powstającego obiektu.
Zerwano całą powierzchnię zieloną i
zrobiono około 50 procent nasypów.
Widoczna konstrukcja budynku, która
pojawiła się w minionym tygodniu, to
jak zapewniają wykonawcy około 20
procent z tego, co trzeba postawić.
Większy efekt tych prac będzie już

można natomiast zobaczyć w drugiej
połowie sierpnia i we wrześniu, kiedy
zamontowana zostanie blacha na
dachu obiektu. Rozpoczęto prace
dotyczące podłączenia kanalizacji
deszczowej.
Nieoficjalnie mówi się też, że spore
kłopoty inwestor ma z podłączeniem
mediów. Sporo pracy czeka też wykonawców w ramach przebudowy
skrzyżowania. W ostatnich tygodniach ciężkiej pracy nie ułatwiała pogoda i ulewne deszcze, które opóźniły

realizację zadania o kilkanaście dni,
kiedy pracownicy wykonywali roboty
półtora metra niżej niż obecnie, i przy
większych deszczach woda zalewała
poszczególne elementy prac.
Inwestor jak na razie nie udziela
żadnych szczegółowych informacji
na temat budowy, zapewnia jednak,
że nie ma możliwości poślizgu przy
zakończeniu inwestycji i jeleniogórska
Castorama zgodnie z zapowiedziami
zostanie otwarta jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.

(Angela)
Fot. Angela
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I kto by uwierzył, że jeszcze kilka
miesięcy temu był tu zaniedbany
nieużytek?

Na nowym za rok

Dopiero w przyszłym roku Straż
Miejska w Jeleniej Górze przeprowadzi się do nowej siedziby przy
ul. Armii Krajowej róg Bohaterów
Getta. Zakończono już pierwszy
etap remontu nowej siedziby straży miejskiej: remont i adaptację
piwnicy i parteru. Po wyłonieniu
wykonawcy kolejnego etapu –
modernizacji piętra – ruszą dalsze
prace. Tam siedzibę będzie miał
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Urzędu Miasta w Jeleniej Górze
oraz piętro drugie, gdzie będą pomieszczenia biurowe na potrzeby
straży. Całość będzie kosztowała
około pół miliona złotych. Pozostanie odnowienie elewacji oraz
urządzenie terenu wokół dawnej
paszportówki. Póki co strażnicy
będą musieli w dalszym ciągu
funkcjonować w starej siedzibie
przy ulicy Pijarskiej.

Angela

Póki co nic nie wskazuje, że będzie
to przerwana inwestycja.

Dziurawym pontonem w rejs
Dramat na Jeziorze Leśniańskim przeżyła trzyosobowa rodzina pływająca pontonem,
który podczas wycieczki zaczął tonąć. Niedoszłych rozbitków uratowali policjanci.
W weekend z 1 na 2 sierpnia
policjanci z Komisariatu Policji w
Leśnej, pełniący służbę na jednym
z okolicznych jezior, usłyszeli wołanie o pomoc. Policjanci natych-

miast popłynęli w kierunku osób
wzywających pomocy. Okazało się,
że w pontonie odkleiła się jedna ze
ścian i ponton napełniał się wodą.
Funkcjonariusze zabrali trzyosobo-

wą rodzinę na pokład swojej łodzi i
przetransportowali bezpiecznie na
brzeg jeziora.

(tejo)

Nie oszczędzaj na tym
Policja apeluje o rozsądek i rozwagę podczas letniego wypoczynku nad wodą. – Pływając na materacach, pontonach należy używać atestowanego
i bezpiecznego sprzętu – napominają policjanci. Tymczasem towar oferowany głównie przez hipermarkety nie zawsze jest wysokiej jakości
wykonania. Kupując artykuły turystyczne, od których zależy nasze życie i zdrowie, lepiej nie oszczędzać, bo można wiele stracić.

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

Villa Nova
liderem
Wskutek chochlika komputerowego błędnie podaliśmy
wyniki ubiegłotygodniowej klasyfikacji w naszym plebiscycie.
Poprawiamy się dziś. Prowadzenie obejmuje gościniec Villa
Nova z 69 głosami poparcia.
Hotel „Caspar” zgromadził 50
kuponów. 30 głosów ma Galeria
Czekoladowa. Restauracja „U
Leszka” w Kamiennej Górze
utrzymała dotychczasowy wynik: 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.

A co na starym mieście?
Mimo szczelnego ogrodzenia terenu przy ulicy Jasnej i Grodzkiej, na którym powstaje
Pasaż Grodzki, mieszkańcy zaciekawieni postępem prac zaglądają w szpary między
panelami płotu. Miejsce do niedawna kojarzone z wykopaliskami, które od wiosny 2007
roku stały się prawie nieodłącznym elementem starówki, już zmieniło się w tętniący życiem
plac budowy. Ekipy firmy Erbud dwoją się i troją, a wielką dziurę zaczynają pokrywać już
fundamenty pod nowy obiekt.
Pod betonową konstrukcją znikają ślady piwnic dawnych kamienic istniejących tu do początku
lat 70. XX wieku. Nie jest wykluczone, że zgodnie z zapowiedziami, część z nich – najbardziej
cennych – uda się wkomponować w budowę pasażu. Być może powstanie tam ekspozycja
znalezisk wykopanych podczas prac związanych z nadzorem archeologicznym.
Pasaż Grodzki ma zostać oddany do użytku w październiku 2010. Natomiast mieszkańcy będą
mogli zrobić w nim zakupy oraz coś zjeść przez Bożym Narodzeniem przyszłego roku.
(tejo)

W szpitalu bez bólu
Najwyższe standardy leczenia bólu pooperacyjnego mają
obowiązywać w szpitalu jeleniogórskim, który przystąpił
do programu promującego placówki starające się jak
najbardziej ulżyć pacjentom.

Zjadłeś gdzieś wystrzałowy
obiad, spędziłeś miło wieczór,
Twoi znajomi chwalą sobie
wypoczynek w tym lub innym
obiekcie? Wyróżnij go! Wytnij z
gazety kupon i wypełnij. Wyślij
lub przynieś do nas (ul. CurieSkłodowskiej 13/2, Jelenia
Góra). Wkrótce uruchomimy
także możliwość głosowania w
internecie. Zabawa potrwa do
końca sierpnia! Przyjmujemy
tylko oryginalne kupony.

Redakcja

Wśród wymagań, które muszą
spełnić te placówki, aby uzyskać certyfikat działań „Szpital
bez bólu”, jest m.in. obowiązek
regularnego mierzenia bólu u
pacjentów po operacji, a także
informowania pacjentów, przed
zabiegiem, jakiego bólu mogą się
spodziewać po operacji i w jaki
sposób będzie on uśmierzany –
poinformowali organizatorzy.
Certyfikaty „Szpital bez bólu”

przyznają wspólnie Polskie Towarzystwo Badania Bólu oraz
Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Towarzystwo Chirurgów
Polskich i Polskie Towarzystwo
Ortopedyczne i Traumatologiczne. O uzyskanie certyfikatu może
ubiegać się każdy szpital lub pojedynczy oddział w Polsce.

(tejo)

Oprócz szpitala wojewódzkiego w Jeleniej Górze w programie uczestniczą już: Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny z Legnicy, Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
oraz Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy Zdroju.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Fot. Konrad Przezdzięk
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Rynek
dla sztuki
ulicy
Owacyjnie przyjętym spektaklem „Mignone” Wędrujących Lalek Pana Pejo z Sankt Petersburga rozpoczął
się w piątek, 7 sierpnia XXVII Międzynarodowy Festiwal
Teatrów Ulicznych. Impreza zakończyła się wczoraj
(niedziela).
publiczność, a wszystko przy
piosence Edith Piaf „La vie en
rose”, szumiącej i trzaskającej,
bo puszczonej ze zdartej płyty.
Wędrujące Lalki Pana Pejo bar-

SZTANDAROWA IMPREZA JELENIEJ
GÓRY PRZYCIĄGNĘŁA NA RYNEK TŁUMY
MIESZKAŃCÓW UDOWADNIAJĄC, ŻE
TEATR NIE JEST SZTUKĄ DLA ELITY

– Przede wszystkim
witam was, widzów.
Bez was nie byłaby
możliwość żadnych
działań
te-

atralnych
– powiedział na początku Bogdan
Koca, dyrektor Teatru im. Norwida,
organizatora imprezy.
Później przyszła kolej na
powitanie gości. Byli
wśród nich reżyserzy
i menedżerowie grup
teatralnych, a także przedstawiciele
samorządu: prezydent miasta Marek
Obrębalski, jego zastępca
Zbigniew Szereniuk oraz
wicemarszałek dolnośląski Jerzy Łużniak.
– Plac Ratuszowy
jest wasz!
XXVII
Mię-

więcej zdjęć: www.
jelonka.com

dzieła rosyjskiego klasyka.
Hitem zamknięcia XXVII MFTU
był zupełnie inny w stylu Los
Gingers z Hiszpanii. Błyskotliwy,
kolorowy występ inspirowany ka-

dzy-

narodowy Festiwal
Teatrów Ulicznych
uważam
z a
otwart y – powiedział
szef miasta. Święto
sztuki ulicy zaczęło się
kolorowym, melancholijno-komediowym widowiskiem „Mignone” Wędrujących
Lalek Pana Pejo z Rosji. Tytułowa
„ślicznotka” jest nastolatką, której natura poskąpiła urody.
Przeżywa
swoje
problemy na drodze poszukiwania miłości i
znalezienia sensu
życia na poły z widownią, na poły z towarzyszącymi jej „klownami”.
Jest tort urodzinowy, szampan, który obficie leje się na

dzo spodobały się jeleniogórskiej
publiczności.
Wydarzeniem
soboty był oczekiwany występ
Te a tr u Wo skresenie z
Lwowa, który komedię
Czechowa
„Wiśniowy sad”
zinterpretował w
przestrzeni placu Ratuszowego.
„Wiśniowy sad” to obok „Trzech
sióstr” jeden ze sztandarowych
utworów rosyjskiego dramaturga.
Kto nie zna dzieła w formie klasycznej, nie poznał dokładnie jego
treści oglądając wersję uliczną.
Widzowi „nieprzygotowanemu”, a
takim najczęściej jest statystyczny
odbiorca sztuki teatru ulicznego,
przedstawienie nasunęło szereg
skojarzeń i mnóstwo barwnych
plam pięknych obrazów zbudowanych przez Ukraińców w tej wizji

baretem, cyrkiem i teatrem tańca
w spektaklu Perlas y Plumas.
– Cały festiwal powinien być
jednym wielkim hitem i do tego
dążymy – zapewniał dyrektor
Bogdan Koca – ale już teraz się
zastanawiamy nad nową formułą
festiwalu. Ta obecna powoli się
zużywa. Powtarzalność i rutyna
to wielkie niebezpieczeństwo.
Może mocniejsza współpraca z
Niemcami i Czechami? Musimy
też podpatrywać inne festiwale
odnoszące sukces. Na przykład
filmowy festiwal Era Nowe Horyzonty co roku wybiera jakiś temat.
Wygrywać możemy wyobraźnią i
oryginalnością, bo inne festiwale
i tak wygrywają budżetem. Może
teatralne jam session? Tylko nie
tutaj gdzie teraz, bo plac Ratuszowy jest za mały – uważa szef
Teatru Norwida.

(tejo/Mar)

Pokaż nam swoje letnie podboje
a nagrody będą twoje!

Wybierasz się na niezwykłą wakacyjną wyprawę? A może zostajesz w mieście lub po prostu jedziesz odpocząć na wieś? Bez
względu na to, gdzie zamierzasz spędzić wakacje koniecznie przygotuj aparat i sfotografuj to, co twoim zdaniem jest najciekawsze.
Dzieląc się z innymi swoimi utrwalonymi na zdjęciach przeżyciami możesz wygrać atrakcyjne nagrody i pokazać swoje zdjęcia na
wystawie fotograﬁcznej organizowanej przez zgorzelecką Galerię
Słowiańską Carrefour.
Sprawa jest niezwykle prosta: robisz zdjęcia, wybierasz te, które
twoim zdaniem są naj i przesyłasz odbitki o wymiarach 20 x 30
cm na adres: MONSOON Monika Huppert, skrytka pocztowa nr 2250, Urząd Pocztowy Wrocław 10, ul. Bolesława Krzywoustego 325, 51-311 Wrocław, koniecznie z dopiskiem „Galeria Słowiańska Carrefour.”. Na przesłanie swoich zdjęć masz czas do
15.09.2009r. Nie zapomnij o podaniu swoich danych adresowych oraz numeru telefonu. Wśród nadesłanych zdjęć jury wybierze
najciekawsze prace i wyłoni zwycięzców. Nagrodą za I miejsce jest aparat fotograﬁczny Canon o wartości 750 zł, za zajęcie II i III
miejsca nagrodami są karty Visa na zakupy w galerii o wartości 500 i 300 zł. Dodatkowo przyznane zostanie 7 wyróżnień, nagrodzonych także kartami Visa o wartości 100 zł. Zarówno te nagrodzone jak i pozostałe, wybrane przez jury zdjęcia będziecie mogli
podziwiać przez cały październik w „Galerii Słowiańskiej Carrefour”. Regulamin konkursu znajdziecie na stronie www.slowianska.
galeria-carrefour.pl. Gotowi na wakacyjne podboje? Aparaty w dłoń i do dzieła!

Wygraj z naszą gazetą albumy i ramki na twoje wakacyjne zdjęcia!!!
Aby otrzymać jeden z dwóch
zestawów wystarczy…..
Wytnij kupon i przyjdź w środę 12 sierpnia 2009 o godz. 10:00 do redakcji Jelonka.com,
mieszczącej się przy ul. M.C Skłodowskiej 13/2.
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WIADOMOŒCI

Niemiecki pomysł

ROZMOWA JELONKI

na polskie bolączki
Wolfang Knoblich, Niemiec, którego rodzice pochodzili
z Olesznej Podgórskiej w powiecie lwóweckim, chciałby
urządzić w klasztorze w Lubomierzu centrum dla tych
turystów z Niemiec, którzy odwiedzają małą ojczyznę
swoich przodków.
burmistrzowi. Dlatego też kolejne
spotkanie odbyło się bardzo szybko,
a później przyszedł czas na następne.
Uczestniczy w nich coraz więcej
osób. Kiedy przyjechaliśmy tutaj po
raz trzeci, czekali na nas prócz szefa
Lubomierza, również radni gminy,
dyrektorka szkoły i poseł. Obecnie
naszym rozmowom towarzyszy
mnóstwo osób. Musimy spotykać się
w auli, żeby wszyscy się zmieścili.
Skąd chęć pomocy Lubomierzowi, zaangażowania się w
sprawy, których rozwiązanie
wymaga wiele pracy, a cel jest i
tak trudno osiągalny?
– Już po powrocie z pierwszego
spotkania w Olesznej Podgórskiej,
byłem przekonany, że muszę coś dla
tej miejscowości zrobić. Zacząłem
studiować historię Lubomierza.
Zorientowałem się, że od samego
początku jego istnienia centralnym
punktem był klasztor, wokół którego rozwijało się miasto. Uznałem
więc, że najlepszym pomysłem
będzie przywrócenie mu dawnej
świetności. Pomyślałem o tym,

Czy pomysły Niemca pozwolą Lubomierzowi wyrwać się z apatii i sennej
atmosfery prowincjonalnego miasteczka?
Pomysł bardzo ciekawy, ale
czy możliwy do wykonania?
W. K. Główną przeszkodą, jak się
później dowiedziałem, są koszty tego
przedsięwzięcia. Myślałem, że moja
rola skończy się na przedstawieniu

UWAGI NIEMCA SĄ BARDZO CENNE:
NA CO DZIEŃ JEST DORADCĄ
EKONOMICZNYM WIELU FIRM
żeby sprowadzić do niego siostry
zakonne. Widziałem możliwość
stworzenia w Lubomierzu alternatywnego wypoczynku, z którego
mogliby skorzystać Niemcy, którzy
pochodzą z tych terenów. Klasztor
służyłby jako hotel.

pomysłu, ale wytłumaczono mi, że
gmina, miasto i powiat nie mają
pieniędzy. Dodatkowy problem
stanowił internat, który mieści się w
klasztorze. Sugerowałem, że można
byłoby go przenieść. Ostatecznie
analizę wykonały Polki, studiujące
w Niemczech, do których udało

mi się dotrzeć. Zrobiły to bardzo
profesjonalnie, swoje opracowanie
przedstawiły na jednym ze spotkań
w Lubomierzu. Wytłumaczyły, ilu
turystów będzie chciało przyjechać
i skąd.
Czy może się Pan już pochwalić rezultatami swojego przedsięwzięcia?
W. K. Udało się nawiązać kontakt
z mieszkańcami niemieckiej miejscowości Bad Honnef koło Bonn, gdzie ja
się zresztą urodziłem. Wyjechało tam
wielu ludzi z Olesznej Podgórskiej po
1945 roku. Chcemy stworzyć możliwość przyjeżdżania tym ludziom do
starej ojczyzny. Natomiast w Lubomierzu powstaje organizacja, której
celem będzie pozyskanie środków na
realizację projektu.

Fot. Ania

Kiedy po raz pierwszy przyjechał pan do Olesznej Podgórskiej?
Wolfgang Knoblich: – W październiku 2004 roku, o odwiedzeniu dawnej miejscowości moich rodziców
marzyłem od dawna. Wiedziałem,
że dziadek miał tutaj restaurację.
Wynajmował trzy pokoje turystom i
prowadził gospodarstwo. Chciałem
to wszystko zobaczyć, ale nie miałem
takiej możliwości. Kiedyś dodatkowym utrudnieniem były problemy
związane z przekroczeniem granicy.
Szukałem więc kontaktów. Pomocne
okazało się ogłoszenie w niemieckiej
gazecie, zamieszczone przez Polaka
z Olesznej Podgórskiej. Prosił w
nim, żeby osoby, posiadające zdjęcia
z jego regionu skontaktowały się z
nim. Chciał je zamieścić w pisanej
wówczas książce historycznej. Zadzwoniłem więc do niego, z czego on
się bardzo ucieszył, bo jak się później
okazało, niewielu ludzi się zgłosiło.
Postanowiliśmy się spotkać. Przekazałem mu stare rodzinne zdjęcia, co
również dla mnie miało ogromne,
emocjonalne znaczenie. Odnalazłem
bowiem fotografie, których nigdy
wcześniej nie widziałem.
To spotkanie w Olesznej Podgórskiej było dla pana trudnym
przeżyciem, czy raczej zwyczajną
sentymentalną podróżą?
– Przyjęto nas wyjątkowo dobrze,
więc czuliśmy się tutaj świetnie.
Przy czym rozmawialiśmy nie tylko
o historii. Ze względu na moją pracę
bardzo szybko zaczęliśmy rozmawiać
o problemach ekonomicznych, z jakimi boryka się Lubomierz i sąsiednie
miejscowości. Opowiedziano mi o
kryzysie i postanowiono przedstawić

Nasz rozmówca z małżonką na tle lubomierskiego kościoła Wniebowzięcia NMP i św. Maternusa.

Czy jest Pan wstanie podać jakiś konkretny termin do którego
uda się to wszystko wykonać?
W. K. Niestety nie. Wykonanie
samej analizy trwało kilka lat, proszę sobie więc wyobrazić, ile czasu
potrzeba na uzyskanie końcowego
efektu. Należy jednak wiedzieć, że
zmieniliśmy pierwotną koncepcję.
W klasztorze chcielibyśmy stworzyć
centrum edukacyjne dla katolików,
prawosławnych i innych. Pozwoli to
na jednoczesne funkcjonowanie internatu i przyciągnie do Lubomierza
wielu ludzi, dzięki czemu mieszkańcy
będą zarabiać.
Zaangażowanie w sprawy
Lubomierza jest dla pana przede
wszystkim sentymentalną podróżą w przeszłość, czy raczej
wyzwaniem zawodowym?
W. K. Nie można rozróżnić tych
dwóch spraw. Jedno i drugie jest dla
mnie bardzo ważne. Chociaż fakt,

Dolny Śląsk bardzo mi się podoba.
Doceniam piękne widoki w Karkonoszach i serdeczność ludzi. Chciałbym
jednak podkreślić, że najważniejsze
w tym wszystkim są kontakty z
ludźmi. To, że Polacy i Niemcy się
integrują, a rozwiązania przyjdą
same. Ja mogę jedynie przedstawić
pomysły, które według mnie mogą
się sprawdzić, ale ich realizacja zależy
od wszystkich zaangażowanych w
sprawę osób. Dla mnie ważne jest to,
że zobaczyłem miejsca, z których pochodzą moi przodkowie. Gdy byłem
mały znajomi i przyjaciele modlili się
przy grobach swoich bliskich, ja nie
mogłem, bo ich nie miałem.
Czy czuje się pan Dolnoślązakiem?
W. K. Zdecydowanie tak.
Dziękuję za rozmowę

Rozmawiała
Anna Pisulska

Fot. Tejo

8

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

10 sierpnia 2009 r.

9

ROZMAITOŒCI
15 tysięcy za część
od roweru
Coby nie przylgnęła do mnie
łatka człowieka wyrażającego się
co tydzień bardzo brzydko, słowo
na „py” postarałem się określić
opisowo, choć oczywiście w
tym przypadku nie dotyczy ono
technologii acz jak najbardziej
żywych ludzi, tak „pięknie odmiennych”, jak to mawiają Amerykanie (ci demokratyczni).
Z jakim to zdziwieniem czytało się jakiś czas temu (pod koniec
czerwca) artykuł Pana Tomasza
P. Terlikowskiego pt. „Rewolucja
homoseksualna” opublikowany
w „Rzeczpospolitej”, w którym
to można było przeczytać, że w
krajach raju lewicowo-liberalnego ludzi skazuje się na ogromne
grzywny i ściga Przestrasznym
Paragrafem „mowy nienawiści”.
Pan Terlikowski wspomniał tam
przypadek, kiedy to holenderski
deputowany Christian Vanneste
został skazany na 13 tysięcy
euro grzywny za stwierdzenie,
że homoseksualizm jest zagrożeniem. Po przeczytaniu takich
treści ręce składały się w gest
dziękczynny, że w Polsce taki
przewrót nas nie dotknął. Ale
doczekaliśmy się! Jest pierwszy
wyrok za słowo na „py”! Mało
tego! Wyrok jest arcyeuropejski
(miejsce na chwilę ekstazy dla
euroentuzjastów), bo szczeciński sąd powołał się na rezolucję
Parlamentu Europejskiego, która
definiuje homofobię jako „nieuzasadniony lęk i niechęć wobec
osób homoseksualnych, biseksualnych i transseksualnych,
opartych na takich uprzedzeniach, jak rasizm, ksenofobia,
antysemityzm i seksizm”.
Swoją drogą sama rezolucja
budzi we mnie najszczersze
wątpliwości. Dlaczego ktoś z
góry uznał, że lęk ten jest nieuzasadniony? No a poza tym wali
się w „homofoba” (to słowo budzi
większy strach niż sam Smok
Wawelski!) argumentami wyciągniętymi z uniwersalnego wora:
nie lubisz gejów, toś rasista,
wstrętny ksenofob, antysemita
i seksista! Spytajmy się jednak
o zasadność tych oskarżeń: czy
każdy homoseksualista jest a)
odmiennego koloru skóry, b)
Żydem, c) odmiennej płci niż

sam – fuj! - homofob? A co do
ksenofobii... Przecież wszystko
co nowe i zagraniczne jest dobre.
Namawiam do wysyłania dzieci
do szkół prowadzonych przez
transseksualistów, do których
jestem najwidoczniej niesłusznie
(sic!) uprzedzony.
Jak słusznie zauważył (w „Rz”)
Rzecznik Praw Obywatelskich,
dr Janusz Kochanowski, naruszeniem zasady tolerancji, której tak
gorliwie domagają się szczerzy i
uczynni homoseksualiści (którzy przebierają się w sutanny na
paradach...), jest nakazywanie,
acz niekoniecznie wprost, bycia
„homofilem”. Czy w tym przypadku zasada „pięknej odmienności” już nie działa?
Skoro jesteśmy przy braku
tolerancji doświadczanym ze
strony tych, którzy owego zjawiska na literkę „ty” się domagają
– w Trójmieście na plakatach
Wojciecha Cejrowskiego, który
„homofilem” z pewnością nie
jest, pojawiły się nalepki z napisem „ODWOŁANE”. U dołu kartki
napisane jest „pozdrowienia od
gejów i lesbijek z Trójmiasta”.
W.C. na swojej stronie internetowej wyjaśnia, że żaden z
występów nie jest odwołany, i
żaden nie dotyczy tematu homoseksualistów – są to występy
rozrywkowe o charakterze podróżniczym.
Nie pochwalam i nie zachęcam
używania obraźliwego słowa na
literę P. Uważam jednak, że jako
wolni ludzie nie musimy wielbić
homoseksualistów, a wyrok
grzywny piętnastu tysięcy złotych dla bezrobotnej mieszkanki
Wolina bez prawa do zasiłku jest
(za) wysoki.

Konrad Lipiński
A na koniec – smaczek. Sąd w
Szczecinie uznał, że „orientacja
seksualna jest elementem życia
prywatnego i jako taka zasługuje
na ochronę” (cytat za „Rz”).
Nazwij mnie ktoś wstrętnym heterusem! Przydałoby się dodatkowe
15 tysięcy...

PLOTKI I FAKTY
Władza na urlopie

Prezydent Marek Obrębalski
wrócił z wakacji, które spędzał
w miejscu nie tyle odludnym,
co anonimowym. Teraz czas
na urlop dla jego zastępcy Zbigniewa Szereniuka, który na
letnią kanikułę udaje się już od
poniedziałku. Prezydent miasta
zostaje więc sam ze swoimi i
miasta problemami. Nie przeraża to jednak nieustraszonego
prezydenta, bo – jak prawie Irena
Kwiatkowska z „Czterdziestolatka” – jest mężczyzną pracującym
i żadnej pracy się nie boi. Docenić
to należy tym bardziej, że szef
Jeleniej Góry został sam na polu
wyzwań, choć – jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy – gorąca linia
między nim a byłym zastępcą
awansowanym na wicemarszałka Jerzym Łużniakiem, często
jest w użyciu.

Migawk¹ i piórem Jelonki.com

Fot. Konrad Przezdzięk

ODA OD MŁODOŚCI

– Zbychu, co ten Marek tak się
ciągle śmieje?

Bydło za rogi

Przewodniczący Sejmiku Województwa Jerzy Pokój oddał
się w ostatnich dniach swojej
kowbojskiej pasji i zorganizował
w miasteczku westernowym w
Ściegnach prawdziwe rodeo.
Na imprezę zaprosił Grzegorza
Schetynę, wicepremiera i ministra spraw wewnętrznych,
który wczoraj (niedziela) karmił
oczy widokiem dzielnych kowbojów, którzy na ujarzmionych
wierzchowcach chwytali w lasso
cielęta. A wszystko to na tle
Śnieżki z imponującą panoramą
Karkonoszy. Chodzą słuchy, że
wicepremierowi Schetynie tak
bardzo spodobała się sztuka
ujarzmiania rumaków i łapania
bydląt na sznurek, że postanowił
niektóre metody wykorzystać w
politycznej walce. Cel już ma: zdefiniował go profesor Władysław
Bartoszewski mówiąc, że bydła
na polskiej arenie nie brakuje.
Teraz tylko wystarczy ogłosić
przetarg na ogiery lub skorzystać
z oferty Jerzego Pokoja.

– A wiesz, on tak zawsze, od
kiedy awansowałeś…

– uśmiecha się do ludzi, bo
szuka w tłumie zastępcy.

(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.

Marek Obrębalski, prezydent Jeleniej Góry, Zbigniew Szereniuk, zastępca prezydenta,
Jerzy Łużniak, wicemarszałek dolnośląski

anzol

Redakcja

OKIEM NACZELNEGO 

Społecznie
(nie)bezpiecznie
Czyn społeczny kiedyś rozwiązywał kłopoty z brudem. Za
jego sprawą jak za dotknięciem
czarodziejskiej różdżki urządzano skwery, zieleniły się trawniki, powstawały prace zabaw.
Wystarczyła byle jaka okazja i
hasło: „Czyn społeczny”, aby jego
wykonawcy – od sekretarza Podstawowej Organizacji Partyjnej
po szarego Nowaka Stefana –
brali kielnię w garść i zasuwali.
Za darmo i z przekonaniem pomnażania dobra wspólnego, aby
Polska rosła w siłę, a ludziom się
żyło dostatniej.
Dziś, kiedy każdy ceni swój
czas, który – zgodnie z popularnym powiedzeniem – jest przeliczalny na pieniądze, namówić

kogokolwiek do zrobienia czegokolwiek za friko urasta do problemu nie
do przeskoczenia. Jak ta hałda śmieci, która wokół nas narasta. Wolimy
żyć w brudzie, taplać się w bagnie,
wchodzić w psie gówna, patrzeć
i załamywać ręce nad sypiącymi
się domami, niż po prostu zrobić z
tym porządek. Czasami w ramach
wolontariatu.
Tę postawę trzeba tymczasem
zrozumieć. W społeczeństwie demokratycznym istnieje przecież
podział zadań. Działają instytucje
odpowiedzialne za sferę zapaćkania. Opłacane są, i to nie tak znowu
kiepsko, z kieszeni podatnika, więc
nie powinno nikogo dziwić, że ów
podatnik wścieka się widząc syf
oraz pomstuje na tego, który wbrew

obowiązkowi nie posprzątał.
Dlatego tym bardziej podziwu
godna jest postawa społeczników.
Choćby tych z Jagniątkowa. Może
i są idealistami i to w dodatku
niepoprawnymi, trudno jednak
im odmówić szacunku do swojego

Ten lud lubi się zrzeszać, dlatego
organizacji różnych ci u nas dostatek, a od przybytku czasem głowa
boli. Bo przecie nie od statystyk przybywa dobrej roboty, ale od działania
u podstaw, które – owszem – jest,
ale na papierze. Ten – jak wiado-

PODATNIK WŚCIEKA SIĘ WIDZĄC SYF ORAZ
POMSTUJE NA TEGO, KTÓREGO OBOWIĄZKIEM
JEST SPRZĄTANIE, ZAMIAST SCHYLIĆ SIĘ I
USUNĄĆ BAJZEL SAMEMU, TYMI „RĘCYMA”.

miejsca i chęci życia w estetycznym
otoczeniu. Przyklejeni dupskami
do foteli – jak to z reguły bywa –
wyśmiali jagniątkowian, którzy
zapragnęli przywrócić utracone
piękno Agnetendorfu dzisiejszej
dzielnicy Jeleniej Góry. Nie ma się
jednak co przejmować jazgotliwą
zgrają wiecznie niezadowolonych,
tylko brać przykład z inicjatywy,
która wyszła nie z „podstawowej
organizacji partyjnej”, ale od ludu
prostego.

mo – wszystko przyjmie. W takim
Sobieszowie towarzystwa wielbiące
Chojnik i jego najbliższe otoczenie
są aż dwa. Doprawdy trudno zrozumieć, jak w byłym miasteczku
może działać para odrębnych kanapowych organizmów, które mają
wspólny cel: dobro dzielnicy. Chyba
tylko po to, aby – w razie jakiegoś
wyimaginowanego sukcesu (póki
co nie ma żadnych) – pokłócić się o
to, czyja to zasługa.
Kiedy w Jagniątkowie ludzie zaka-

sali ręce i posadzili rododendrony, w
Sobieszowie mieszkańcy chyba już
zapomnieli o tym, jak to wspólnie
sprzątali brudną rzekę. Za to bardzo
aktywni są na polu „zaniepokojenia,
troski o przyszłość, zatroskania nad
losem kolejnych pokoleń” i innych
zwerbalizowanych, ale zupełnie
niekonkretnych działań zapełniających skrzynki mailowe i tradycyjne.
Stos papierów rośnie, a poprawy jak
nie było, tak nie ma.
Daleki jestem od hołdowania
retoryce socjalistycznego czynu społecznego, podczas którego działacze
brali łopaty w łapska tylko w obecności kamer. Zresztą akurat do dzisiaj
niewiele się pod tym względem
zmieniło, w sumie słusznie, bo przecież wierchuszka jest od rozsądnego
rządzenia a nie kopania dołków.
Choć zaprzeczyć nie sposób, że to
ostatnie – w znaczeniu przenośnym
– wychodzi władzy w kuluarowych
rozgrywkach całkiem nieźle.
Jednak trudno nie zauważyć

koszmarnego tumiwisizmu wielu
jeleniogórzan, którzy mają tam,
gdzie słońce nie dochodzi wygląd swojego otoczenia. Młodzi
mieszkańcy miasta – oczywiście
nie wszyscy, ale na pewno spora
grupa – to specjaliści od zbijania
bąków przy blokowiskach: palenia
petów, żucia pestek i chronicznego
plucia i bazgrania farbami po
murach. Dla nich poczucie estetyki
wydaje się pojęciem nieznanym,
abstrakcyjnym i zupełnie nikomu
do niczego niepotrzebnym.
Sprawę być może rozwiązaliby przestępcy i wandale, którzy – prawomocnym wyrokiem
sądów – byliby skazywani nie
na grzywny i nawiązki, ale na
ciężkie prace na rzecz miasta.
Choćby przy jego czyszczeniu
ze sprejowych bazgrołów, czego
żaden społeczny czynownik do
tej pory nie ruszył.

Konrad Przezdzięk
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WYDARZENIA
POCZET AKTORÓW JELENIOGÓRSKICH

Fot. Konrad Przezdzięk

Fot. Konrad Przezdzięk

Chłód elegancji

Sposobem swojej gry nie kokietuje widza. Zachowuje pozorny dystans wobec postaci,
choć jednocześnie i paradoksalnie angażuje się w nią całym sercem, narzucając jej przy
tym swój styl. Wielki styl Elwiry Hamerskiej-Kijańskiej.
To kolejna aktorka Teatru im.
Norwida skazana na banicję przez
byłego szefa artystycznego Wojciecha Klemma, której blask błysnął
ponownie we fredrowskim „Liście”. Wcześniej nie pojawiała się
na scenie przez prawie dwa lata.
Otrzymała od Klemma wypowiedzenie umowy o pracę, a że założyła
związek zawodowy i została jego
przewodniczącą, chroniona prawem nie mogła zostać zwolniona.
Szef teatru mścił się jednak i – podobnie jak Tadeusza Wnuka i Jacka
Grondowego – nie obsadzał aktorki
w realizacjach.

dystansie wobec postaci, na długich
chwilach milczenia i wędrówkach
po dziedzińcu Dworu Czarne bez
zdradzania jakichkolwiek uczuć.
Dekoracyjna, chłodna i elegancka, lekko narzucała swój styl – w
sposobie bycia, uzewnętrznienia
reakcji emocjonalnych, w ubiorze. Bynajmniej nie starała się o
wzbudzenie sympatii, a w typie
fascynującej romantycznej heroiny
była kobietą pełną rezerwy, która
pozwalała sobie na odrzucenie
konwencji, nie licząc się z niczyim
zdaniem. To znacznie więcej niż typ
współczesnej feministki.

Granie do lustra

Wielka woda

Wróćmy jednak do przeszłości.
Elwira Hamerska-Kijańska po
raz pierwszy zaprezentowała się
jeleniogórzanom w widowisku
poświęconym Agnieszce Osieckiej „Wielka woda” w reż. Jana
Szurmieja (2003), gdzie w roli
Średniej A. stworzyła portret cenionej poetki i na metafizycznej
nieco wyspie śpiewała piosenki,
te bardzo znane i rzadziej śpiewane. Od tego momentu Elwira Hamerska-Kijańska zaczęła
występować na scenie Teatru
im. Norwida. I tak jest do chwili
obecnej.

Na dalszym planie

Przez pięć sezonów, które spędziła w jeleniogórskim Teatrze
im. Norwida, grała dalszoplanowe

Konrad
Przezdzięk

Powiększenie
Elwira Hamerska-Kijańska pochodzi ze Szklarskiej Poręby. Jednym z pierwszych olśnień
teatralnych stała się jej rola dyplomowa. Na czwartym roku wydziału aktorskiego łódzkiej
PWSFTViT za kreację zdecydowanej generałowej Anny Wojnickiej w młodzieńczym
dramacie „Płatonow” autorstwa 18-letniego wówczas Antoniego Czechowa w reż. Macieja
Prusa (1985) została uhonorowana nagrodą na III Ogólnopolskim Przeglądzie Spektakli
Dyplomowych Szkół Teatralnych.
Można ją było dostrzec także na ekranie telewizyjnej „jedynki” w ekranizacji powieści Teresy
Lubkiewicz-Urbanowicz „Boża podszewka” (2005) w reż. Izabelli Cywińskiej, gdzie była jedną
z trzecioplanowych bohaterek.

Fot. Marek Komorowski

Pani Elwirze wcale się to nie
podobało. – Pisarze mogą pisać do
szuflady, malarze mogą malować,
nawet jeśli nikt nie kupuje ich
obrazów, ale niepracująca aktorka
może jedynie deklamować wiersze
przed lustrem w łazience – skarżyła
się w tym okresie Elwira HamerskaKijańska.
Ten stan trwał do wiosny tego
roku, kiedy Krzysztof Pulkowski
zaproponował jej kostiumową rolę
Celiny, żony Orgona, w udanej
adaptacji fredrowskiej komedii
„List”. Zaimponowała tu nowoczesnym aktorstwem opartym na

Droga artystyczna tej smukłej,
kruczowłosej i brązowookiej jeleniogórskiej aktorki to najpierw Teatr
Studyjny`83 im. Juliana Tuwima w
Łodzi (1984-86), a następnie Teatr
im. Adama Mickiewicza w Częstochowie (1986-96). Jako instruktorka prowadziła kółko teatralne
przy częstochowskim IV Liceum
Ogólnokształcącym im. Henryka
Sienkiewicza (1988). Potem związała się z teatrami: Powszechnym im.
Jana Kochanowskiego w Radomiu
(1996-98) oraz im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (1998-99).

role w sztukach: „Sen pluskwy”
Tadeusza Słobodzianka w reż.
Krzysztofa Kopki (2003), przemawiającym do widza językiem
współczesnego teatru dramacie
Antoniego Czechowa „Czajka”
w reż. Mai Kleczewskiej (2004),
„Tango” Sławomira Mrożka w reż.
Piotra Konieczyńskiego (2004),
„Opowieści o zwyczajnym szaleństwie” Petra Zelenki w reż. Andrzeja
Majczaka (2004), „Czerwone nosy”
Petera Barnesa w reż. ówczesnej
dyrektorki artystycznej teatru,
Małgorzaty Bogajewskiej (2006),
klasycznej i uniwersalnej komedii
Aleksandra Fredry „Dożywocie” w
reż. Andrzeja Sadowskiego, z którą
wystąpiła wraz z zespołem artystycznym m.in. w Görlitz (2006),
napisanym przez współczesnego
rosyjskiego dramaturga Nikołaja
Koladę spektaklu „Merylin Mongoł”
w reż. Justyny Celedy (2006) oraz
dramacie Witolda Gombrowicza

„Trans-Atlantyk” w reż. Bartłomieja
Wyszomirskiego (2006).
Pozostaje więc czekać na
kolejne kreacje Elwiry
Hamerskiej-Kijańskiej. Póki co, kto
nie widział jeszcze jej
jako Celiny w „Liście”,
będzie miał okazję
nadrobić zaległości:
sztuka powróci pod
koniec sierpnia na
dziedziniec Dworu
Czarne.
Fot. Konrad Przezdzięk

Z Jackiem Grondowym, spektaklowym zazdrosnym mężem Orgonem. E. Hamerska-Kijańska, jako
Celina, była jednocześnie ponętną niewiastą jak i wyrachowaną heroiną.

Jacek Jaśko, jeleniogórski dziennikarz, fotografik
po raz kolejny odświeżył galerię na płocie budowy
domu przy placu kardynała Wyszyńskiego.

Płoty jak galerie

Projekt „Pamięć miasta”
ma na celu uchwycenie
stanu obecnego miejsc ciekawych i wartych pokazania, ale również miejsc
zapomnianych, pokrytych
strupami i niezauważanych
na co dzień.
– Mój projekt powoli
ewoluuje – wyjaśnia Jaśko. –
Najpierw chciałem uchwycić
wszystko, co wydało mi się
interesujące. Teraz chcę
robić dwa, trzy zdjęcia kon-

Święto komedii

W najbliższy czwartek, 13 sierpnia, zaczyna się najwiękkretnego miejsca w ciągu jednego sza impreza filmowa w regionie: XIII Ogólnopolski Festimiesiąca. Szczególnie tych, które wal Filmów Komediowych w Lubomierzu.
ulegają przeobrażeniu, jak to za
płotem-galerią. Mam pomysły na
kolejny cykl. Zresztą może być ich
bardzo wiele.
Galeria na płocie przy Wyszyńskiego była pierwszym takim pomysłem w Jeleniej Górze. Współpracownicy Jacka znaleźli miejsce
na drugą galerię na płocie. Ta,
ze zdjęciami Olszyny Lubańskiej,
„działa” przy ulicy Elsnera.

Na początek zagra Henryk Miśkiewicz & Full Drive 2 a wieczorem na
ekranie w rynku odbędzie się projekcja
filmu „Sami swoi”. Gwiazdą piątku
będzie zespół „Elektryczne gitary”, a
w nocy (około godz. 1) będzie można
obejrzeć komedię „Ranczo Wilkowyje”, który rok temu otrzymał Granat
Publiczności.
Atrakcją soboty będzie – oprócz
słodkiej wojny tortowej – Swojska Noc
(Mar) Kabaretowa z Koniem Polskim i kaba-

retami: Paka, Pod Sufitem oraz Klaps.
W nocy na ekranie zebrani zobaczą
komedię „Kup teraz”, nagrodzoną w
ubiegłym roku Złotym Granatem
W niedzielę po ceremonii rozdania
nagród wieczór uświetnią filharmonicy dolnośląscy. Jako soliści wystąpią:
Jacek Wójcicki, Hanna Śleszyńska,
Piotr Gąsowski oraz Robert Rozmus.
Festiwal zwieńczy projekcja filmu
laureata tegorocznej imprezy.

(tejo)
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OD STRAUSSA DO FENIKSA

Z lewej – widok „wczoraj”. Z prawej – dziś.

Owacje za „Operację”
Aplauz na stojąco zakończył
premierowy pokaz filmu Jacka
Głomba “Operacja Dunaj”. To
pierwszy w Polsce film, bezpośrednio nawiązujący do inwazji wojsk
Układu Warszawskiego na Czechosłowację w 1968 roku. W dodatku
jest słodko–gorzka komedia.
Punktem wyjścia filmowej fabuły jest prawdziwe zdarzenie,
jakie miało miejsce podczas przemieszczania się wojsk tuż przy
polsko-czeskiej granicy. Niedaleko
Złotoryi zaginął polski czołg.
Główne role w “Operacji Dunaj” to prawdziwy gwiazdozbiór.

litz. Jako jeden z pierwszych oferował zmotoryzowanym gościom…
garaże na tyłach. Przy dawnej
nazwie (mimo zmiany właściciela)
pozostał aż do kresu obecności
Niemców w naszym mieście.
Po wojnie, zapewne na fali podniecenia retoryką realizmu socrealistycznego został przemianowany na
Pierwszy na ekranie, błyskając
kapitańskimi gwiazdkami, ukazuje
się Zbigniew Zamachowski. Wkrótce widzimy też, nietrzeźwego jak
się należy w tej sytuacji, Tomasza
Kota. Do drużyny pancernych trafia
Maciej Stuhr oraz znakomity aktor
legnickiego teatru Przemysław
Bluszcz. A wśród biesiadujących
Czechów – sam Jirzi Menzel, który
podjął się też artystycznej opieki
nad filmem.
„Operacja Dunaj”, do której
sceny kręcono rok temu w podjeleniogórskich Karpnikach, wchodzi
na ekrany kin w nadchodzący
piątek.

(Szela)

Hotel Przemysłowy. Później przejęty
przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze dołączył do
sieci domów wycieczkowych PTTK
stając się schroniskiem głównie
dla licznych wycieczek. Nazwano
go po prostu Dom Wycieczkowy.
Placówka przez lata nieremontowana i mocno zdewastowana

mieść sfotografowanej po 1914 roku
z wieży „Żeroma”, nie sposób nie
zauważyć – zestawiając dawny obrazek ze współczesnym – jak potężny rozwój Jeleniej Góry dokonał się
przez dzielące naciśnięcie spustów
migawki lata. Na terenie dawnych
Strupic (Straupitz) wyrosło osiedle Zabobrze, a niezabudowane
miejsca przy dawnych willach oraz
długoletniej siedzibie Technikum
Weterynaryjnego, dziś zarosły
drzewa i wypełniły domy mieszkal-

Fotozagadka z AD REM co wtorek na
łamach portalu www.jelonka.com
ne. Na zdjęciu nowym Hotel Feniks
praktycznie zniknął w całej masie
miejskiego krajobrazu. Czy dobrze
się stało, że miasto rozbudowano
akurat w tym kierunku? To już
pytanie na inną okazję.

(tejo)

Łapacze snów w tańcu słońca
Biuro Wystaw Artystycznych zaprasza najmłodszych na
wakacyjne warsztaty plastyczne pod hasłem „Indiańskie
lato”. Impreza odbędzie się w ostatnim tygodniu przed
rozpoczęciem roku szkolnego i potrwa sześć dni.
Kto chce poczuć się jak prawdziwy Indianin wykonując taniec
słońca, malując ozdoby i obrazki,
tworząc kamienne amulety? Będzie miał szansę spełnić swoje
marzenia podczas imprezy proponowanej przez Biuro Wystaw
Artystycznych.
– Celem warsztatów jest urozmaicenie wolnego czasu oraz
poszerzenie wiedzy na temat In-

dian – najliczniejszej i najbardziej
zróżnicowanej z trzech, obok
Eskimosów i Inuitów, grup ludności tubylczej zamieszkującej oba
kontynenty amerykańskie.
Ćwiczenia praktyczne przeplatane będą zabawami oraz indiańskimi opowieściami, uczestnicy
wprowadzeni zostaną w rozbudowany system mitologii, wierzeń
i obrzędów Indian związanych z

Fot. Konrad Przezdzięk

Sfotografowany z bardzo rzadko
wykorzystywanej perspektywy
(wieżyczka gmach I LO im. Żeromskiego, w chwili powstawania
zdjęcia – Oberrealschule) gmach
Hotelu Strauss, jest pamiątką po XIXwiecznym szybkim rozwoju Jeleniej
Góry z racji połączenia miasta linią
kolejową z Wrocławiem oraz Goer-

przez stacjonujące w niej w stanie
wojennym oddziały ZOMO, chyliła
się ku upadkowi. Została zamknięta
pod koniec lat 90. XX wieku. Ruina
dawnego hotelu straszyła przez kilka lat. Dopiero dzięki kapitalnemu
remontowi dokonanemu przez
obecnych właścicieli hotel odzyskał
dawną świetność i zapewne jako
symbol powstania niemal z popiołu
gruzów, nazwany został Feniks.
Wracając do zdjęcia, osobliwej
panoramy zabobrzańskich przed-

kultem sił przyrody i przodków.
Dowiedzą się, kto to jest łapacz
snów i co to jest mandala.

Imprezę zaplanowano w dniach 24 – 29
sierpnia 2009. Grupy zorganizowane: godz.
9.00 – 11.00, uczestnicy indywidualni: godz.
12.00 – 14.00. Warsztaty poprowadzi Joanna
Kowalczyk – artystka, autorka bajek dla dzieci,
edukatorka (absolwentka jeleniogórskiego
Liceum Plastycznego, studentka ostatniego
roku Wydziału Artystycznego Uniwersytetu
Zielonogórskiego).

Zapomniany zakątek cudów
Przybywali tu pątnicy nie tylko z Jeleniej Góry, aby pomodlić się przy grotach poświęconych Matce Boskiej Fatimskiej. To tu w tajemnicy przed przełożonymi brali śluby
i chrzcili dzieci wojskowi, milicjanci i funkcjonariusze aparatu partyjnego w latach
ludowej ojczyzny.

Fot. Konrad Przezdzięk

Dąbrowica to miejsce dziś nieco
zapomniane, a warte odwiedzenia.
Nie tylko ze względów religijnych.
Stąd roztaczają się niezapomniane widoki na Rudawy
Janowickie, wojanowską
żwirownię oraz pałac w
Wojanowie, który z tej
perspektywy wygląda
szczególnie okazale.
Wzniesienie Kozieniec znane jest
jednak głównie z
malowniczo położonego kościółka
wzniesione-

go pod koniec XIX wieku dzięki
fundacji rodziny von Deckerów,
właścicieli majątku i papierni w Dąbrowicy,
których doczesne
szczątki spoczęły
w pobliskim grobowcu w podziemiach kaplicy.
Po 1945 roku
przez dwa lata
opuszczony
kościół został
zdewastowany
i spustoszony
przez szabrowni-

ków. Katolicy przejęli świątynię w
roku 1947, a kilkanaście lat później
całe miejsce stało się lokalnym centrum kultu maryjnego. To tu przybywali wrocławscy biskupi z kardynałem Bolesławem Kominkiem
na czele, aby poświęcić powstające
w Dąbrowicy groty maryjne. Jedna
z nich jest kopią słynnej groty we
francuskim Lourdes.
W roku 1977 biskup Adam Dyczkowski poświęcił kaplicę św. Maksymiliana Kolbe, która powstała z
grobowca rodziny von Deckerów.
Jest tu także kaplica Zwiastowania, św. Stanisława Kostki oraz
Matki Bożej Fatimskiej. 26 sierpnia

Warto w letni weekend udać się do
Dąbrowicy na rowerową wycieczkę,
aby osobiście doświadczyć historii i
upajać się pięknymi krajobrazami Rudaw
Janowickich. Wycieczka będzie tym
przyjemniejsza, że ostatnio położono asfalt na pełną wybojów drogę prowadzącą
na wzgórze.

1983 roku w uroczystościach jej
konsekracji wziął udział bp Wincenty Urban. Wydarzenie to miało
miejsce niedługo po pielgrzymce
papieża Jana Pawła II do Polski
stanu wojennego. Zgromadziło
wielu wiernych z Jeleniej Góry i
okolic.
21 lat temu to lokalne sanktu-

arium maryjne otrzymało nazwę
MB Jasnogórskiej Uzdrowienia
Chorych. Wielokrotnie organizowane były tu pielgrzymki pątników, którzy szli z kościoła św.
Erazma i Pankracego do podnóża
wzniesienia Kozieniec.
Ale kościół filialny MB Częstochowskiej znany jest w wielu krę-

gach z bardzo łagodnego podejścia
do wiernych. To tu odbywały się
chrzty i śluby tych, którzy zbytnio
nie chcieli dawać rozgłosu tym
wydarzeniom. Wszystko dzięki
otwartości księdza Stanisława
Pagieły, emerytowanego już duszpasterza.

(tejo)

Fot. Konrad Przezdzięk

Powstał jako skromny zajazd w 1860 roku, a po kilku przebudowach (ostatniej przed
wojną na początku lat 30. XX wieku) był jednym z najwygodniejszych hoteli w dawnej Jeleniej Górze. Tego obiektu dotyczyła wtorkowa Fotozagadka z wydawnictwem AD REM
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Czarna przyszłość
NSZZ „Solidarność” zorganizował spotkanie z przedstawicielami Powiatowego Urzędu
Pracy dla osób, które stracą pracę w Fabryce Dywanów w Kowarach. Pod koniec czerwca
b.r. zakład ogłosił upadłość. Przejął go syndyk, który nie widzi szansy na wznowienie
produkcji.

podobny los. O przyszłość martwią
się zwłaszcza ci, którym brakuje
kilka lat do emerytury. Podczas
wtorkowego spotkania urzędniczki

ATOMOWE KOWARY
W tym roku mija 60. rocznica pierwszej próby radzieckiej bomby atomowej. Swój udział w jej powstaniu
miało miasto nad Jedlicą.
dokładnie w Kowarach, Miedziance
i Radoniowie znajdwały się cenne
złoża tego surowca.Dlatego też
poza specjalistami od geologii do
miasta nad Jedlicą, gdzie mieściła
się dyrekcja kopalń, przybyli sowiccy
oficerowie, którzy z Kowar uczynili
strefę strzeżoną.
Próba bomby atomowej nastąpiła
dokładnie 29 sierpnia 1949 roku o
godzinie 7.00 rano. – Przynajmniej
część bomby powstała dzięki uranowi wydobywanemu w Kowarach.
Nigdy wcześniej, ani później nasze
miasto nie wpłynęło tak mocno
na losy świata, na historię, która o
mały włos nie była jego ostatnim
rozdziałem – pisze Jacek Kunikowski, redaktor naczelny Gazety
Kowarskiej.

(Ania)

Jednym z
ubocznych
skutków
eksploracji
rud uranu było
zniszczenie wsi
Miedzianka.

Fot. Archwium

Fot. Tejo

Przed zakończeniem II Wojny
Światowej sowieci zaczęli pracować
nad budową broni atomowej. Chcieli dogonić Amerykanów, którzy
byli wówczas ich sojusznikami w
konflikcie zbrojnym przeciwko III
Rzeszy Niemieckiej. Dzięki rozbudowanemu aparatowi szpiegowskiemu moskiewskim agentom udało
się zdobyć plany amerykańskiej
bomby.
Do jej produkcji Związek Radziecki potrzebował uranu, a jego źródła
znajdowały się m. in. w Kowarach.
Dlatego też właśnie w tym mieście
powstał jeden z obozów pracy przymusowej.
W 1947 roku ZSRR i Polska podpisali umowę gospodarczą dotyczącą
dostarczania rudy uranowej. Cały
urobek miał być przewożony
wyłącznie za wschodnią
granicę. W Sudetach, a

Fot. NOL

Jednym z ubocznych skutków eksploracji rud
uranu było zniszczenie wsi Miedzianka.

urzędu pracy tłumaczyły, co trzeba
zrobić, żeby uzyskać zasiłek lub inne
świadczenia.
Byłych pracowników kowarskiej

Krzyżówka za fortunę
W Kowarach trwają przygotowania do budowy nowego skrzyżowania, na które
przeznaczono kwotę 900
tys. złotych z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Droga główna będzie przebiegać wzdłuż ulic: Zamkowej
i Karkonoskiej. Pieniądze
uzyskano dzięki pomocy radnej Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego, Elżbiecie
Zakrzewskiej. Pierwszy etap
– rozbiórka budynku przy ul.
Karkonoskiej 1a – trwał najdłużej, ponieważ były kłopoty
z wysiedleniem lokatorów.
W końcu ostatnia rodzina,
która długo nie zgadzała
się na opuszczenie swojego
lokum, wyprowadziła się do
mieszkania zastępczego. Do
końca roku gmina zapewni
jej mieszkanie docelowe, o
takim samym metrażu, jaki
zajmowali w wyburzonym
budynku .
W tej chwili wiadomo już,
że wkrótce zacznie się w tym
miejscu budowa nowego, mającego zapewnić łatwiejszą
komunikację, skrzyżowania.
Inwestycja ma opiewać na
kwotę 900 tys. złotych. Drogę
główną będzie stanowił odcinek: Zamkowa – Karkonoska,
która najprawdopodobniej
też zost anie poszerzona.
Władze czekają już tylko na
postanowienia marszałka,
kiedy dokładnie rozpoczną się
prace wykonawcze. Najpewniej stanie się tak jesienią.

(Ola)

Na spotkanie do Fabryki Dywanów przyjechał Franciszek Kopeć, przewodniczący Zarządu
Regionu Jeleniogórskiego NSZZ „Solidarność” oraz przedstawiciel kancelarii prawnej,
z której usług mogą skorzystać byli pracownicy „dywanówki”. Był też obecny burmistrz
Kowar Mirosław Górecki.

(Ania)

Franciszek Kopeć

Kolorowo
za dwa lata

Teren przy tzw. kowarskiej wyspie od lat popada w zapomnienie. Samorządowcy
przekonują, że to już koniec równi pochyłej i cały obszar wkrótce odżyje: będzie tam
centrum rozrywkowo-hotelowe.
skorzystają zarówno turyści, jak
i mieszkańcy. Kowarska wyspa

– To piękny teren, który po
prostu trzeba jakoś zagospoda-

INWESTOR JEST ZOBOWIĄZANY TAKŻE, ŻE W
2010 ROKU ZAINWESTUJE PONAD 12 MILIONÓW
ZŁOTYCH W DZIAŁKĘ. PRACE BUDOWLANE
POWINNY SIĘ ZAKOŃCZYĆ W 2011 ROKU.
ma się stać prawdziwym centrum
rozrywkowo-hotelowym. Ma tam
powstać basen i restauracje. In-

rować – mówi Marek Mikrut,
wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Jeleniogórskiego i jednocześnie
mieszkaniec Kowar.
Dodatkową atrakcją kowarskiej wyspy jest lokalizacja, bo
znajduje się ona tuż przy drodze
do Karpacza. Niestety jej jedyne
walory to te stworzone przez
naturę. Obecnie jest miejscem,
gdzie w dzień można spotkać
wędkarzy, a w nocy młodzież
pijącą alkohol i śmiecącą. Kowarzanie nie wierzą w finansowe możliwości prywatnego
inwestora, który wydzierżawił
działkę od miasta. Burmistrz
Mirosław Górecki, uspokaja
jednak i tłumaczy, że już za
dwa lata miejsce to będzie
tętniło życiem. Z jego uroków

Płonąca pułapka

westor zamierza także postawić
nowy pensjonat przy wodzie,
który powstanie w miejscu obecnego. Wykupił go od prywatnego
właściciela.
– Nie mogę obiecać, że ktoś w
tym roku skorzysta z wyspy, bo jest
to niemożliwe. Zawarliśmy jednak
taką umowę z inwestorem, która
zobowiązuje go do rozpoczęcia
prac budowlanych w konkretnym
terminie – mówi samorządowiec.

Mirosław Górecki
jest przekonany, że
wyspa będzie jeszcze
dobrze służyła lokalnej
społeczności.

Tylko dzięki sprawnej akcji strażaków, w której ugaszono płonący samochód, nie wybuchł zbiornik z gazem w
pojeździe.
Do pożaru auta marki Citroen
doszło w minioną środę przy
ulicy Bacewicz na jeleniogórskim Zabobrzu. Jak pisze do nas
świadek zdarzenia pan Michał
Czesny, policja szybko wstrzymała ruch ponieważ auto było
zasilane gazem i z tyłu miało
zbiornik o pojemności ok. 70l.
Po mniej więcej czt erech
minutach pojawiła się straż
pożarna, która szybko ugasiła

dowej w „dywanówce”. Teraz muszą
się przekwalifikować,
aby odnaleźć w nowych realiach.

REKLAMA

Zwolnieni pracownicy nie widzą dla siebie miejsca poza fabryką.
Jak już informowaliśmy, 31 lipca sto trzydzieści osób dostało
wypowiedzenie. Kilkudziesięciu
kolejnych pracowników czeka

dowiedzieliśmy się jak to wygląda.
Właściciele na trzy miesiące zatrudniają osoby na tzw. przyuczenie,
a później zwalniają je i przyjmują
kolejne – mówiła jedna z pracownic
Fabryki Dywanów.
Tymczasem osoba bezrobotna
musi przyjąć każdą zaproponowaną
jej posadę. Jeżeli tego nie zrobi, traci
prawo do zasiłku. To kłopot nie do
ogarnięcia dla ludzi pracujących
niemal od początku kariery zawo-

dywanówki nie zachwyca perspektywa, że jedyną pomocą, jaką mogą
uzyskać, jest zasiłek dla bezrobotnych. Większość wierzy w szansę
znalezienia dobrej pracy w powiecie
jeleniogórskim. Są nastawieni negatywnie do przekwalifikowania się.
– Dlaczego osoby, które mają
przynajmniej kilkanaście lat pracy, mają się uczyć w tym wieku
nowego fachu. Od osób, które
pracę w fabryce straciły przed nami,

płonące auto. – Było gorąco i
niebezpiecznie, ale na szczęście
wszystko dobrze się skończyło
– czytamy w mailu od pana Michała. Auto miało warszawskie
numery rejestracyjne. Nie wiadomo jeszcze, dlaczego spłonęło.
Nie jest wykluczone, że nastąpił
samozapłon.

(tejo)

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

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS Z NAMI NIE PODARUJESZ!

BEZ ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH

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

POMOC W KAŻDYM WYPADKU

(Ania)
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WIADOMOŒCI

Minęło prawie półtora miesiąca, a
żołnierzy na horyzoncie nie widać. I nie przyjadą, bo odbudową
przeprawy zajmie się starostwo
jeleniogórskie.
Jak informuje starosta jeleniogórski Jacek Włodyga, powiat zabezpieczył na tę inwestycję 800 tys.
złotych. Prace mają ruszyć jeszcze
w tym miesiącu. Samorządowcy
wolą sami postawić solidniejszą
przeprawę. Saperzy mogliby zbudować jedynie prowizoryczny
most. Póki co jego brak jest bardzo
odczuwalny przez mieszkańców
wsi, którzy muszą nadrabiać drogi
chcąc załatwić cokolwiek poza
Strużnicą.

(Ania)

Fot. Ola

Fot. Mar

Karpniki i Strużnica to wsie, które poniosły
największe straty podczas tegorocznej
powodzi w powiecie jeleniogórskim.
Gmina Mysłakowice doliczyła się ponad 3
mln strat. W najgorszym stanie są drogi.
700 tysięcy złotych dotacji rządowej nie
pokryje więc kompleksowego remontu.
Tym bardziej, że gmina do każdego,
podejmowanego przedsięwzięcia, zobowiązana jest dołożyć 20 procent środków
z własnego budżetu.

Miejski Dom Kultur y w
Kowarach wkrótce znowu będzie można określać mianem
„wizytówki” miasta. Budynek
wybudowany w latach 50.
minionego stulecia, sztandarowy przykład socrealizmu
w architekturze, od lat nie
był remontowany. Gmina
przeznaczy na modernizację
ponad milion złotych uzyskanych od Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska. Po remoncie MDK będzie
miał ekologiczne ogrzewanie.
Budynek dziś nie zachęca do
wejścia do środka, nie przypomina już miejsca, które
kiedyś było głównym centrum
kulturalnym miasta. W jego
wnętrzu cały czas coś się dzieje, ale z pewnością warunki w
nim panujące są dalekie od
ideału. Największym mankamentem jest przestarzały już
system grzewczy. Obecnie w
Miejskim Domu Kultury trwa
pier wsza faza prac (koszt
tego etapu to przeszło 700 tys.
złotych), podczas której zostaną wymienione: instalacja
centralnego ogrzewania oraz
okna. Drugi etap przewiduje:
docieplenie budynku i dachu,
oraz remont elewacji.

(Ola)

Wizyta Bogdana Klicha miała wymiar
tylko symboliczny

Jeleniogórskie fotki ocenione
Ponad 250 prac 38 autorów napłynęło na tegoroczną edycję konkursu „Jelenia Góra i
Jeleniogórzanie’09” zorganizowanego przez Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne.
3 sierpnia jurorzy dokonali wyboru najlepszych ujęć.

Fot. Archwium

Nazwisk jeszcze nie zdradzamy,
tym bardziej, że ich nie znamy.
Prace były bowiem opatrzone
godłem, a personalia ich wykonawców są w dokumentacji organizatorów. Klasyfikacja tego
prestiżowego konkursu lokalnego
zostanie podana do wiadomości w
dniu wernisażu, czyli 31 sierpnia.
Poziom nadesłanych prac był
różny, różnorodna była też tematyka: od typowo pocztówkowych
Fot. Konrad Przezdzięk

Fot. Konrad Przezdzięk

– Zmagania cieszyły się nieco
mniejszą popularnością niż rok
temu, kiedy to swoje zdjęcia nadesłało około 60 fotografujących
– mówi Tadeusz Biłozor, prezes
JTF. W miniony poniedziałek w
Sali Słonecznej Hotelu Europa jurorzy konkursu w osobach Janiny
Hobgarskiej, Janusza Nagórnego
i niżej podpisanego wybrali najlepsze fotografie i zdecydowali o
podziale nagród.

i banalnych ujęć, po poszukiwania
ciekawego kadru, niecodziennego
ujęcia oraz uchwycenia na zdjęciu
niepowtarzalnego momentu.
Sporo jest portretów: bardzo
dobre ujęcia przedstawiające Pawła
Trybalskiego, znanego malarza.
Na kilku kadrach uwieczniono
Staszka Nagajka, barda z Jeleniej
Góry. Jedno zdjęcie ma charakter
szczególny: autor sfotografował w
ostatnich miesiącach życia Teofila

W miniony wtorek w siedzibie Stowarzyszenia Miłośników Kowar, przyjęto gości z
Estonii. Wizyta zorganizowana przez jednego z członków SMK, jednocześnie wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jeleniogórskiego, Marka Mikruta, jest kolejnym etapem
coraz bardziej zacieśniających się kontaktów naszego regionu z Estonią.
Wśród gości pojawiła się m.in.:
Marija Kondratijva (wokalistka)
oraz Vsjewolod Pozdeev (akompaniator), uczestniczący w Międzynarodowych Warsztatach Operowych
w Karpaczu. – Motywem wizyty
Estończyków nad Jedlicą była
zeszłoroczna wystawa „naszych”
fotografików (Mariana
Bochynka, Zbigniewa Kulika,
Marka Mikruta, Jacka Kunikowskiego oraz Jacka Szczerbaniewicza) w Tallinie oraz Narwie
– tłumaczy organizator dzisiejszego
spotkania, Marek Mikrut. Obecna
Ligęzę vel Ozimka, przodownika i
pioniera turystyki jeleniogórskiej.
– Staraliśmy się w naszej ocenie
uhonorować te prace, których
autorzy wyszli poza ramy schematu – podkreśla Janina Hobgarska.
– Doceniamy też znaczący udział
fotografii czarno-białej – dodała.
Jurorzy wyjątkowo zgodnie wybrali trzy zestawy fotografii, których
autorzy staną na podium. Wskazano też pięć prac zasługujących
na wyróżnienie. Wiadomo także,
kto został laureatem kategorii
młodzieżowej. Pracy jurorów przyglądali się organizatorzy konkursu:
wspomniany T. Biłozor, komisarz
zmagań, oraz Janusz Pytel.

Konrad Przezdzięk

dzisiaj, Marija Kondratijva pomogła
zorganizować ekspozycję naszych
fotografii w Bibliotece Narodowej
w Tallinie – dodaje.
Podczas spotkania w Kowarach organizator zaprezentował
zaproszonym wystawę autorstwa
Zbigniewa Kaniuka „Kowary na
starej widokówce”, opowiadając o

najważniejszych etapach w historii
miasta. Przy okazji, goście obejrzeli
dzieła Małgorzaty Pernak de Gast,
a na koniec wizyty w siedzibie
SMK, zaproszono ich na słodki
poczęstunek. Potem estońska ekipa
ruszyła na spacer po mieście oraz
podziemną wizytę w sztolni.

(Ola)

Zwieńczeniem pobytu Estończyków w Kotlinie Jeleniogórskiej będzie wystawa fotograficzna,
której wernisaż zapowiedziano na wtorek, 11 sierpnia, o godz. 17 w Galerii N. Dolnośląskiego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Jeleniej Górze. Dodatkową atrakcją tego wydarzenia
będzie występ zespołu „Un Canto” Mariji Kondratijvej.
Fot. Konrad Przezdzięk

Władze powiatu, a nie wojsko, odbudują most w Strużnicy.
Będzie to kosztowało 800 tysięcy złotych.
Na niewiele, poza wymiarem
symbolicznym, zdała się lipcowa
wizyta szefa resortu obrony Bogdana Klicha, który zapewnił, że
saperzy pomogą odbudować zniszczony 1 lipca most w Strużnicy.

W estońskich klimatach

Blask
socrealizmu

Fot. Ola

Mosty pana starosty

Teraz zostanie opracowany katalog z wybranymi pracami, a na wernisaż wystawy
pokonkursowej JTF zaprasza 31 sierpnia do Osiedlowego Domu Kultury. Nagrody
ufundował Marek Obrębalski, prezydent miasta Jeleniej Góry oraz sponsorzy.

Bryczką do uzdrowiska

Ponad godzinę zajęło pokonanie powozem
dystansu z Jeleniej Góry
do Cieplic Johnowi Quincy’emu Adamsowi, przyszłemu prezydentowi USA,
który w latem 1800 roku
odwiedził nasze miasto.
Sto lat później tę samą
drogę tramwaj przemierzał – przy sprzyjających
warunkach – 40 minut.
Dziś autobusem jedziemy
pół godziny, a rowerem
– przy pomyślnych wiatrach, nawet o 10 minut
krócej. Rzadko widuje
się jednak na tej trasie
pojazdy takie, jak przed
200 laty. A szkoda. Przejażdżka dorożką mogłaby
być świetną atrakcją turystyczną pod warunkiem
nieco mniej ruchliwej i
nie tak bardzo zanieczyszczonej spalinami ulicy
Wolności.

(tejo)
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W finałową fazę wkracza projekt „Lato w teatrze”, którego tegoroczną tematykę zakreśliły pojęcia: pamięć,
tożsamość i tradycja. Owocem pracy 25 licealistów
oraz instruktorów będzie podwójny pokaz widowiska
„Klisza pamięci” nawiązującego do pierwszych lat
polskości w Jeleniej Górze.
Trzeci i ostatni turnus LWT
rozpoczął się 3 sierpnia w Teatrze
im. Norwida w Jeleniej Górze.
To na deskach tej sceny licealiści
prowadzeni przez aktora Tadeusza
Wnuka, koordynatora projektu
Instytutu Teatralnego im. Raszewskiego w Warszawie, Grażyny
Tabor, instruktorki teatralnej oraz
aktora sceny jeleniogórskiej Jacka
Paruszyńskiego, poznają kulisy
pracy w teatrze.
Oprócz typowych ćwiczeń scenicznych, dzięki którym młodzi
ludzie ćwiczą dykcję, koncentrację, uczą się panować nad swoim
ciałem, przedmiotem pracy jest
koncepcja Jacka Paruszyńskiego, który postanowił przenieść
na scenę nietypową opowieść o
pierwszych latach polskiej Jeleniej
Góry. O wędrówce przesiedleńców
ze wschodu, którzy – bardzo często
wbrew własnej woli – zasiedlili
Ziemie Zachodnie i Północne,
bo zostali wyrzuceni z kresów
wschodnich.
Zadanie dość trudne, tym bardziej, że spektakl nie jest z gatunku ciężkiej klasyki, lecz raczej
rozrywki, która – bawiąc – uczuli

młodzież na różne wydarzenia historii lokalnej. Często traktowanej
marginalnie w szkołach. W tym
miejscu projekt „Lato w teatrze” ze
swą tegoroczną tematyką świetnie
wpisuje się w lukę. Licealiści bawią
się sami w poszukiwaczy śladów
historii. Rozmawiają ze swoimi
dziadkami o tamtych latach, a
ich zwierzenia zostaną wykorzystane w spektaklu. Do tego będą
sceny nalotu, marszu, powojennego targowiska oraz potańcówki.
Wszystko w surowej scenografii
teatralnej maszynowni ubarwione
projekcją multimedialną, która
nada przedstawieniu konkretny
wymiar historyczny.
Warto zatem przyjść do Teatru
Norwida w nadchodzącą sobotę
i niedzielę (15 i 16 sierpnia), aby
docenić trud, jaki młodzież i realizatorzy projektu włożyli w przygotowanie przedstawienia „Klisza
pamięci”. Tym bardziej, że czas ich
goni: na opracowanie sztuki przewidziano tylko 13 dni, z których
połowa już minęła.
Szerszą relację z przygotowań i
podsumowanie projektu zamieścimy w kolejnym wydaniu naszego

WASZE FOTKI NASZE POCIECHY

D am ia n

Ma teu sz

Oskar

M ar ce l

Na tal ia

„KLISZA PAMIĘCI” PIONIERÓW JELENIEJ GÓRY

tygodnika. Projekt LWT wspiera
miasto Jelenia Góra, a stolica Karkonoszy jest jednym z 10 ośrodków
w Polsce, którym przyznano środki
na realizację warsztatów.

Konrad Przezdzięk

W projekcie biorą udział: Klaudia Kawarska, Paulina Zielińska, Bartosz Czarnecki, Marta Banach, Helena Markowska, Wojciech Polak, Dominika
Winiarz, Natalia Lipka, Przemysław Piskozub, Anna Paruszyńska, Patrycja Wiśniewska, Dominika Świerad, Aleksandra Woźniak, Dominik Górski,
Łukasz Kwiliński, Weronika Kołodziejska, Dagmara Niemiec, Joanna Kowalska, Martyna Rudnicka, Marzena Malitowicz, Mateusz Brodowski,
Agnieszka Mirek, Tomasz Bojęć i Natasza Sołtanowicz. Opiekę pedagogiczną sprawują Barbara Paruszyńska oraz Jolanta Meres.

Przez tydzień na szarych podwórkach
lśnił kolorami „Skok w blok”.
Wszystko za sprawą animatorów:
Łukasza Dudy z Teatru Odnalezionego, Loutkoveho divadla „Ahoj” z
Chrudima, artysty cyrkowego formacji Trickster, Michaliny ChomickiejDudy oraz Agnieszki Szymszczykiewicz, którzy odwiedzili
osiedle Orle, skwerek
przy ul. Głowackiego, Okrzei, ul
Noskowskiego,
Ko-

BARWNE CHWILE ZE SZTUKĄ

medy-Trzcińskiego, Kiepury, Sobieszów oraz plac Ratuszowy.
Główną atrakcją dla dzieci były
przedstawienia lalkowe grane przez
„Ahoj” oraz Łukasza Dudę wcielającego się często w rolę Kacperka, ulubioną postać publiki. Odbyły się też dwa
przedstawienia tradycyjnego teatru
marionetkowego w Rynku przy BWA.
W miniony piątek zabrakło miejsca
dla pu-

bliczności, nie tylko tej najmłodszej.
Michalina i Agnieszka skupiły
swą pracę nad stroną plastyczną.
Umożliwiały dzieciom pracę nad
wykonaniem własnych lalek i różnego rodzaju ilustracji na przykład
bohaterów z bajek.
Dla dzieciaków uczestniczących
w projekcie „Skok w blok” były to
bardzo kolorowe, wakacyjne chwile
na tle reszty szarych spę-

dzonych w nudnawej Jeleniej Górze.
Miały uczucie, że ktoś sobie o nich
przypomniał i że te kilka godzin spędzonych na zabawach i warsztatach
będzie jeszcze jednym, cudownym
wspomnieniem z tegorocznych
wakacji.

(Nat)

Amelka

GŁOSEM PODBILI SERCA

Se ba sti an

Zu zia

Sandra

Patryk

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

Fot. Konrad Przezdzięk

WYDARZENIA / OG£OSZENIA

Fot. NATASZA SOŁTANOWICZ
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Wokaliści, którzy uczestniczyli w Młodzieżowym Festiwalu
Operowym w Karkonoszach,
zachwycili publiczność. Dostali
zasłużone brawa za wykonanie
muzyki klasycznej w Szkole
Podstawowej w Mysłakowicach.
Projekt zakończył się koncertem
finałowym w Pałacu Bukowiec.
– Warto zwrócić uwagę na
młodych śpiewaków, bo oni w
przyszłości na pewno osiągną
wyżyny kariery muzycznej –
podkreśla Małgorzata Mierczak,
organizatorka festiwalu.
Niespodziankę dla parafian
z Mysłakowic uczynili także
ksiądz wikariusz, Jarosław Górecki oraz młody organista
Jacek Chorągwicki. Wystąpili
wspólnie z uczestnikami Międzynarodowych Warsztatów
Artystycznych, na które również
uczęszczali.

(Ania)
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Powalczą o Złoty Bełt Chojnika
Nie lada gratka czeka na miłośników kunsztu rycerskiego. 22 sierpnia 2009 roku o godzinie 10.00 rozpocznie się w zamku Chojnik kolejny turniej o strzeleckie trofeum.
Będzie to już XX Rycerski
Turniej Kuszniczy o Złoty Bełt
Chojnika. Jak co roku nie zabraknie wielu atrakcji rodem
z ś re d n i ow i e c z a . W s o b ot ę
rozpocznie się treningiem
zawodników, którzy wezmą
udział w głównym konkursie
strzeleckim. Zostaną oni zaprezentowani publiczności.
Będzie pokaz poszczególnych
bractw i wielobój rycerski. Do
bardzo ciekawych wydarzeń
zaliczyć należy także turniej
strzelecki o t ytuł „Wielkiego
Łowczego”, średniowieczny
ślub oraz przedstawienie teatralne. Osoby, które wybierają
się tego dnia do Sobieszowa
mogą liczyć także na otrzymanie nagród. Główną atrakcją
będzie inscenizacja bitwy o
Chojnik, zwanej szturmem na
zamek . W dymie ar matnim
oręż zewrą obrońcy i napastnicy. Jak w tym roku zakończy
się bój o zamek?

bliczność będzie miała okazję
kolejny raz uczestniczyć w
strzelaniu o „Złoty Bełt”, prezentacji zawodników, pokazie
bractw, spektaklu teatralnym
i losowaniu nagród. Zaplanowano t akże tur niej k uszniczy „Wilhelma Tella”, pokazy
dawnych tańców i pasowanie
rycerskie.

Ciekawie zapowiada się
także niedziela w zamku. Pu-

Kino Grand zaprasza na
seanse filmowe:

go syna pani doktor. Film obejrzymy
do czwartku o godzinie 20.00.

„Każdy chce być Włochem”
w reżyserii Jasona Todda Ipsona.
Główny bohater od ośmiu lat próbuje
odzyskać swoją byłą dziewczynę. Nie
zraził go nawet fakt, że ona ma już
męża i trójkę dzieci. Sytuacji tej postanawiają zaradzić jego przyjaciele.
Film wyświetlany będzie do czwartku
o godzinie 18.00.
„Egzorcyzmy Dorothy Mills”
w reżyserii Agnès Merlet. Młoda lekarka, której specjalnością jest psychiatria
opiekuje się małą dziewczynką. W
pewnym momencie odkrywa, że jest
ona chora na tzw. zaburzenie mnogie
i zaczyna przemawiać głosem zmarłe-

W p r z e d o s t a t n i we e ke n d
sierpnia warto przyjechać do
Sobieszowa i odbyć krótką wycieczkę po górach, żeby dotrzeć
do Zamku Chojnik. Świadczy o
tym zadowolenie uczestników
imprezy z poprzednich lat.
Zapewniają oni, że co rok u

Jubileuszowe
pokazy

Organizatorzy,
czyli Bractwo Rycerskie Chojnik,
zapraszają także
na pokaz kunsztu r ycerskiego
Chorągwi Ziemi
Czeskiej. Odbywać
się on będzie od
poniedziałku, 17
sierpnia do piątk u, 21 sier pnia,
w godzinach od
17.00 do 18.00 z
okazji 20, jubileuszowego Rycersk i e g o Tu r n i ej u
Kuszniczego.

Dwa dni emocji

Publiczność zachęca do
zabawy

obserwują zmagania zawodników w konkursie o „Złoty Bełt”
i szturmie na zamek. – Turniej
obserwuję od pięciu lat, co roku
z ogromnym entuzjazmem. Są
to dla mnie dwa dni świetnej
zabawy, kiedy zapominam o
codziennej rzeczywistości i pozwalam porwać się przygodzie.
Nie wyobrażam sobie lata bez
bitwy o Chojnik. – mówi Pan
Artur z Mysłakowic.

Kino Marysieńka proponuje:

„Adrenalina 2. Pod napięciem” , film wyreżyserowany przez
Marka Neveldina. Głównym bohaterem jest płatny zabójca. Dopada go
chiński gangster i wycina mu serce,
zastępując je elektronicznym akumulatorem. To dalszy ciąg przygód Cheva
Cheliosa, który tym razem zamiast
adrenaliny potrzebuje wysokiego
napięcia. Seans wyświetlany będzie
do czwartku o godzinie 16.00 i 20.00.
„Bruno” w reżyserii Lariego
Charlesa. Opowieść o austriackim prezenterze telewizji, który decyduje się
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Święto dla koniarzy
Na Wielką Gonitwę Chłopską oraz Towarzyskie Zawody
w Ujeżdżaniu zaprasza Jedenastka Izerska. Impreza
odbędzie się w nadchodzącą niedzielę w Złotym Potoku. Początek o godz. 10 przy szałasie.
Podczas festynu przewidziano
cykl gonitw koni rozmaitych
wymiarów oraz ras. Wielka
Gonitwa Chłopska zaczyna się o
godz. 11. 34. Będzie też gonitwa
dla młodych jeźdźców (do 16
roku życia) a także zawody
koni szlachetnej półkrwi. Nie

zabraknie też części dla dzieci
specjalnej troski. Dla wszystkich
laureatów przewidziano nagrody. Od godz. 14. 30 na parkurze
zaczną się Towarzyskie Zawody
Jeździeckie w Ujeżdżeniu klasy
L3, L4 i P1. Zakończenie imprezy
przewidziano o godz. 18.

Zlot kabareciarzy
Kolejny raz w Karpaczu odbędą się „NOCNIKi..., czyli
Nocna Ogólnopolska Cokolwiek Nowa Impreza Kabaretowa i...”
Na imprezę zaprasza miasto
Karpacz oraz Agencja Koncertowa
Bama. Odbędzie się ona 14 i 15
sierpnia na stoku Kolorowa. W
piątek od 20:00-22:00 wystąpi
Kabaret Limo i Formacja Chatelet,
a w sobotę Kabaret Słuchajcie i

Kabaret Smile.
Organizatorzy zapraszają także
do bicia rekordów w siedzeniu na
nocnikach. Przed sceną będą dla
nich specjalne miejsca w tzw. strefie
dla VIP-ów.

Kontekst sytuacyjny
na wyjazd do Stanów Zjednoczonych.
Marzy o zdobyciu tam sławy. Chciałby,
żeby okrzyknięto go najsłynniejszym
Austriakiem. Film jest zgryźliwą satyrą
w wykonaniu Sashy Barona Cohena,
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
(GLAAD) uważa, że Cohen pokazał
bardzo negatywny 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. Seans

wyświetlany będzie do czwartku o
godzinie 18.00.

W kinie Lot obejrzymy”

„Harry Potter i Książę Półkrwi” w reżyserii Davida Yatesa.
To ekranizacja już szóstego tomu
magicznej powieści. W trakcie oglądania zobaczymy jak Lord Voldemort próbuje zawładnąć światem
czarodziei, poznamy historię z jego
dzieciństwa i dowiemy się kim była
jego matka. Miłośników Harry’ego
Pottera z pewnością ciekawi także,
która z bohaterek filmu okaże się jego
wybranką serca. Seans wyświetlany
będzie do najbliższego czwartku o
godzinie 17.00 i 20.00.

do piątku
Osoby, które nie widziały jeszcze wystawy malarstwa
Elżebiety Suchcickiej pod tytułem „Kontekst sytuacyjny” mogą to nadrobić do najbliższego piątku. Wtedy
ekspozycja zostanie zmieniona.
Elżbieta Suchcicka pochodzi
z Lwówka Śląskiego. W 1987
roku ukończyła Politechnikę
Wrocławską. Z zawodu jest
architektem. Jej prace podziwiano na wielu wystawach
w Polsce i za granicą m. in.
w jeleniogórskiej galerii MOK
(1989 i 1992), Landratsamt
(Goerlitz 1993), Bildungszen-

trum Dooner & Partner Goerlitz (1997). Wyróżniono ją
podczas międzynarodowego
konkursu Rzeki, Brzeg, mosty
w Zgorzelcu.
Na co dzień zajmuje się
malarstwem. Tworzy w technikach mieszanych. W jej obrazach ciekawe jest zwłaszcza
nawiązanie do architektury.

Nowości ze świata muzyki
THEATRE OF TRAGEDY - „Musique”
wytwórnia: Metal Mind Productions
Tom Morello oraz Boots Riley połączyli siły tworząc Street Sweeper Social
Club, który jest eksperymentalnym

dziełem Tom’a Morello (Rage Against
The Machine i Audioslave) i Boots’a
Riley’a (The Coup). Tom Morello
był członkiem Rage
Agaist The Machine
oraz Audioslave. Dwa
wymienione zespoły
są zdobywcami nagród Grammy a ilość
sprzedanych płyt jest
szacowana na 30 milionów na całym świecie.
Morello stworzył także
swój solowy projekt
znany jako Nigtwatchman, który zdobył
wiele przychylnych

JÓZEF SKRZEK - „Czas”
Rhythm & Ancestry”

wydawnictwo: Metal Mind Production
Kim jest Józef Skrzek dla współczesnej muzyki rockowej zapewne
wszyscy wiedzą. Od lat na przemian z działalnością w SBB tworzy
i nagrywa pod własnym szyldem
czego najlepszym przykładem
jest płyta „Czas”. Nagrania na ten
krążek zostały zarejestrowane w
katowickiej Katedrze, w paździer-

niku 1997 roku. Ten materiał to
nic innego jak magiczne połączenie
brzmień organowych i minimooga.
Płyta „Czas”, to jednocześnie ukoronowanie owocnej i wieloletniej
współpracy z organistą Michałem
Banasikiem. Skrzek już wcześniej
łączył brzmienie organów z syntezatorami Mooga, jednak zazwyczaj

recenzji. Jego oryginalne i wyjątkowe
brzmienie gitary zostało docenione przez magazyn „Rolling Stone”,
umieszczając Morello na liście „100
Najlepszych Gitarzystów Wszechczasów” (#26).
Ten norweski zespół pochodzący
ze Stavanger od początku swego
istnienia tj. 1993 roku, zaliczany jest
do prekursorów gatunku określanego gothic - metal. W ich nagraniach
zauważalne są też elementy mocnego death metalu.Do początkowego
okresu ich twórczości zaliczyć można
następujące albumy: „Theatre of Tragedy”, „Velvet Darkness They Fear” oraz
„A Rose For the Death”. Na tych trzech
pierwszych albumach teksty utworów
inspirowane były wczesną nowoan-

gielszczyzną. W tym okresie kiedy
powstawały te albumy zespół dość
wyraźnie inspirował się twórczością
takich grup jak: My Dying Bride czy
Paradise Lost. W 2000 roku ukazał
się ich 4-ty album w karierze zatytułowany „Musique”. Płyta okazała
się przełomowa a od tego momentu
grupa zmieniła nie tylko teksty ale i
styl wykonywanej przez siebie muzyki
podążając od tej pory w stronę nowoczesnego heavy - metalu z wpływami
industrialu i szeroko pojętej muzyki
elektronicznej. Album został nie tak
dawno zremasterowany oraz wzbogacony bonusowymi nagraniami.
Na krążku znalazło się w sumie 11
kompozycji plus dwie wersje zmiksowanych na nowo utworów: „Radio”

sam obslugiwał obydwa instrumenty. Tutaj całkowicie się zajął syntezatorami pozostawiając organy Banasikowi. Wspaniałe improwizacje
i zderzenie dwóch zupełnie różnych
stylistyk przyniosło niesamowity
rezultat. Album zremasterowany
na nowo, zawiera poza 8-mioma
kompozycjami dodatkowo 17 - minutowy bonus w postaci utworu
„Czas się zatrzymał na pierwszej
godzinie”. Pozostały tematy skomponowane przed laty przez Józefa

Skrzeka począwszy od „Prolog”,
„Wyspa Umarłych”, „Pegaz - lotny
rumak”, „Echo kołyski”, „Kości
zostały rzucone”, „U stóp krzyża”,
„Człowiek i krzyż” nabrały jeszcze
większego znaczenia. Całość zamyka „Epilog” z charakterystyczną
muzyczną klamrą, którą kojarzyć
się może jedynie z postacią tego
utalentowanego artysty.

Andrzej Patlewicz

i „Reverie” oraz zupełnie nowy
kawałek „Quirk”. Pozostałe utwory
zaczynają się identyczne jak na
wcześniej wydanym krążku począwszy od „Machine”, „City of Light”,
„Fragment”, „Musique”, „Commute”,
„Radio”, „Image”, „Crash/Concrete”, „Retrospect”, „Reverie. Całość
podstawowego repertuaru wieńczy
kompozycja „Kocm...”.Podobnie jak
we wcześniejszych utworach także i

na tej
płycie
Theatre
of Tragedy wykorzystuje kontrastujący żeński sopran w stosunku
do męskiego śpiewu w tym partie
growlingu. Ten materiał spotkał
się już z cieplym przyjeciem a
sam zespół powraca ponownie z
dwojoną siłą.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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„Ginny staje się odważna i samodzielna...”
Z okazji polskiej premiery filmu „Harry Potter i Książę Półkrwi”, do Polski przyjechała
Bonnie Wright, która wciela się w postać Ginny Weasley.
Podobno rolę w pierwszej części „Harry’ego Pottera” dostałaś
nie znając w ogóle książek. To
prawda?
Bonnie Wright: Tak, to prawda.
Kiedy pierwszy raz usłyszałam o
castingu do planowanego filmu o
Harrym Potterze, nie znałam książek.
Oczywiście słyszałam o nich, mój
brat przeczytał trzy pierwsze tomy.
Pamiętam, że powiedział mi, że przypominam mu postać Ginny Weasley.
Nie wiedziałam wówczas, kim była
Ginny, ani kim był Harry, ale jeszcze
zanim wybrałam się na casting
szybko przeczytałam pierwszy tom
serii. A kiedy go przeczytałam, zakochałam się w tej historii i zabrałam
się za lekturę kolejnych.
Pamiętasz emocje, które towarzyszyły Ci podczas tego pierwszego
castingu?
Bonnie Wright: Jeśli chodzi o
postać Ginny, w pierwszym filmie
nie jest ona zbytnio wyeksponowana.
Jest młodsza od Harry’ego i Rona,
nie rozpoczyna więc jeszcze nauki
w Hogwarcie. Nie powiedziałabym,
że udział w castingu był trudny - na
szczęście przeczytałam książkę,
zanim poszłam na przesłuchanie,
więc orientowałam się w tej postaci.
Rozmawiałam też o niej z moim
bratem.

Żałujesz, że przygoda z Harrym
powoli dobiega już końca?
Bonnie Wright: Tak, wszyscy
czujemy się z tym trochę nieswojo.
Jesteśmy w stanie wizualizować
sobie zakończenie serii i jest to dość
osobliwe wrażenie. Uczestniczymy
w tej przygodzie od tak dawna, że
dziwnie będziemy się czuli, mając
w perspektywie rok, w którym nie
powstanie już żaden nowy film o
Harrym Potterze. Wiemy jednak, że
J.K. Rowling napisała tylko siedem
książek. Mówiła zresztą, że kończy
przygodę z Harrym, bo wszystko w
tej historii rozwiązuje się w sposób
naturalny, po siedmiu latach nauki
w szkole wszystko się kończy. Myślę
więc, że również filmowy cykl i nasza
przygoda z Harrym zamknie się tak,
jak powinna.
Co sądzisz o podziale ostatniej części „Harry’ego” na dwie
części?
Bonnie Wright: To ważne z dwóch
względów. Po pierwsze, publiczność
będzie mogła obejrzeć dzięki temu
dwa filmy. Fani nie będą jeszcze musieli żegnać się z Harrym Potterem.
Ma to również sens z innego powodu.
W ostatniej części cyklu J.K. Rowling
odpowiada na tak wiele pytań, a fabuła obfituje w tak wiele niesamowitych momentów, że podział filmu na

dwie części pozwoli na to, by zawrzeć
w nim jak najwięcej z treści książki,
nie redukując ważnych wątków.
Pracowałaś ze wszystkimi realizującymi „Pottera” reżyserami:
Chrisem Columbusem, Alfonso
Cuaronem, Mikem Newellem,
Davidem Yatesem. Jak ci się pracowało z każdym z nich?
Bonnie Wright: To, że nad każdym
filmem czuwał inny reżyser, mający
swoją własną wizję, było naprawdę
czymś ekscytującym. Każda kolejna
część cyklu była dzięki temu bardziej
fascynująca, a my mogliśmy podchodzić do naszej pracy w coraz to nowy
sposób. Wydaje mi się, że Alfonso
Cuaron, kręcąc „Więźnia Azkabanu”,
zrobił o wiele mroczniejszy film niż
jego koledzy. Z kolei Mike Newell
zrealizował „Czarę Ognia” niemal
jako idealny film akcji. Mieliśmy to
szczęście, że dano nam szansę pracy z
różnymi reżyserami, z których każdy
natchnął nas innym rodzajem pewności siebie. Z Davidem Yatesem pracowaliśmy akurat wtedy, kiedy moja
postać rozwijała się najintensywniej.
Wspaniale rozmawiało się z nim o
tym, w jakim kierunku powinna
ona ewoluować. To reżyser, którego
pasją jest poszukiwanie nowych
interpretacji, dlatego współpraca z
nim dała mi tyle satysfakcji.

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 14.08.2009.
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.”

Twoja postać ewoluowała od nieśmiałej dziewczynki do partnerki
głównego bohatera. Jak odczułaś
tą przemianę?
Bonnie Wright: Odegranie tej ewolucji i przemiany było dla mnie czymś
ekscytującym. Kiedy Ginny była
młodsza, była nieśmiała i trzymała
się na uboczu. Można powiedzieć,
że żyła w cieniu starszego brata.
Przeszła jednak przemianę, stając
się o wiele dojrzalszą i niezależną
dziewczyną. Moim zdaniem zaczyna to być zauważalne w „Zakonie
Feniksa”. To wtedy staje się odważna
i samodzielna. Wcześniej była tchórzem, zauważali to zresztą czytelnicy
i widzowie.
Nie miałaś problemu z odgrywaniem zarówno nieśmiałej, jak
i pewnej siebie Ginny?
Bonnie Wright: Na pewno wtedy,
kiedy byłam młodsza, łatwiej grało
mi się nieśmiałą dziewczynkę. Lepiej
korespondowało to z osobowością
nastolatki. Dorastałam razem z
moją bohaterką, w tym samym tempie, czerpiąc jednocześnie z moich
własnych życiowych doświadczeń.
Budując rolę, mogłam wykorzystać
te epizody z mojego życia, dzięki
którym stawałam się bardziej niezależna. Można powiedzieć, że była to
technika lustrzanego odbicia mojego
własnego dzieciństwa.
Dziękuję za rozmowę.
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BARAN

Nie odkładaj na jutro tego, co możesz
zrobić dzisiaj. Choć nie tryskasz energią,
weź się w garść! Lenistwo okaże się zgubne. Nadchodzący okres będzie wymagał
od ciebie poświęcenia dużej ilości czasu
i energii.

BYK

Pani na lekcji języka polskiego
zwraca się do Jasia:
- Jasiu, podaj dwa zaimki osobowe.
- Kto? Ja?
- Bardzo dobrze, szóstka!

Pracodawca zatrudnia nową pracownicę:
- Proszę pani, potrzebujemy przede
wszystkim ludzi odpowiedzialnych...
- To się doskonale składa - odpowiada kobieta. - W poprzednim
zakładzie pracy, ilekroć coś się
stało, zawsze mówili, że to ja jestem
odpowiedzialna.

Siedzą dwie przyjaciółki i plotkują.
- Wiesz, kocham naturę - mówi
jedna.
- Tak? To dziwne, szczególnie po
tym, co z tobą zrobiła...

Siedzi baca na skale i liczy:
- 121, 121, 121...
Przechodzi turysta i pyta się:
- Co tak liczycie, baco?

Baca strąca turystę ze skały i liczy
dalej:
- 122, 122, 122...

Na lekcji religii ksiądz mówi o dobroci Pana Boga:
- Jeśli np. któryś ze zmysłów człowieka szwankuje, to dobry Bóg dba
o to, żeby inne zmysły były bardziej
udoskonalone. Na przykład ślepiec
ma bardziej wyczulony dotyk i słuch.
Może któreś z was, drogie dzieci,
poda mi inny przykład?
Na co zgłasza się Jaś i mówi:
- Mój wujek ma krótszą prawą
nogę, ale za to jego lewa noga jest
dłuższa.

Idą dwie żmije. Jedna pyta drugiej:
- Czy my jesteśmy jadowite?
- Tak. A czemu pytasz?
- Bo właśnie ugryzłam sie w język!

Podczas meczu piłkarskiego siedzącego na trybunach malucha
zagaduje mężczyzna:
- Przyszedłeś sam?
- Tak, proszę pana.

Mama pyta synka:
- Jasiu, dlaczego już się nie bawisz
z Kaziem?
- A czy ty, mamusiu, chciałabyś
się bawić z kimś, kto kłamie, bije
i przeklina?
- Oczywiście, że nie!
- No widzisz. Kaziu też nie chce!

PLOTKI

Jude Law: odpowiedzialny ojciec

Jude Law zostanie po raz
czwarty ojcem. Matką dziecka
jest tajemnicza kobieta, z którą
aktor przeżył krótki romans w
zeszłym roku.

Pamiętaj o swoich obowiązkach. Nie
pozwól, aby twoje zaniedbania odbiły się
na innych osobach. Uwierz we własne siły
- na pewno rozwiążesz swoje problemy,
jeśli bardziej się postarasz. Staraj się żyć
pełnią życia.

RAK

- Stać cię było na tak drogi bilet?
- Nie, tata kupił.
- A gdzie jest twój tata?
- W domu, szuka biletu.

Leci wróbel nad autostradą, zagapił
się i uderzył w jadący samochód.
Kierowca szybko zabrał półżywego
wróbla do auta, po czym, gdy wrócił
do domu, włożył go do klatki.
Na drugi dzień wróbel budzi się,
patrzy - dookoła kraty.
- Wsadzili mnie?! Cholera, chyba
go zabiłem!

Siedzi ślimak pod drzewem i wali z
całej siły głową w pień. Wali, wali,
aż w końcu stracił przytomność.
Po chwili ocknął się i znowu zaczyna walić głową w pień. Z góry
przygląda się całemu zajściu pan
dzięcioł i po chwili zwraca się do
swojej małżonki:
- Kochanie, chyba już nadeszła
odpowiednia pora, aby powiedzieć
naszemu synkowi, że został adoptowany...

zwraca się do psa.
- Ciebie!

- Panie doktorze, swędzi mnie
całe ciało.
- A próbował się pan kąpać, jak
zalecałem?
- Tak, wykąpałem się - dwa tygodnie
było w porządku, ale teraz znowu
swędzi.

Nie odkładaj na później spraw szczególnie
ważnych dla twoich najbliższych. Nie
narażaj ich na konsekwencje swojego zaniedbania albo lenistwa. Dołóż wszystkich
starań, aby byli zadowoleni.
Uważaj na siebie i nie ulegaj słabościom.

Pacjent pyta lekarza:
- Panie doktorze, czy wyleczy mnie
pan z bezsenności?
- Tak, ale najpierw trzeba ustalić i
zlikwidować jej przyczynę.
- Lepiej nie. Żona jest bardzo przywiązana do naszych dzieci.

LEW

„Matka dziecka poinformowała Jude’a, że na jesieni zostanie
ojcem - oświadczył przedstawiciel
gwiazdora. - Jude nie jest już
związany z tą kobietą, ale zamierza uczestniczyć w wychowaniu
dziecka. To bardzo delikatna i
intymna sprawa, dlatego nie
będzie już więcej komentarzy na
jej temat”.
Jude Law wychowuje troje dzieci z byłą żoną, Sadie Frost.
Przystojnego aktora będziemy
mogli podziwiać od stycznia
2010 roku w filmie „Sherlock
Holmes”.

Scarlett Johansson ma
największe szanse

Scarlett Johansson jest główną
kandydatką do roli Marilyn Monroe
w nowym filmie biograficznym „My
Week with Marilyn”. Będzie to ekra-

Nie daj się zwieść pozorom. Pochopne decyzje nie zawsze są właściwe. Ludzi oceniaj
po czynach i słowach, a nie po wyglądzie.
Fałszywy przyjaciel może ściągnąć na
ciebie kłopoty finansowe.
W najbliższym czasie otoczy cię spokój
wewnętrzny i cisza, co pozwoli ci na
głęboki relaks i koncentrację.

PANNA

Mama pyta synka:
- Jasiu, jak się czujesz w szkole?
- Jak na komisariacie: ciągle mnie
wypytują, a ja o niczym nie wiem.

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

WAGA

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

SKORPION

nizacja pamiętników Colina Clarka,
asystenta Laurence’a Oliviera. Autor
książki miał okazję poznać Monroe
w 1957 roku, kiedy Amerykanka
przybyła do Londynu, aby wystąpić
u boku Oliviera w obrazie „Książę
i aktoreczka”. Clark towarzyszył
gwieździe podczas wielu wycieczek,
w tym podczas wizyty w Windsorze
u królowej Elżbiety II.
Inne kandydatki do roli Monroe
to Kate Hudson, Amy Adams oraz
Michelle Williams. Film wyreżyseruje Simon Curtis.
Scarlett Johansson pracuje obecnie na planie filmu „Iron Man 2”,
który na polskie ekrany trafi 30
kwietnia 2010 roku.

Halle Berry: miłość na
wieki nie istnieje
Halle Berry nie jest stuprocentowo przekonana, czy jej
związek z modelem Gabrielem
Aubrym przetrwa próbę czasu.
Aktorka jest bardzo szczęśliwa u
boku partnera, z którym wychowuje 15-miesięczną córkę Nahlę,
jednak bogata w doświadczenie
dwóch rozwodów nie traktuje
tego jako ostatecznej gwarancji,

BLIŹNIĘTA

Przychodzi kangur do lekarza z
zakrwawionym brzuchem.
- Co się stało? - pyta lekarz.
- Torbę mi w autobusie wyrwali.

W noc wigilijną pies rozmawia z
kotem.
- Co dostałeś pod choinkę? - pyta
pies.
- Dwie tłuściutkie myszy. A ty? - kot

„Teraz jest dla mnie o wiele
bardziej jasne, czym jest związek
- tłumaczy gwiazda. - Gabriel i ja
jesteśmy świetnymi partnerami
i mamy uroczą córkę. Kiedyś, w
poprzednich związkach, byłam
wystarczająco głupia, żeby twierdzić, że zostanę z daną osobą na
zawsze. Kiedy dojrzałam, dotarło
do mnie, że nie wiem, czy to w
ogóle jest możliwe. Gabriel i ja
nie oceniamy naszych relacji w
kategorii „na zawsze”.
Hale Berry zakończyła niedawno zdjęcia do dramatu „Frankie
and Alice” Geoffreya Saksa.

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

Christian Bale: monopol
na Batmana

Christian Bale tak bardzo
spodobał się w roli Batmana,
że prawdopodobnie będzie miał

monopol na tę rolę. Zack Snyder
to kolejny po Christopherze
Nolanie reżyser, który uważa,
iż Christian Bale jest idelanym
Batmanem. Twórca jest zainteresowany obsadzeniem brytyjskiego aktora w roli Mrocznego
Rycerza w filmie „The Dark
Knight Returns”, opartym na
komiksie Franka Millera.
Projekt nie ma zupełnie nic
wspólnego z serią kręconą przez
Nolana. Będzie to opowieść o
losach starzejącego się Bruce’a
Wayne’a, który jako Batman
powraca po wielu latach nieobecności do Gotham Cit y i
po raz ostatni rozprawia się z
przestępcami.
Reżyser jest przekonany, że
jego marzenie o ekranizacji
„Powrotu Mrocznego Rycerza”
zostanie kiedyś zrealizowane,
ale niekoniecznie w niedalekiej
przyszłości.
„Może za jakieś 20 lat. Wówczas Christian Bale miałby 50
lat. Chris Nolan już pożegna się
z serią o Batmanie a wtedy ja się
pojawię i powiem: „Zróbmy film
o Mrocznym Rycerzu” - wyjaśnia
Snyder.

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

STRZELEC

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

KOZIOROŻEC

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

WODNIK

Pieniądze szczęścia nie dają, ale dają
poczucie bezpieczeństwa. Nie zaniedbuj finansów bo może cię to wpędzić w kłopoty.
Nie popadaj jednak w skrajności. Zadbaj o
najbliższych i daj im to, czego potrzebują.
Będzie to dla nich szczególnie ważne.

RYBY

Nie zrażaj się niepowodzeniami. Po nich
przyjdą sukcesy i to szybciej, niż ci się wydaje. Wreszcie ktoś doceni twoje starania
i spotka cię zasłużona nagroda. Twoja
cierpliwość i staranność zaprocentują, nie
rezygnuj więc z dążenia do celu Możesz
całkowicie zaufać sobie i wydarzeniom,
jakie będą miały miejsce wokół ciebie.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Świadczenia w ramach
oraz pełnopłatnie
Kompleksowa opieka nad pacjentem
Nowoczesna aparatura medyczna
Szybka profesjonalna diagnostyka

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

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

Diagnostyka neurologiczna
badania EMG, badania EEG
Doppler tetnic

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

Groźne gadżety
Coraz więcej młodych osób uskarża się na dolegliwości dolnego odcinka kręgosłupa.
Nie zdają sobie sprawy, że przyczyną mogą być za wysokie obcasy, duża torba, czy
telefon komórkowy.

REKLAMA

Łupanie w krzyżu nie jest już
problemem wyłącznie emerytów i rencistów. Uskarża się na
nie coraz więcej dwudziestolatków, trzydziestolatków i czterdziestolatków. Z najnowszych
badań medycznych wynika, że
aż 80 procent osób cierpi na tą
dolegliwość przynajmniej raz

w życiu. Okazuje się także, że u
większości z nich przyczyny są
banalne. Jako główne zalicza się
nadwagę i brak ruchu, ale groźne dla kręgosłupa są również
niewygodne łóżko, za wysokie
obcasy i modne gadżety.
Skrzywienia kręgosłupa
można się nabawić nawet przez

używanie telefonu komórkowego. Rozmawiając trzymamy go
na ogół między głową, a ramieniem, jednocześnie dociskając
go do ucha. W ten sposób
przenosimy ciężar ciała na

jedną stronę. Dlatego też idealnym rozwiązaniem jest zestaw
słuchawkowy. Natomiast Panie,
które uwielbiają szpilki, zwłaszcza wyższe niż pięć centymetrów, na szwank narażają dolny
odcinek kręgosłupa. Wysokie
obcasy powodują bowiem, że
ciało przechyla się do przodu.
Nic nie daje nawet odpoczynek
w domu, gdy założymy kapcie,
bo kręgosłup w krótkim czasie
musi się przyzwyczaić do zupełnie innej postawy. Kolejnym
zabójczym dla naszej postawy
gadżetem jest zbyt duża torba.

Nazywana w świecie mody XXL.
Lubi ją wiele kobiet, bo można
w niej wiele pomieścić. Trzeba
sobie jednak uzmysłowić, że
przez dodatkowe kilogramy,
jakie decydujemy dźwigać się
codziennie, możemy nabawić
się skrzywienia bocznego kręgosłupa.
Najbardziej zadziwia jednak
fakt, że łupanie w krzyżu może
spowodować również asymetryczna grzywka. Zasłania ona
jedno oko, a jej posiadacze
odruchowo przechylają głowę.
Nieprawidłowa postawa powo-

duje, że mięśnie przy kręgosłupie z jednej strony się kurczą,
z drugiej rozciągają. Może to
doprowadzić do sztywnienia
pleców.
Jeżeli chcemy zadbać o prawidłową postawę, powinniśmy
pamiętać o codziennym ruchu.
Jeżeli pracujemy w biurze starajmy się, co jakiś czas przeciągnąć i wstać, bo siedzenie
b a rd z o o b c i ą ż a k rę g o s ł u p .
Musimy pamiętać o t ym, że
człowiek jest istotą stworzoną
do ruchu.

w
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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
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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

(tejo)
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Tak zwana mała poczta to jeden z najbardziej rozpoznawalnych punktów Jeleniej Góry. Jej zwyczajowa nazwa pochodzi z czasów, kiedy w naszym mieście były tylko dwa urzędy pocztowe. Jeden główny przy ul. Pocztowej, a drugi – właśnie ten, zlokalizowany w
secesyjnym budynku, który wzniesiono na przełomie XIX i XX wieku. Powstała tu filia cesarskiej poczty dla obsługi przedmieść Hirschbergu, czyli Cunnersdorfu. Wraz z upływem lat gmach stracił wiele secesyjnych ozdób, których widok zachował się na archiwalnych
zdjęciach. Niegdyś przeznaczony tylko dla pocztowców, którzy na piętrach mieli mieszkania, z czasem stał się zwykłym budynkiem komunalnym z pocztą na parterze. I choćby nawet ten urząd zlikwidowano, nazwa „mała poczta” tak silnie zakorzeniła się w lokalnej
onomastyce, że trudno sobie bez niej wyobrazić tego fragmentu ulicy Wolności.

Fot. Marek Tkacz / Archwium

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

Z LOTU PTAKA
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Odwiedź Lech Bike Festiwal

SPORT
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Czy rowerowe skoki, triki, zjazdy i ewolucje to Wasz żywioł? Jeśli tak, to odwiedźcie koniecznie LECH Bike Festiwal, który odbędzie się w Szklarskiej Porębie między 14 a 16
sierpnia. Sponsorem tego sportowego wydarzenia jest LECH Premium. Już po raz trzynasty do tej karkonoskiej miejscowości zawitają wszyscy fani rowerowego szaleństwa,
zarówno zawodnicy, jak i amatorzy rowerzyści. Nikt nie będzie narzekał na nudę!

na spragnionych nowych doznań
czekają profesjonalne pokazy powietrznych ewolucji tzw. dirt jump
contest oraz air water bike show jedyne w Polsce i jedne z nielicznych
w Europie rowerowe skoki do wody!
Miłośnicy wyzwań i górskiej jazdy
będą mogli spróbować swoich sił w
maratonie na wielokilometrowej
trasie. Po takiej dawce emocji orzeźwienie przyniesie zimny LECH.

Dla wszystkich fanów
rowerowego szaleństwa
Dzięki LECH Bike Festiwal Szklarska Poręba przez kilka sierpniowych
dni stanie się rowerową stolicą
Polski. Już po raz trzynasty do tego
górskiego kurortu zawitają tysiące
zawodników, kibiców
oraz amatorów rowerowego
szaleństwa. Wydarzenie stało się
już legendą w świecie polskiego
kolarstwa górskiego. To właśnie
w Szklarskiej Porębie rozegrano
pierwszy oficjalny maraton MTB
w naszym kraju. Również podczas festiwalu narodził się polski
zjazd rowerowy oraz dual (obie
dyscypliny 10 lat temu oficjalnie
wpisano do Polskiego Związku Kolarskiego). Tylko tu można uczestniczyć w jedynych w kraju zawodach
w skokach do wody na rowerze. W
tym roku w ramach
XIII LECH Bike Festiwalu na
uczestników czeka wiele atrakcji,
m.in.: maraton na rowerach „górskich” na wielokilometrowej trasie,
„downhill dla wszystkich”, czyli
zawody w zjeździe rowerem na czas
po stromych, naturalnych stokach
dla amatorów, profesjonalne pokazy
Dirt Jump Contest czy skoki z rowerem do wody.

Atrakcje w ramach XIII
LECH Bike Festiwal w
Szklarskiej Porębie:
Cross country oraz maraton
Dla wielu zwykłych rowerzystów
nieznany jest termin cross country.
Tak naprawdę rower cross country
to popularny od kilku lat „góral”.
Dzięki wielu przełożeniom oraz
lekkiej, ale wytrzymałej ramie
można na nim śmiało podjeżdżać
oraz zjeżdżać na pagórkowatych
terenach. Na LECH Bike Festiwal 15
sierpnia miłośnicy górskiej jazdy
będą mogli sprawdzić się w maratonie. Trasa będzie obejmować wiele
kilometrów po Karkonoszach, z
jedynym w swoim rodzaju wjazdem
pod słynną Petrovkę. Jest to szczyt o
wysokości 1264 m, na który podjechanie w całości bez schodzenia z
roweru jest niemalże niemożliwe.
Przewidziano dwa dystanse: Piccolo
(1 pętla) oraz Grande (2 pętle) o
długości ponad 70 km.

Zjazd rowerowy (downhill)
Downhill (DH) należy do grupy sportów wyczynowych, budzi
ogromne emocje i fascynuje coraz
więcej ludzi pragnących doświadczyć
niecodziennych doznań. Rowerzysta
pędzi z góry z prędkością kilkudziesięciu km/h pokonując korzenie, kamienie, pionowe ścianki oraz uskoki.
Wymaga nie tylko żelaznej kondycji i
dużej siły, ale też stalowych nerwów,

opanowania, refleksu i zwinności.
Dyscyplinę tę można uprawiać
również amatorsko. Potrzebny jest
do tego dobry rower, ochraniacze, łatwiejsza trasa na początek oraz przygotowanie kondycyjne. Zjazdowcy 14
sierpnia w ramach „XIII Lech Bike
Festiwalu” w Szklarskiej Porębie będą
mogli spróbować swoich sił podczas
amatorskich zawodów „downhill
dla wszystkich”. Wyciąg krzesełkowy
zawiezie chętnych na pośrednią
stację góry Szrenica, skąd wśród
drzew, kamieni i korzeni wytyczona
została prawie dwukilometrowa
trasa, na której zainstalowano profesjonalną aparaturę z fotokomórką
z dokładnym co do setnej sekundy
pomiarem czasu.

Dirt jump contest

Zawody, które w ramach LECH
Bike Festiwal odbędą się 15 sierpnia,
co roku dostarczają niesamowitych
wrażeń i szalonych ewolucji rowerowych. Uczestnicy wykonują w
powietrzu przeróżne salta oraz inne
triki. Jury złożone ze specjalistów
będzie oceniać każdego z nich przyznając punkty
za poszczególne przejazdy. Dirt
należy do najdynamiczniej rozwijających się dyscyplin kolarstwa
alternatywnego. Do jego uprawiania,
oprócz specjalnie profilowanych
„hopek” (które u szczytu są pionowe)
potrzebne są odpowiednie rowery.
Mogą to być przerobione „górale”
zbudowane na wzmocnionej ramie
wytrzymującej ogromne przeciążenia podczas skoków o specjalnej
geometrii oraz całkowicie pozbawione przerzutek lub małe rowery
BMX. Profesjonalizacja dirtu polega
na wymyślaniu oraz łączeniu trików.
Aby spodobać się jury nie wystarczy
już zwykły backflip (salto w tył).
Rowerzyści wykonując go, mogą np.
równocześnie skręcić kierownicą lub
oderwać stopy od pedałów. Wszystko
zależy od umiejętności oraz inwencji
zawodników. Im trudniej, tym więcej
punktów jest przyznawanych.

Targi rowerowe

Na wszystkich miłośników dwóch
kółek, którzy chcą kupić rower lub
coś w nim zmienić, czekać będą w
swoich stoiskach najwięksi dystrybutorzy i producenci sprzętu rowerowego w Polsce. Targi rowerowe
od wielu lat towarzyszą LECH Bike
Festiwalowi. Rowerzyści będą mieć
niepowtarzalną okazję przyjrzenia
się najnowszym kolekcjom lub
podyskutować ze specjalistami,
pasjonatami i fachowcami bicyklowymi z całej Polski.

Skate park

W Szklarskiej Porębie stanie również tor z przeszkodami składający
się z ramp i poręczy dla wszystkich
rowerzystów mniej lub bardziej
zaawansowanych, którzy podczas
festiwalu będą mieć możliwość
trenowania. Bezpieczny basen z
gąbkami pozwoli na naukę trudnych trików, m.in. salt.

Festiwal filmów rowerowych
W ramach LECH Bike Festiwalu
odbędą się projekcje amatorskich i

wyglądzie motocykla,
z ogromnymi, balonowymi
oponami. Pokonanie wzniesienia
górskiego było dla nich praktycznie
niemożliwie, zatem wjeżdżali pickupem, aby następnie pędzić w dół.

profesjonalnych filmów o tematyce
rowerowej. Wyłonione zostaną
najciekawsze produkcje w kilku
kategoriach. Emocji i dobrej zabawy
na pewno nie zabraknie!

Air water bike show

To jedyne w Polsce i jedne z nielicznych w Europie rowerowe skoki
do wody! Reguły? Nie ma reguł!
Potrzebna jest odwaga, rower i dużo
inwencji. Śmiałkowie wyskakują
kilkanaście metrów w górę robiąc
w powietrzu niesamowite akrobacje
zanim wskoczą do wody. Wydarzenie należy do obowiązkowych
punktów harmonogramu LECH
Bike Festiwal. Kończy każdy rowerowy festiwal w Szklarskiej Porębie. To
trzeba koniecznie zobaczyć!

A wieczorem po rowerowych ewolucjach
Szaloną zabawę podczas XIII
LECH Bike Festiwalu gwarantuje
obecność najlepszych DJ-ów, którzy
specjalnie dla fanów rowerowej
jazdy zjawią się w Szklarskiej Porębie. Orzeźwienie przyniesie zimny
LECH.

Kilka słów dla miłośników
historycznych ciekawostek
Moda na rowery górskie przyszła
do Polski za Zachodu z kilkuletnim
opóźnieniem, bo dopiero w połowie
lat dziewięćdziesiątych. Niewiele
osób wie, że początki tego sportu
sięgają już lat siedemdziesiątych.
Powstał w Kalifornii, w miejscu
narodzin niejednej wyczynowej
dyscypliny sportowej. Ponad trzydzieści lat temu na 900 metrowej
górze Mount Tampalais, nieopodal
San Francisco spotkali się pionierzy
i założyciele MTB (mountain bike
– kolarstwo górskie): Gary Fisher,
Joe Breeze oraz Charles Kelly. Tym,
co gasiło ich pragnienie na nowe
doznania, były szaleńcze zjazdy
ze wspomnianej góry. Jeździli na
starych, ciężkich maszynach o

REKLAMA

W Szklarskiej Porębie

Początkowo rowery te nazywano
ironicznie „clunkerami”, „baloonerami”, czy „bomberami”. Jednak
żadne z tych określeń nie oddawało
w pełni ich przeznaczenia. Pierwszy nazwę mountain bike (rower

górski) zastosował Gary Fisher na
początku lat osiemdziesiątych.

Aldona Hawer
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Nowy sezon nadziei dla koszykarzy Sudetów
W przyszły poniedziałek, 10 sierpnia przygotowania do nowego sezonu rozpoczną
koszykarze jeleniogórskich Sudetów.
Po tygodniu spędzonym na
własnym obiekcie, nasi koszykarze mają wy jechać na
zgrupowanie do Rudna. Wielką
niewiadomą jest jednak skład,
w jakim zespół będzie ruszy do
I-ligowych bojów.
Tr udna sytuacja w klubie
spowodowana jest ciągłym poszukiwaniem przez działaczy
sponsorów. Póki co, budżet
klubu nie jest zamknięty i niewiadomo na jakich koszykarzy
będzie nas „stać”.
Chętnych do gry w naszym
zespole nie brakuje. Głośno
mówi się o Grzegorzu Mordzaku. Zawodnik ten ma 32 lata,
mierzy 182 cm i gra na pozycji
rozgrywającego lub rzucającego

spędził w Resovii Rzeszów, która
po trzech latach opuściła zaplecze Ekstraklasy. Grzegorz trafiał
średnio 14, 5 punktu mecz.
Potencjalne wzmocnienia
wyglądają obiecująco, jeżeli jeszcze dojdzie do tego finansowy
zastrzyk, na który wciąż liczą
wszyscy fani basketu w naszym
mieście, całkiem możliwe, że
uda nam się zbudować bardzo
dobry zespół.
Kilka dni temu ogłoszono, że
w I lidze koszykówki mężczyzn
nadal wystąpi 16 drużyn. Początek sezonu zaplanowano na 3
października, a zakończenie na
28 kwietnia 2010 roku.

obrońcy. Grzegorz występował
w wielu znanych klubach, m.in.
Śląsku Wrocław, Stali Ostrów
Wielkopolski, Turowie Zgorzelec,
a ostatnio reprezentował barwy
Łódzkiego Klubu Sportowego.
Trener Ireneusz Taraszkiewicz
jest także zainteresowany Tomaszem Prostakiem z drużyny ŁKS
Sphinx Petrolinvest Łódź. Tomek
to bardzo perspektywiczny młody koszykarz, ma dopiero 21
lat, jest rozgrywającym, który
wyróżnia się skutecznością z
dystansu.
Wokół zainteresowań Sudetów
jest również rzucający obrońca
Grzegorz Małecki, który ma za
sobą występy w ekstraklasowej
Stali Ostrów, a ostatni sezon

Aldona Hawer

Rowerem na Śnieżkę
Wjazd rowerem na Śnieżkę to nie lada wyzwanie, a wyczynu tego dokonało ponad 530
zawodników w ramach imprezy Uphill Race Śnieżka 2009.
Trasa liczyła 14 kilometrów i
biegła od domu wczasowego Bachus do samego szczytu Śnieżki.
Najszybciej na najwyższy szczyt
Karkonoszy wjechał Radosław
Tecław.
Drugi był Andrzej Kaiser, a trzeci
Łukasz Pichulak.
Miejsca w drugiej dziesiątce zanotowali : Artur Miazda, jeleniogó-

rzanin reprezentujący team Lechii
Piechowice, trzynasty był Adam
Drahan, a piętnasty Rafał Ignaczak
z Jeleniej Góry z Formicki Bike.
Trasa biegła głównymi ulicami
Karpacza, aż do granicy Karkonoskiego Parku Narodowego, gdzie
zawodnicy wjechali na niebieski
szlak (droga Jubileuszowa) prowa-

dzący na sam szczyt Śnieżki (1602
m n.p.m.). Wyjątkowa atrakcyjność
trasy i trudności wiążące się z jej
pokonaniem (największa różnica
wzniesień w wyścigu rozgrywanym w Polsce) przyciąga co roku
najlepszych kolarzy górskich z
całego kraju i państw sąsiednich.

Aldona Hawer

Góry Olbrzymie zdobyte! Reprezentantki Polski z Jeleniej Góry!

Agata i Katarzyna Dwilewicz – reprezentantki Polski z Jeleniej Góry. Dziewczynki to
Prawdziwy sprawdzian wytrzymałości przeszli w sobotę biegacze I Maratonu Karko- uczennice Szkoły Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze, zwyciężczynie wielu krajowych
noskiego, którzy w ponad 30 stopniowym upale przemierzyli prawie 43 kilometry i międzynarodowych turniej szachowych.
kamienistym szlakiem na najwyższe szczyty Karkonoszy.
Młode szachistki otrzymały na Szachowym oraz Mistrzostwo Dolnego stwa Europy 2009 Juniorów we WłoWszyscy zawodnicy stworzyli
niepowtarzalną atmosferę na
trasie i w okolicy startu/mety
na Szrenicy. Uczestnicy byli z
uczestników z całej Polski w różnych kategoriach wiekowych.
Trasa prowadziła grzbietem
Karkonoszy: Szrenica – Śnieżka
– Szrenica. Start i meta znajdowała się na Szrenicy. Bieg nierównym kamienistym szlakiem,
z długimi stromymi podejściami
postawił przed sportowcami
wysoką poprzeczkę. Szczyt Szrenicy ma 1362 m n.pm., Śnieżka,
to natomiast najwyższy szczyt
pasma górskiego Karkonoszy,
który ma 1602 m n.p.m. Zatem
różnica wysokości wynosi ponad
240 m, gdzie 16 kilometrów, to
wyczerpujący bieg pod górę.
Tylko osoby o naprawdę dobrej
kondycji i silnej woli mogły
przemierzyć taką odległość w
tak trudnych warunkach.
Po raz pierwszy w historii
uczestnicy maratonu będą zmagali się z siłami nie przewidywalnych Karkonoszy i własnymi
słabościami w biegu na dystansie
ok.43 km. Złość spowodowana
bólem i gorącem wynagrodziła
dotarcie do celu. Dla wszystkich
był to zapewne sprawdzian
wytrzymałości i niezapomniana
karkonoska przygoda.

Aldona Hawer

zakończenie roku szkolnego od Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Marka
Obrębalskiego dyplom za wybitne osiągnięcia w nauce i w sporcie, gratulacje i
podziękowania za godne reprezentowanie szkoły oraz naszego miasta.
Agata Dwilewicz to kilkukrotna
zwyciężczyni Szachowych Mistrzostw
w Czechcach, wygrała także dobrze
obstawiony Ósmy Międzynarodowy
Turniej (Internationalen Einzelmeisterschaft) w niemieckim Sebnitz. Agatka
była także pierwsza w Szachowym
Pucharze Polski rozegranym w Dziwnówku, Polski Związek Szachowy
nagrodził także dziewczynkę za zajęcie
I miejsca w Pucharze Polski do lat8.
Ponadto osiągnięcia jeleniogórzanki to
: II miejsce w Pucharze Polski Juniorów
w szachach szybkich P’15, II Ogólnopolskim Młodzieżowym Wieloboju

Fot. Konrad Żurawski

Na starcie debiutanckiej edycji
I Maratonu Karkonoskiego stanęło 185 zawodników, z czego
pomimo niewątpliwie trudnej
trasy aż 181 ukończyło w regulaminowym czasie, a 4 pozostałych
z „lekkim poślizgiem”.
Organizatorami byli: Fundacja Maraton Karkonoski, Miejski
Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej przy współpracy
miasta Szklarska Poręba. Patronat medialny nad imprezą objął
Wojewoda Dolnośląski Rafał
Jurkowlaniec.
Limit zawodników, ustanowiony początkowo na 150 osób,
został natychmiast wyczerpany.
Za zgodą władz Karkonoskiego
Parku Narodowego liczba startujących mogła zostać zwiększona
do 200 biegaczy. Liczba chętnych
do wzięcia udziału w maratonie
przerosła oczekiwania samych
organizatorów. Lista startowa
została zamknięta już dwa dni
po rozpoczęciu zapisów.
Walka na trasie była zacięta.
Do 32 km prowadził Marek
Swoboda przed Jackiem Lenartem, jednak dopadły go silne
skurcze i kolejność na mecie była
odwrotna.
Najlepszy z naszego regionu
był Waldemar Witulski z Sosnówki, który w kat open zajął
4 miejsce z czasem 3:57:12. Pan
Waldemar pomimo upadk u,
dobiegł dzielnie do mety z obandażowaną głową.

Najlepsze wyniki:
OPEN MĘŻCZYŹNI:
1. Lenart Jacek, Zgorzelec, 3:41:47
2. Swoboda Marek, Wałbrzych, 3:47:50
3. Kłaczyński Mateusz, Boguszów Gorce,
3:49:07
OPEN KOBIETY:
1. Drewnicka-Ogrodnik Joanna, Wrocław,
4:36:29
2. Mizera Marzena, Jelenia Góra,
4:43:55
3. Arseniuk Anna, Zławieś Wielka,
4:48:18

Śląska juniorów.
Katarzyna Dwilewicz, podobnie jak
jej siostra pierwsze sukcesy odnosiła w
przedszkolu, kiedy to zdobyła Mistrzostwo Dolnego Śląska
zajęła IV miejsce w Mistrzostwach
Polski Juniorów w szachach szybkich
P’30, III miejsce w Mistrzostwach Polski
Juniorów w szachach błyskawicznych
P’5 rozegranych w Koszalinie, II miejsce w Pucharze Polski Juniorów w
szachach szybkich P’15, II miejsce w I
Ogólnopolskim Młodzieżowym Wieloboju Szachowym, VII miejsce w Szachowym Pucharze Polski młodziczek,
do tego Kasia dołożyła w zeszłym roku
Mistrzostwo Dolnego Śląska juniorów
w grupie dziewcząt do lat 9.
Jak podaje strona Polskiego Związku
Szachowego najstarsza Kasia jest w
polskiej Reprezentacji na Mistrzo-

szech, a
najmłodsza Agatka jest w polskiej
Reprezentacji na Mistrzostwa Świata
Juniorów w Turcji. Aby móc startować w turniejach potrzebną są...
pieniądze.
W Jeleniej Górze nie ma obecnie
żadnych zarejestrowanych klubów
szachowych, więc nie ma kto dofinansować im wyjazdu. Nie mają żadnych
stypendiów... Czy te zdolne dziewczynki, które reprezentują nie tylko Jelenią
Górę, ale także i nasz kraj są skazane
na porażkę?
Miejmy nadzieję, że jeszcze nie raz
usłyszymy w mediach o tych zdolnych
szachistkach. Młodym jeleniogórzankom życzymy wielu sukcesów oraz
twórczego rozwoju talentów i zainteresowań!

Aldona Hawer
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Bez bramek na otwarcie sezonu piłkarskiego
Na inaugurację ligi kibice zgromadzeni na stadionie przy ul. Złotniczej nie zobaczyli
bramek. Karkonosze Jelenia Góra zremisowały z BKS Bolesławiec 0:0.
Zarówno Karkonoszom, jak
i BKS-owi bardzo zależało na
zwycięstwie na otwarcie piłkarskiego sezonu. Niestety oba
zespoły muszą pocieszyć się
podziałem punktów.
Już w 13 minucie mogliśmy
prowadzić po akcji Wojtka Bijana, jednak główkował on ponad
poprzeczkę. Po upływie kwadransa, mecz nieco się wyrównał. Dwie akcje gości ładnie
wybronił Bartek Sender.
Następnie po oskrzydlającej
akcji całego zespołu w dogodnej
sytuacji znalazł się Łukasz Kowalski, lecz w ostatniej chwili
jego strzał zablokował jeden z defensorów BKS-u. Potem z dystansu strzelał popularny „Kotek”,

ale piłka powędrowała wysoko
ponad poprzeczką. W 40 minucie
doszło do dość kontrowersyjnej
sytuacji, strzał Kowalskiego
obroniony był lekko, ale ręką.
Sędzia jednak pomimo protestu
naszego snajpera, nie podyktował rzutu karnego. A szkoda, bo
do szatni nasi chłopcy zeszli w
dosyć smutnych nastrojach.
Po przerwie najbardziej dogodną sytuację do strzelenia
wreszcie gola miał Bijan, jednak piłka odbiła się mocno od
porzeczki. Goście odpowiedzieli
trzynaście minut później, akcję
BKS obronił jednak Bartosz
Sender, który był w tym spotkaniu postacią, która znacznie się
wyróżniała.

REKLAMA

KS Karkonosze – BKS Bolesławiec 0:0
Skład KSK: Sender- Polak, Bijan, Siatrak, Zagrodnik, Smolak ( 68’ Krupa), Malinowski,
Kotarba, Kowalski ( 88’ Gęca), Wojtas ( 82’ Burszta), Kogut.

W 70 minucie było niebezpiecznie w naszym polu karnym.
Bolesławianie już by się cieszyli
z prowadzenia, ale podanie jednego z gości niemal w ostatniej
chwili zostało „odczytane” w
polu karnym przez karkonoską
defensywę. BKS miał jeszcze
dwa rzuty wolne, na szczęście
dla nas wykonali je bardzo nieskutecznie.
Piłkarze Karkonoszy mogli
to spotkanie spokojnie wygrać,
choć tylko chwilami byli zespołem aktywniejszym.
Mecz był średnim widowiskiem. Szkoda straconych punktów, by r ywal był w naszym
zasięgu.

Aldona Hawer
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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. To druga
część rozmowy o kierunkach rozwoju miasta pod
Śnieżką.
Jelonka.com – Rozmawialiśmy w ubiegłym tygodniu
o zrównoważonym rozwoju
miasta, lub jak też mówiliście
panowie, o braku takiego zrównoważenia. Konkluzja była
taka, że infrastruktura miejska
nie nadąża za inwestycjami
prywatnymi. Dlaczego tak jest?
Bogdan Malinowski – W Karpaczu powstają trzy nowe inwestycje,
Centrum kongresowe Gołębiewski,
Centrum Sandra Spa i obiekt
hotelowo apartamentowy pana Zasady. To wszystkie duże inwestycje.
Uważam, że miejska infrastruktura
jest z grubsza już zrobiona i jest w
stanie te obiekty obsłużyć. Do zro-

bienia mamy przede
wszystkim modernizację dróg. Ale nie, jak
mówiono, obwodnica
z Miłkowa do centrum
Gołębiewskiego.
Jelonka.com – Na
pewno to liczyliście
ile osób przybędzie.
Czy wszystko zostało
policzone?
Bogdan Malinowski
– Oczywiście wiemy
jaki będzie to wzrost.
Sandra Spa to 500
nowych miejsc hotelowych, Gołębiewski to
kolejne 1.500 miejsc.
Razem z instniejącymi już 9 tysiącami
miejsc noclegowych
wzrost nie jest na tyle
wielki, żeby mówić o
zapchaniu miasta. To
nadal mniej, niż dysponowało kiedyś WPT
Karkonosze, FWP i
ośrodki zakładowe.
Jelonka.com – Ale
wtedy dojeżdżało się
do Karpacza autobusami i pociągami,
a teraz olbrzymia
większość przyjeżdża samochodami.
Jak umożliwić im poruszanie
się po mieście? Ile jest stacji
benzynowych w mieście?
Bogdan Malinowski – Jest jedna,
kolejna jest w Mysłakowicach i nie
ukrywajmy, do Jeleniej Góry jest
żadna odległość. Ta jedna funkcjonuje u nas dobrze i myślę, że przy
wjeździe do miasta powstanie druga, mimo protestów organizacji,
którą reprezentuje pan Rafał.
Rafał Gersten – Ja muszę sprostować. Nie jestem członkiem organizacji którą ma pan na myśli pewnie, czyli Stowarzyszenie Ochrony
Krajobrazu i Architektury. Tylko
uczestniczyłem w sympozjum które to stowarzyszenie bardzo profesjonalnie przygotowało. Było tam
wielu specjalistów i autorytetów
od ochrony przyrody, krajobrazu,
architektury, szkoda, że pana
burmistrza tam nie było.
Jelonka.com – Z punktu widzenia opozycji jest łatwiej niż
urzędowi, który musi przedstawić konkretne propozycje i
rozwiązania. Opozycja może
powiedzieć nie podoba nam się
i nie musi przedstawiać alternatywnych rozwiązań.

Kajakiem po Wrzeszczynie

Rafał Gersten – Ale to jest błędna
definicja. To, że pojawia się inny
głos w dyskusji, nie znaczy, że
to jest od razu opozycja. My też
uważamy, że potrzebny jest rozwój
infrastruktury, ze potrzebny jest
rozwój infrastruktury narciarskiej.
Wskazujemy na pewne zagrożenia.
Ubolewamy tylko, że głos społeczny
nie jest w Karpaczu słyszalny. Choć
do stowarzyszenia nie należę to
jednak nie ukrywam, że wspieram
jego działania a stowarzyszenie
wspiera moje inicjatywy. Pozytywne jest, że postanie stowarzyszenia
uaktywniło mieszkańców i było
efektem niezgody społecznej. Nie
ukrywam, że pan burmistrz pewnymi decyzjami nadal tę niezgodę
podsyca.
Jelonka.com – Wszyscy mieszkańcy mają prawo wyborcze
i jeśli uważacie, ze należy coś
zmienić i zmienić władze, możecie tę wolę zamanifestować przy
urnach wyborczych.
Rafał Gersten – Oczywiście, ale
jeszcze przez półtora roku będą
podejmowane błędne decyzje,
które potem trzeba będzie odkręcać. Ja zajmuję się przywróceniem
połączenia kolejowego z Jelenią

Zalew wrzeszczyński, doskonale znany rowerzystom, którzy jego brzegami
podróżują na trasie Jelenia
Góra, Siedlęcin, Barcinek,
może się stać Mekką dla
miłośników pływania na
kajakach.
Na pomysł uruchomienia przystani kajakowej wpadł jeleniogórzanin, Michał Stańko, który od
kilku lat zapuszczał się na własnym kajaku na ten akwen.
- Tutaj jest niesamowicie, cicho, wokół lasy, przyroda można
spotkać ptaki wodne, których
nie sposób spotkać gdzie indziej.
Mam już wszystkie uzgodnienia
z elektrowniami wodnymi i z

Górą i nie tylko i uważam, że w tej
chwili jest to rzecz dla Karpacza
niezbędna. Żeby ograniczyć ruch
w mieście potrzebne są parkingi
buforowe. Takie rozwiązania są
już stosowane w Splinderowym
Mlynie, leżącym 10 kilometrów
od Karpacza. Tam jest sieć takich
parkingów i nikt nie protestuje, że
musi się przesiąść do busa. Problem
w tym, że w miejscu gdzie mógłby
taki parking powstać, w ostatnim
wolnym miejscu przy wjeździe do
miasta z piękną osią widokową na
góry, ma powstać kolejny market o
kubaturze większej niż Biedronka.
Problem ze stacją benzynową jest
taki, że ma powstać bliżej niż 20
metrów od linii kolejowej, co jest
odległością minimalną. Trzeba
jeszcze ulokować podziemne zbiorniki i pojawia się pytanie, czy jej
postawienie nie zagrozi projektowi
odtworzenia tej linii i uruchomienia kolejki retro. Ta stacja może
powstać w innym miejscu, nawet
poza granicami miasta.
Bogdan Malinowski – Przysłuchuję się tej wypowiedzi i się
dziwię, jak można twierdzić, że
pół hektara ziemi to teren pod
parking buforowy. Ile samochodów tam stanie? Kilkadziesiąt?

gminą, gdyż uruchomię małą
gastronomię. Jednak nie wiem
jakie jest zainteresowanie pływaniem kajakami w tym miejscu.
Teraz nie czekam przy zaporze,
ale przyjeżdżam po telefonicznym
umówieniu i przywożę kajaki na
miejsce – wyjaśnia Michał Stańko
– dla turystów wielkim zaskoczeniem jest możliwość pływania
na kajakach w górach. A mamy
wiele takich miejsc. Chciałbym
uruchomić ten zakątek.
Wsiadamy do łódek. Woda ciemna, wokół na lekkich zboczach
wysokie drzewa. Płyniemy w
kierunku Siedlęcina. Od zapory
do Wieży Rycerskiej jest kilka kilometrów po spokojnej wodzie. W
kilku miejscach widać małe łachy

To nie jest miejsce pod parking
buforowy. Prowadzimy rozmowy
jak to rozwiązać i dopóki ich nie
zakończymy nie będę mówił o
szczegółach. To nie jest największy
problem. Jest większy na przykład z
bryczkami, które mocno zwalniają
ruch samochodów w mieście.
Turystów cieszy możliwość pojechania konno w różne miejsca, ale
inni mają z tym problem.
Michał Makowski – Dla nas, dla
KPN problem zaczyna się, gdy już
turyści dojadą do Karpacza i znajdą
miejsce do zaparkowania. Do tego
momentu nie zajmujemy nawet
stanowiska.
Rafał Gersten – Chciałbym
wrócić do drezyn, które służą
przywróceniu zawieszanych linii
kolejowych. Ona mają być uzewnętrznieniem tego, co robimy w
różnych gabinetach, czyli działań,
które mają za zadanie spowodować, aby ta infrastruktura torowa
i pięć dworców przeszło w ręce
gmin. Od początku lat 70 spadała długość czynnych połączeń
kolejowych. I takie przywracanie
nieczynnych połączeń kolejowych
już się odbywa. Niedawno przywrócono połączenie do Mielna,
zamknięte od 1986 roku, czyli o

piaskowe i zatoczki, przy których
można się na chwilę zatrzymać.
- Tutaj jest pięknie cały rok

wiele dłużej niż to do Karpacza.
Tam siłami samorządu się to udało.
Idąc tym torem przekonaliśmy
samorządy żeby wszystko przejęły
samorządy. Teraz Karpacz przejął
nasz dworzec, pracujemy, żeby
kolejne samorządy przejmowały
swoje dworce. Ukłon w stronę
mediów i Jelonki. Drezyny były
doskonałym dowodem, że można. Mało kto by się interesował
pomysłami odbudowy połączenia
z Jelenią Górą jakiegoś Gerstena,
gdyby nie drezyny. Ich rolę doskonale określił były minister infrastruktury, profesor Mieczysław
Chawerek, który jest jednocześnie
członkiem komitetu transportu
PAN, że są doskonałym sposobem,
żeby uniknąć rozparcelowania linii
i uniemożliwienia jej odtworzenia.
Szanse odtworzenia ruchu tutaj
są olbrzymie, ale marnotrawione
przez zaniechania samorządów.
W zeszłym roku można było skorzystać ze szwajcarsko-polskiego
programu współpracy, gdzie w
80 procentach był dofinansowany
remont torowiska i zakup taboru.
My te szanse marnujemy. A wyeliminowanie choćby 20 procent
samochodów z ulic Karpacza to
już duży zysk dla miasta.

– mówi M. Stańko – kilka razy
pływałem tutaj zimą i to jest dopiero przeżycie. Z nieba sypie się
śnieg, wokół biało, a ja na środku
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Bombaj- Kathmandu
W dzielnicy portowej Bombaju zwracał uwagę wielki
szyld. Na tym szyldzie były
dwa napisy: u góry w języku rosyjskim- MAGAZIN
RUSKICH MATROSOW I
TURYSTOW U SASZY, potem
gruba czerwona krecha ,a
pod nią: SKLEP POLSKICH
MARYNARZY I TURUSTÓW
U STASIA. O ile ruskich
turystów nie było, o tyle
polskich reprezentowaliśmy my.
Mistrz handlu

W sklepie na ogół się kupuje,
my sprzedawaliśmy. Poza tym, w
sklepie nie było żadnych towarów.
W sklepie był Stasio, dla Polaków, a
dla Ruskich Sasza. Całym wyposażeniem „sklepu” było biurko i jakaś
szafa. Stasio sprzedawał dolary, o
czym świadczył ich stos leżący na
biurku i kupował wszystko jak leci;
aparaty fotograficzne, najchętniej
magnetofony, wszystko co związane jest z telewizją i kuchnią.
Stasio mówił i to nieźle wszystkimi
językami słowiańskimi. Chcieliśmy
sprzedać sokowirówkę. Ile chcieć?
Zapytał Stasio z nadwiślańskim
akcentem. 80 dolarów. Cio??! U nas
w Ojczyźnie kosztuje 800 złotych,
a wy chcieć 80 dolar! Zdumienie
Stasia sięgało sufitu. Dam 50 dolar
i ani centa więcej. Cena dla nas była
znakomita. Stasio był nie tylko handlowcem ale i internacjonalistą,
utożsamiał się z każdym krajem,
czuł się przedstawicielem tego, z
którym w danym momencie handlował. Targowanie, negocjowanie,
ustalanie ceny w naszych krajach

jeziora! Ale to dla miłośników
takich klimatów. Teraz chodzi o
to, żeby ludzie zaczęli przyjeżdżać
latem nad wodę. Po umówieniu

oficjalnie było potępiane i wręcz
wstydliwe. W Indiach odwrotnie,
umiejętność handlowania budziła
szacunek i podziw. Zainteresowanie Stasia nami wzrosło kiedy
dowiedział się, że jesteśmy himalaistami, a bardziej, kiedy dowiedział
się, że jestem kierowcą wyprawy.
Propozycja Stasia była konkretna:
przywieziesz z Kathmandu dwie
walizki i za to dostaniesz 500 dolarów. Z czym te walizki? Z kasetami.
Propozycja była kusząca. Wtedy
500 dolarów!! Jednak odpowiedź
mogła być jedna - niestety Stasio,
my jak angielska królowa, musimy
być poza wszelkimi podejrzeniami.
Kiedy pięć lat później zjawiłem się u
Stasia, handlem zajmował się jego
syn, też dla Polaków Stasio i też mówiący wszelkimi językami świata.
Indie to był nienasycony rynek , a
doskonale zorganizowany system
przemytu dostarczał do tego kraju
wielkie ilości towarów najbardziej poszukiwanych; telewizory
i kasety, radia, odtwarzacze itp. To
dostarczali marynarze. Najlepsze
przebicie było jednak na alkoholu.
Butelka popularnego łyskacza,
w kanale Kilońskim kosztowała
dolara, w Bomabju ,Stasiu płacił
50. Nic dziwnego, że handel kwitł
w najlepsze.

Jak zarabiali marynarze

Do bardzo niskich pensji marynarze musieli dorabiać. Było to
poza tym urozmaicenie nudnego
marynarskiego żywota. Najciekawsze w tym wszystkim było
bezgraniczne zaufanie handlujących. Kiedyś leżałem po południu
w kabinie, niespodziewanie ktoś
zapukał. W drzwiach kabiny stanął

się telefonicznym przywiozę na
miejsce sprzęt, spuszczę na wodę,
przygotuję dla chętnych. Można
dopłynąć do wieży rycerskiej bez

Hindus, jakiś kolejny Stasio. W
ręku trzymał pokaźny plik banknotów. Ile sprzedać telewizorów?
Odpowiadam - ani jednego. Stasio
mówi zmiękczając z hinduska
- śkoda, śkoda bo ja mieć duzio
dolar. Pomachał mi „zielonymi”
przed nosem. Okazało się, że Stasio
rozliczał dostawę telewizorów.
Po prostu chodził po kabinach i
płacił. Indie! jednych fascynowały,
innych przerażały. Nigdy nie były
jednoznaczne.

Coraz bliżej gór

Sam przejazd nie był zbyt skomplikowany. Nocą „łykaliśmy” kilometry, w dzień w jakiejś Oazie
wypoczywaliśmy. Po prostu nie

problemu. Dalej jest most i zaczyna
się mocny nurt. To już wyzwanie
dla kozaków. Ja płynąłem pod prąd
kilka razy, ale nie jest łatwo.
Do dyspozycji są kajaki jedno i
dwuosobowe. Po wcześniejszym
umówieniu czekać będą łódki i
mała gastronomia. Kontakt z Michałem Stańko to 0886-206-160.
Czy po stawie w Cieplicach w
parku norweskim, gdzie kiedyś
pływały kajaki i po przystani we
Wleniu, gdzie jakoś nie może
zafunkcjonować kajakowa przystań, pojawi się kolejne, miejsce
dla wypraw z wiosłami po mało
znanym z wody zalewie?

Mar

dało się jechać, szczególnie przez
miasta. Kłębiący się tłum przed
samochodem, riksze, osławione
święte krowy, brak jakichkolwiek zasad ruchu drogowego, to
wszystko powodowało, że lepiej
było jechać nocą. Szóstego dnia
dotarliśmy do Kathmandu, stolicy
Nepalu. W wynajętym na czas
wyprawy hotelu Lothse mieliśmy
bazę. To tutaj zaczęło się właściwe
przygotowanie do wiosennego
zdobycia Mount Everestu.
Jeden z czytelników Jelonki
zarzucił mi, że w tym pisaniu za
bardzo się rozgaduję. Pewnie ma
rację. Ale siedemdziesięciolecie
polskiego himalaizmu to dziesiątki polskich wypraw i dziesiątki zdobytych szczytów. O tym
wszystkim wielokrotnie, czasami
do znudzenia pisano. Wydano też
wiele książek, nakręcono dziesiątki
filmów. Wszędzie tam opisywano
jak to było ciężko, zimno i „jak
te górę my zdobywali”. Podobną
konwencję chciałem przyjąć przy
opisaniu tego co widziałem w
czasie moich wypraw. Ale wyszło
tak jak wyszło. Myślę, że warto
pokazać wyprawy od ich kuchni.
Bo zanim zwycięska dwójka zaliczy
szczyt, podniesie flagę i będzie się
cieszyła z sukcesu, a my z nimi,
to sporo ludzi musiało na ten
sukces zapracować. I właśnie z
okazji tegoż siedemdziesięciolecia
chciałbym to bardziej lub mniej
udolnie pokazać. Tym bardziej, że
jestem rówieśnikiem tegoż siedemdziesięciolecia. W tych wieloletnich
zmaganiach z górami spory udział
mieliśmy też, my, jeleniogórzanie, i
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LUDZIE, GÓRY, SAMOCHODY

o tym chcę napisać. Jest to możliwe
bo Jelonka dała na to miejsce.
Dlatego to pisanie zatytułowałem:
Ludzie, Góry, Samochody.

Przed wyjazdem z miasta

Hotel Lothse oddał nam salę
barową na szóstym piętrze. Mieliśmy wszystko; tak pożądaną w
tamtym klimacie łazienkę, w miarę
wygodne łóżka polowe, a przede
wszystkim bardzo dużo miejsca.
W niedaleko położonej od hotelu
polskiej ambasadzie mięliśmy skład
sprzętu, który należało posegregować, popakować w tzw. bębny i
przygotować do transportu w góry
. W międzyczasie przylatywali kolejni członkowie wyprawy. Przylecieli też Rosjanie . Razwiedka, czyli
grupa rozpoznawcza. Rosjanie w
następnym roku szykowali się do
zdobycia Everestu. Andrzej Zawada
zgodził się w ramach swojej wyprawy przemycić Ruskich do Kotła
Zachodniego. Rosjanie to była wierchuszka radzieckiego alpinizmu.
Obstawieni przez przedstawiciela
swojej ambasady początkowo byli
nieufni i ostrożni. Z woli wodza
zostałem ich tłumaczem i opiekunem. Zawada chciał jak najszybciej
wysłać ich w góry. Najbliższym
samolotem polecieliśmy do
Lukli. Poza Rosjanami polecieli ze mną, nasz radiowiec
Kot Chitulescu, i lekarz naszej
wyprawy, dzisiaj znany profesor
ortopeda, Jan Serafin. Lot samolotem do Lukli skraca drogę do
bazy pod Everestem gdzieś o
dwa tygodnie. Samolot ląduje

na wąskim i krótkim pasie kończącym się potężną ścianą skalną.
Owa ściana zbliża się z kosmiczną
szybkością i wydaje się ,że samolot
na niej się zatrzyma. Cierpienia
lądowania osładzał nam widok
ślicznej nepalskiej stewardesy. Po
trzech miesiącach podróżowania;
statkiem, samochodem, samolotem, byłem wreszcie w górach, a
znajomość rosyjskiego uratowała
mnie od żmudnego pakowania
sprzętu.

Marian Sajnog
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OG£OSZENIA
31.VII.2009 GODZ. 01:00 - 07.VIII.2009 GODZ. 19:00
DO OGŁOSZEŃ POPRZEDZONYCH SZEŚCIOCYFROWYM NUMEREM DOŁĄCZONE SĄ ZDJĘCIA.
ZNAJDUJĄ SIĘ ONE W DZIALE OGŁOSZEŃ NA STRONIE WWW.JELONKA.COM
OFERT PRACY 172, OGŁOSZEŃ 1220

PRACA
DAM PRACĘ
AVON - zostań konsultantką.
Poszukuję osób chętnych do
współpracy z Jeleniej Góry i
okolic. Zadzwoń 075 75 584 48
lub 606 736 939
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
PRZYJMĘ fryzjerkę - 669 017
071
PRACA z przyszłością w ﬁrmie
multimedialnej - Cyfra + - 501
665 790
OPERATOR Telewizji cyfrowej
Cyfra + zatrudni na stałe - od
1800 zł netto - 075 76 47 019
Z własnym samochodem instalatora lub przedstawiciela - 600
zł. tygodniowo - Cyfra + - 792
186 671
MIŁEJ i zgrabnej - Dam pracę
miłej i zgrabnej dziewczynie 793 128 589
PILNIE poszukuję tynkarzy - do
agregatu z praktyką - solidnych praca poza Jelenią Górą
- 793 786 478

1100 euro miesięcznie - Wyjazdy
do opieki na 08.08. i 15.08.2009
Agencja Zatrudnienia INTELMET, ul. Przemysłowa 4b, 59-800
Lubań, tel. (075) 724 89 60, 0604
656 360 Email: cvh@op.pl - 075
724 89 60
3 tynkarzy na agregat - poszukuję trzech tynkarzy do położenia 700 m2 tynku agregatem
w hali magazynowej. Niemcy.
Konieczna działalność gospodarcza i doświadczenie. Praca
od przyszłego tygodnia - 605
327 050
AGENCJA ochrony zatrudni
- Agencja Ochrony zatrudni
pracownika ochrony z terenu
Jeleniej Góry. Praca na stałe.
Mile widziane młode osoby. - 605
097 861
AGENT d/s odszkodowań - Kancelaria Brokerska poszukuje
do współpracy osób na stanowisko agent d/s odszkodowań
wypadkowych. Wynagrodzenie
prowizyjne. CV na adres e-mail:
rekrutacja@centim.pl - 510 163
096
ARCHITEKTURA krajobrazu
- Szkoła Policealna zatrudni
nauczycieli do prowadzenia
przedmiotów na kierunku technik
architektury krajobrazu. CV prosimy przesyłać na email: jgora.
plejada@op.pl. - 075 64 883 85
ATRAKCYJNA praca - chcesz
sobie dorobić, a może zarobić?
Zostań dystrybutorem – konsultantem FM Group Polska - 663
777 093

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

Zatrudnię osobę na stanowisko dysrektora ds. Dydaktycznych oraz nauczyciela
prywatnego przedszkola w
Kowarach i Jeleniej Górze 694 567 075
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
AVON przyjdź do biura - zostań
konsultantką Avon, dla nowych
prezenty przez 6 katalogów, szkolenia kosmetyczne i dodatkowo
prezent na start GG2536594 667 268 964
BILBORDY - zatrudnię mężczyznę w wieku 25- 33 lata, do
klejenia bilbordów - praca na
wysokościach. Wymagane prawo
jazdy kat. B - 609 451 646
BUDOWLANE - Praca dla dekarzy - 507 148 916 - 504 122
172
BUDOWNICTWO - glazura,
szpachlowanie - 668 463 202
CALIVITA - Ludzi przedsiębiorczych, operatywnych jako
niezależnych Dystrybutorów
CaliVita. Suplementy, witaminy,
minerały, sok Noni. A może masz
już działalność gospodarczą?
Współpracuj - 508 841 459
CIEŚLA szalunkowy - również
firmy jednoosobowe, bardzo
dobre warunki - 501 418 553
CZYSZCZENIE terenu budowy do wyczyszczenia i poukładania
cegły, kamień, płatne ryczałtem
- 602 810 896
DACHY - poszukuje pilnie dekarzy - 507 148 916 --504 122
172
DAM pracę - poszukuję kierowcy
z samochodem dostawczym na
trasę Polska-Włochy. Współpraca - 075 74 26 424
DAM pracę blacharzowi - trzeba
wyciągnąć słupek (auto dostało z
prawej strony) 200 zł za zrobienie
(robota na jeden dzień) - 518
701 303
DEKARZA - zatrudnię dekarza
na budowie w Jeleniej Górze 601 789 296
DEKARZA blacharza - od zaraz,
niepijący - 721 030 571
DLA Ciebie - masz nadwagę, ale
nie masz pracy? - Zadzwoń - 669
367 184

DLA ﬁrmy dekarskiej - wspólnota
mieszkaniowa zleci wykonanie
remontu dachu w budynku kilku
rodzinnym w okolicach Złotoryi 605 177 005
DLA konkretnych - Nie boisz się
myśleć, podejmować decyzje i
chcesz zmienić swoje życie na
lepsze ? Zapraszam do współpracy. Dyspozycyjność, samochód, estetyczny wygląd - 669
367 184
DLA murarzy - Dla murarzy - 661
961 708
DLA zdecydowanych - jeśli masz
marzenia i chcesz je zamienić
w jasno sprecyzowane cele to
pomogę w ich realizacji. Zapraszam do współpracy - branża
Wellness - 691 967 676
DO remontu mieszkania - poszukuję fachowców do wyremontowania mieszkania, (w tym
do zrobienia łazienki i aneksu
kuchennego od podstaw). W
Zachełmiu - 507 600 791
DOBRE zarobki - oraz możliwości rozwoju w ﬁrmie multimedialnej. Bezpłatny pakiet szkoleń.
Proszę o wysyłanie aplikacji na
podany adres e-mail praca@
amorki.pl
DODATKOWY zarobek - Perfumy
I środki czystości FM sprzedaż w
systemie MLN - 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
DYREKTOR szkoły - Poszukiwana osoba na stanowisko
dyrektora szkoły. Wymagania:
Zarządzanie Oświatą, uprawnienia pedagogiczne, znajomość
prawa oświatowego, doświadczenie w szkole średniej draco424@wp.pl
DZIAŁ obsługi klienta - Korporacja ﬁnansowa zatrudni w dziale
telemarketingu studentów do
obsługi klientów i przyjmowania
zleceń. Zapewniamy: szkolenie
dykcyjne, nienormowany czas
pracy. Oferty: emerytury@aol.
pl - 663 928 070
EKSKLUZYWNE zarobki - zgarniaj wysokie prowizje. Nie czekaj aż ktoś Cię wyręczy. Proﬁt
zatrudni tylko przebojowych
doradców ﬁnansowych sprawdź
się. CV wyślij: rekrutacja.dolnyslask@proﬁty.com.pl
REKLAMA

Biuro Rachunkowe
Porady Podatkowe

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

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

FACHOWCÓW elewacje - praca
stała tylko dla fachowców, dobre
płace - premiowe, żadnych brygad i cwaniaków, dzwonić po 17h
do 10.08 - 607 730 104
FIRMA budowlana - zatrudni
wykwaliﬁkowanych pracowników
budowlanych, wymagane prawo
jazdy kat. B. Kontakt tylko w dni
robocze - 512 325 574
FIRMA Temida - Poszukujemy
do współpracy w dochodzeniu
odszkodowań agentów ubezpieczeniowych, przedstawicieli,
księgowych, osób otwartych na
nowe wyzwania. - 508 841 459
FIZJOTERAPEUTA - Hotel w
Szklarskiej Porębie zatrudni ﬁzjoterapeutę. CV prosimy wysyłać
na adres info@villaromantica.
pl - 507 051 967
FRANCUSKI operator - W
związku z ekspansją na rynek
dolnośląski zatrudni osoby
młode, towarzyskie i otwarte
na rozwój. Zainteresowanych
proszę o wysyłanie swojego CV
na adres praca@amorki.pl
HOTEL przyjmie do pracy - Hotel
w Karpaczu poszukuje kelnerki
ze znajomością języka niemieckiego lub angielskiego - 669
993 808
HYDRAULIKA - przyjmę do
pracy - 792 831 818
KARPACZ praca - od zaraz
panią na recepcje na stałe najlepiej ze średnim wykształceniem
i autem (1500netto) pensjonat_karpacz@o2.pl
KELNER/KELNERKA - renomowana restauracja w centrum
Karpacza zatrudni pracownika z
doświadczeniem na stanowisku
kelner/kelnerka zapewniamy
dobre warunki pracy możliwość
zakwaterowania - 508 903 156
KELNERKA - Restauracja w
Szklarskiej Porębie zatrudni 502 529 732
KELNERKA praca w Karpaczu
- oferujemy pracę dla kelnerki w
restauracji w Karpaczu zarobki
uzależnione od umiejętności min.
8zł/h - 792 187 128
KIEROWCA - Firma poszukuje
kierowcy - 766 432 424
KIEROWCA C sprzedawca sprzedaż produktów do odbiorców na podległym terenie,
budowanie relacji handlowych,
CV „Anek” ul. Długa 6c, 58-521
Jeżów Sudecki - 601 571 241
KIEROWCE do pizzerii - i z
własnym samochodem - 665
163 087
KONSULTANTKA Avon - Przyjemne z pożytecznym, praca i
dodatkowe pieniążki, a dla osób
dbających o siebie ciekawe
zajęcie, dodatkowo prezenty i
wsparcie, napisz GG6402836 lub
zadzwoń - 692 494 164
KOSMETYCZKA - Hotel w
Szklarskiej Porębie zatrudni
kosmetyczkę CV prosimy wysyłać na adres info@villaromantica.
pl - 507 051 967

KOSMETYCZKA - na umowę o
pracę do salonu kosmetycznego
- 501 487 313
KOSMETYKI - wyjątkowe naturalne z wieloletnią tradycją,
znane ikony światowe popierające markę. Zaoferuje profesjonalną Obsługę - 602 183 621
KUCHARZ - Hotel w Karpaczu
poszukuje kucharza Proszę
dzwonić od godz. 8-16 - 669
993 808
KUCHARZ - Ośrodek Politechniki
Wrocławskiej „Radość” w Szklarskiej Porębie pilnie poszukuje
kucharza i pomocy kuchennej.
Praca od zaraz ! Mile widziane
osoby ze Szklarskiej Poręby. 075 717 30 16
KUCHARZ - ze znajomością
kuchni włoskiej i polskiej do
lokalu w Jeleniej Górze - 665
163 087
KUCHARZ do robienia pizzy Praca dla kucharza w Niemczech
do robienia pizzy, wym. znajomość języka niem. mile widziana
znajomość kuchni włoskiej, pytać
o Nidala - +49 265 176 074
KUCHARZ i pomoc kuchenna Hotel w Kowarach zatrudni - 075
75 28 404
KUCHARZ z doświadczeniem
- do pracy w Karpaczu gwarantujemy wysokie wynagrodzenie!
- 792 187 128
KUCHARZ/PIZZER - Pizzeria
poszukuje osoby z doświadczeniem do wyrobu pizzy na cienkim
cieście. Wysokie zarobki, pomoc
w znalezieniu mieszkania. Okres
próbny sierpień - 604 300 052
KUCHARZ/POMOC kuchenna
- renomowana restauracja w
centrum Karpacza zatrudni
pracownika z doświadczeniem
na stanowisku kucharz-pomoc
kuchenna. Zapewniamy dobre
warunki pracy możliwość zakwaterowania - 508 903 156
LEGALNA praca w Belgii potrzebny mężczyzna do pracy
w stadninie koni, wymagane
doświadczenie oraz znajomość
j. ang. lub niem./franc. w stopniu
komunikatywnym. Telefonować
16.00-17.00. - 691 236 959
MARKETING internetowy Zarządzający Systemem Web
zatrudni osoby posiadające
komputer i doświadczenie w środowisku internetowym. Prosimy
o kontakt na adres: megila@
wp.pl
MECHANIK - zatrudnię mężczyznę, wiek około 30 lat, do warsztatu mechanicznego ‘Shell’ w
Jeleniej Górze, wymagane prawo
jazdy kat. B - 609 451 646
MECHANIKA - warsztat samochodowy Firma SAJK zatrudni
mechanika samochodowego 075 752 56 34; 601 259 021

WAŻNE TELEFONY

TEL.

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

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

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

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

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

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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RESTAURACJA
DYSPENSA

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

hêrêh

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

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

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

AUTO KOMIS

firma handlowa

ROBERT

ul. Wolności 59
Jelenia Góra

AU T O H A N D E L

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

ul.Wolnosci 52
(obok małej poczty)
58-500 Jelenia Góra
tel. 075 64 28 588

ul.Jagielońska 19
(Cieplice)
58-560 Jelenia Góra
tel. 075 64 28 699

êlzwêzrêspjlhujoêpê|z|nv~jo

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

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

Restauracja
Przycup w Dolinie

RESTAURACJA HEXA 66
Góra Szybowcowa

Radomierz 1B
Janowice Wielkie
tel. 075 75 170 34
www.przycupwdolinie.pl

Halny

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

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

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

A
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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
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Mechanika, pomocnika poszukuje mechanika, na początek do prac dorywczych później
na stale. Rozbiórka aut i naprawy
mechaniczne. Przyuczenie do
pracy w wulkanizacji - 692 723
836
Miłej i zgrabnej - Dam pracę
miłej i zgrabnej dziewczynie - 793
128 589
Monavie szansa dla ciebie Dołącz do MonaVie, skorzystaj
z ofert pracy jaką Ci składa i
zacznij zarabiać więcej od swojego szefa! Nie graj całe życie
w totka - zainwestuj raz, ale
porządnie - zainwestuj w MonaVie! - 509 029 334
Monter telekomunikacji konieczne doświadczeniem w
branży telekomunikacyjnej oraz
chęć założenia działalności
gospodarczej. CV - jelenia.
gora@netko.pl - praca od dzisiaj
- 608 477 469
Monterów telekomunikacji - Firma telekomunikacyjna
zatrudni monterów telekomunikacji z prawem jazdy kat. B - 509
179 850
Murarz - Hotel Gołębiewski
Inwestycja Karpacz zatrudni
murarza z doświadczeniem minimum 5 lat. - 075 76 180 42
Murarz - klinkier - praca za
granicą, tylko dla fachowców.
Oferta również dla firm jednoosobowych. Bardzo dobre warunki
- 501 418 553
Murarzowi - wykończenie
wnętrz - 607 143 381
Murarzy - do pracy na budowie - 661 961708
Na budowie - praca przy elewacjach. Od zaraz - 504 596 483
Od absolwenta do managera
- Wyślij SMS o treści rozwój
podając wiek wykształcenie oraz
płeć - 501 665 790
Od zaraz - elastyczny czas
pracy, nieograniczone możliwości zarobków, branża Wellnes
- 607 118 720
Ogólnobudowlanych zatrudnię pracowników ogólnobudowlanych fachowców - 501
073 796
Operator - koparko-ładowarki
- 669 935 107
Opiekunkę do dziecka - chłopiec 2 lata na peryferiach Jeleniej
Góry - 3 dni w tygodniu od 8:00
do 13:00 5 zł za godzinę - 075
755 03 01
Osoba do prowadzenia domu
- poszukuje rzetelnej osoby do
prowadzenia domu w centrum
Jeleniej Góry - 693 109 090
Osoby do opieki - Poszukujemy
opiekunów do starszych osób
w Niemczech (Nidersachen) wynagrodzenie + mieszkanie,
podstawy języka niemieckiego
(oddzwaniamy) mail mc.johny@
arcor.de - +49178/6953988 lub
+49511/2031729
Ośrodek wczasowy - w górach
poszukuje kelnerki - 603 892
727
Pilarza - do pocięcia drewna
- 609 806 055
Pilnie poszukuję - osób do
obsługi e-maila, praca w domu,
wystarczy mieć Internet, dobre
zarobki. Proszę pisać na maila
ala1202@o2.pl - 075 75 93 780
Pilnie poszukuję tynkarzy - do
agregatu z praktyką - solidnych
praca poza Jelenią Górą - 793
786 478
Pilnie szukam - osób chętnych
do zagrania w amatorskim filmie
oraz osób znających się i posiadających dobre programy do
montażu filmów na komputerze...
za żadną z tych rzeczy nie oferuje pieniędzy - 725 853 834

Pilny wyjazd do opieki - pani po
40stce koniecznie ze znajomością niemieckiego - pilne wyjazd
w ciągu 2 3 dni - 693 374 813
Płytkarza - z doświadczeniem zatrudnię, dobra płaca - 511
437 417
Podstawy fryzjerstwa - Wakacyjny kurs dla dorosłych w Centrum Kształcenia Plejada Szkoła
Policealna w Jeleniej Górze - 075
648 83 85
Pokojowa - Hotel w centrum
Jeleniej Góry zatrudni Panią na
stanowisko pokojowej. Praca w
godz: 8:00-16:00 - 501 234 572
Położenie paneli - zlecę położenie paneli 50 m2 za rozsądną
cenę. Jelenia Góra Zabobrze 602 623 702
Pomoc kuchenna Szklarska
Poręba - na stałe - pilne - 606
951 801
Pomoc w pensjonacie - Karpacz z zakwaterowaniem - 661
606 002
Poszukuję niani - do 2 letniego chłopca gaduły 15- 20
godzin tygodniowo a może i
więcej, płacę 7 zł. za godzinę 075 75 503 01
Praca - kasjer stacja paliw
- dla sprzedawcy - wskazane
doświadczenie. Dzwonić w godz.
10-12. Orlen - 075 76 46 887
Praca ankieter - Firma poszukuje chętnych do pracy na
stanowisku Ankietera region
jeleniogórski Wymagania: komunikatywność, samochód. Zainteresowanych prosimy o przesłanie
cv na adres: rekrutacja@ageron.
pl - 022 64 642 21
Praca biurowa - zatrudnię
osobę do prowadzenia biura ze
znajomością podstaw księgowości, mile widziane prawo jazdy
- 728 493 171
Praca biurowa - zatrudnimy
do pracy w biurze panią do 25
lat mini., średnie, prawo jazdy,
umowa o prace praca_bioro@
o2.pl czekamy na CV
Praca biurowo-administracyjna
- młodą, kompetentną osobę do
prac biurowo-administracyjnych.
Znajomość podstaw marketingu i
zarządzania oraz bdb znajomość
excela. cv od osób rzetelnych,
samodzielnych i chętnych do
pracy zdz@rtvkaminski.pl
Praca dla kobiet - w ręcznej
myjni w Hamburgu (Niemcy),
warunek, dziewczyny muszą
pracować w stroju bikini, pełna
kultura, dobre zarobki, mieszkanie gratis - 698 740 467
Praca dla kobiety - do pracy na
stałe na stoisku z pamiątkami w
markecie w Jeleniej Górze - 502
212 560
Praca dla montażystów - firma
zajmująca się sprzedażą stolarki
okiennej poszukuje do współpracy osoby zajmujące się montażem okien - 698 991 006
Praca dla osób dbających o
dobry stan zdrowia i swój wygląd
lub chcących trwale pozbyć się
nadwagi - 691 967 676
Praca dla studentki - w sklepie
kosmetycznym. Wymagania:
entuzjazm, pozytywna energia
i szeroki uśmiech - CV ze zdjęciem prosimy przesyłać na adres:
praca-kosmetyki@o2.pl
Praca dla studentów - zatrudnię osoby uczące się na terenie
hipermarketu na stanowisko
KASJER. Wymagana aktualna
książeczka sanepidu - 664 043
530
Praca dodatkowa po 16 - prawo
jazdy kat B, szybko ucząca się
gonia.pod@gmail.com - 785
733 645
Praca na budowie - zatrudnimy
pracowników ogólnobudowlanych - 601 799 489

Praca na myjni ręcznej - rozmowa kwalifikacyjna w godz.9-12
wynagrodzenie - od ilości umytych aut stacja paliw SOMBIN
(droga na Karpacz) - 75 75 43
868
Praca nad morzem - Na stoisko handlowe nad morzem, z
zakwaterowaniem. Sierpień - 698
653 421
Praca od zaraz - praca w domu,
możesz zarobić nawet 1000
zł miesięcznie przy obsłudze
emaili wystarczy mieć internet
bar.0107@wp.pl Praca recepcjonistki - przyjmę
do pracy na sezon letni recepcjonistkę od zaraz. Praca w
ośrodku wypoczynkowym w
Złotym Potoku , 4 km od Gryfowa
Śl. Zgłoszenia tel. 075 784 71
55, e-mail zlotypr@op.pl - 509
229 092
Praca w Belgii - legalna dla
kobiet przy zbiorach cebuli.
Dzwonić między 16.00-17.00. 691 236 959
Praca w nieruchomościach szukam osoby ambitnej i uczciwej. Prawo jazdy kat B i auto
wymagane. CV na adres marta_
budnik@wp.pl - 785 535 613
Praca w ochronie - agencja
ochrony KONSALNET zatrudni
pracowników na obiekcie handlowym, zapewniamy atrakcyjne
zarobki oraz szkolenia - 607
454 112
Praca w odszkodowaniach Firma Temida poszukuje osób
chętnych do współpracy. Darmowe wpisowe - mail;maria553@
onet.eu - 661 784 842
Praca w Przesiece - poszukujemy chętnych do pracy sezonowej w ogrodzie - 075 79 212 99
Praca w weekendy - Zatrudnię
na stanowisko kasjer-sprzedawca w sklepie spożywczym
Żabka. Najchętniej osobę studiującą, mieszkającą na Zabobrzu
- 601 678 617
Praca z angielskim - Firma
Opal Med zatrudni osobę do telefonicznej obsługi klienta z bardzo dobra znajomością języka
angielskiego. CV: rekrutacja@
opalmed.eu - 075 64 53 928
Praca zagranicą - w Niemczech nad opieką starszej osoby
- 790 405 342
Pracownik email - chcesz
zarobić duże pieniądze nie
wychodząc z domu napisz do
mnie gregk.1983@tlen.pl Gwarantuję dobre zarobki od 1000
zł. - 661 752 486
Pracowników fizycznych Wojcieszyce koło Jeleniej Góry
- 697 089 730
Przedstawiciel bankowy praca dla dużego banku. Umowa
o pracę, pełen etat, samochód.
Oczekujemy: doświadczenia
w sprzedaży, prawa jady kat.
B. CV prosimy przesłać: cv@
promore.pl nr ref : PB/JG - 058
78 15 880
Przedstawiciel handlowy
- Firma BIOSEN poszukuje p.
handlowych w regionie jeleniogórskim. Oferujemy szkolenia i
wysokie zarobki. Wymagania:
prawo jazdy kat. B, dyspozycyjność. Prosimy o przysyłanie CV
na biosen@O2.pl - 504 059 195
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 adres
a.lisik@herbatele.com
Przedstawicieli, agentów Firma TEMIDA poszukuje ludzi
do współpracy. Jeżeli jesteś
otwarty, dynamiczny, samodzielny to zapraszam Cię na
rozmowę kwalifikacyjną - 509
029 334
Recepcja - Pałac Margot
zatrudni pilnie miłą osobę do
pracy na recepcji - 609 239 035
Recepcjonistka/sta - Hotel
3-gwiazdkowy w Karpaczu
zatrudni pracownika na stanowisko: RECEPCJONISKTA/STA.
- 605 154 020
Samodzielny kucharz zatrudnimy na umowę o pracę
- 501 525 939

Serwisanta - instalatora Firma Solid Security zatrudni
SERWISANTA-INSTALATORA
na terenie Jeleniej Góry i Zgorzelca Oczekujemy: niekaralności, licencji zabezpieczenia
techn. legnica@solidsecurity.
pl - 076 852 27-00
Siatka ogrodzeniowa - zlecę
zawieszenie siatki ogrodzeniowej
powlekanej dobremu i szybkiemu
fachowcowi - 787 210 943
Sklep odzieżowy - panie w
wieku od 19 do 30 lat. Cv wraz
ze zdjęciem i dopiskiem Jelenia Góra prosimy przysyłać na
adres: finest.clothes@op.pl - 790
870 121
Spawacz - Firma ogólnobudowlana poszukuje spawacza
do obsługi Migomatu z prawem
jazdy kat. B na jedna zmianę i
umowę o pracę - 663 369 088
Spawaczy TIG - Hotel Gołębiewski Inwestycja Karpacz
zatrudni spawaczy z uprawnieniami TIG - 757 618 042
Specjalista mechanik - Wepa
Piechowice SA zatrudni Specjalistę Mechanika. wyk. wyższe,
budowa maszyn, dobra znaj.
języka angielskiego lub niemieckiego. Kontakt: Piechowice
ul. Tysiąclecia 49, jszajkowski@
wepro.com.pl. - 075 75 478 39
Sprzedawca - Przyjmę do
pracy w handlu (sprzedaż art.
elektroinstalacyjnych) kobietę,
do 35 lat, najchętniej z Cieplic.
Kontakt tel. w godz. 9.00-16.00
pn-pt - 793 663 225
Sprzedawca - przyjmę panią
na stanowisko sprzedawcy - 793
399 127
S ta n o w i s k o b a r m a n k i zatrudnimy dziewczyny na stanowisko barmanki w wieku 22-30.
CV wraz ze zdjęciem oraz nr
telefonu prosimy dostarczać do
Casino Club „WIN” przy ul. Piłsudskiego 6 w Jeleniej Górze
Szklarska pomoc kuchenna gastronomia - 608 642 870
Szklarska Poręba - gastronomia - lody - 668 382 870
Szklarska Poręba - pnsjonat
zatrudni samodzielną panią do
40 lat, do prowadzenia pensjonatu - 604 600 992
Szukam niani pełen etat poszukuję opiekunki do 7 letniego
chłopca i 2,5 letniej dziewczynki;
dzieci chodzą do szkoły i przedszkola, ale praca będzie w pełnym wymiarze; wynagrodzenie
do negocjacji - 693 109 090
Szwaczk - wykwalifikowane
szwaczki i krawcowe - 602 383
858
Technolog - z minimum
5-letnim stażem pracy - 609
492 718
Teleankieter - praca w
godz.9-15,15-21, wynagrodzenie 6-10zł/h, kontakt tel. w
godz.11-13 - 513 557 757
Telefonistki - Firma w Jeleniej Górze zatrudni panie w wieku
23-45 lat na stanowisko telefonistki do działu telemarketingu.
Praca w godz. 16-22 od Pn-Pt,
Sob.10-14, Wynagrodzenie 800
zł. + premia. Dzwonić: Pn-Pt w
godz.11-17 - 75 643 24 21
Temida poszukuje - ludzi otwartych, ambitnych, przedsiębiorczych. Praca jako agent ds.
Odszkodowań. Kontakt tylko
na imail;mery8@op.pl - 756
439 643
Trener Wellness - poszukujemy 3 komunikatywnych osób,
które przeszkolimy i umiejscowimy jako konsultantów d/s
kształtowania sylwetki i suplementacji Zgłoszenia CV i LM na
adres e-mail:crw.team@wp.pl
- 605 588 280
Tynkarzy - Firma budowlana
Bud-Meister zatrudni tynkarzy.
Kontakt telefoniczny w dni robocze do godz. 18 lub BudMeister@
interia.pl - 665 733 330
Tynkarzy - Firma FHU
STAFOX zatrudni tynkarzy z
doświadczeniem zawodowym 667 934 227

Współpraca - Czy 1500 zł
na początek zmieniłoby Twoje
życie? Jeśli tak to mam dla Ciebie propozycję! Zgłoszenia na
adres mail podstawasukcesu@
wp.pl - 669 911 200
Współpraca - Firma koncesjonowana podejmie stałą
współpracę. Oferty: ambras.
extra@wp.pl
Współpraca - Organizujemy
Twórczy zespół współpracowników. Jeżeli chcesz być częścią
międzynarodowej korporacji,
zarabiać pieniądze. Zgłoszenia:
E-mail: marketingkp@wp.pl - 669
911 200
Współpraca - Prowadzisz
działalność? Nie jesteś zadowolony z efektów finansowych?
Zapraszam do współpracy w
prężnie rozwijającej się branży
wellness. - 691 967 676
Współpraca partnerstwa poszukuję partnerów do prowadzenia biznesu Internetowego
(Handel internetowy) - 602 183
621
Wyjazdy - opieka 15.08.2009 Wyjazdy do opieki na 15.08.2009
Agencja Zatrudnienia INTELMET,
ul. Przemysłowa 4b, 59-800
Lubań, tel. (075) 724 89 60, 0604
656 360 Email: cvh@op.pl - 075
724 89 60
Zapraszam do Oriflame Chcesz kupować w cenie hurtowej nasze wspaniałe kosmetyki
? Chcesz korzystać z promocji
poza katalogowych az do 70 %
zapisz się bez zobowiązań za 1
zł Kontakt GG 12499228
Zatrudnię kucharza - Restauracja w Karpaczu - 075 76 18
299
Zatrudnię nianię - Zatrudnię
nianię do rocznej dziewczynki 503 548 019
Zatrudnię pracowników - brukarza i pomocnika brukarza z
doświadczeniem - 663 232 265
Zatrudnię uczciwego tynkarza-murarza - możliwość zatrudnienia w okresie zimowym - 607
143 381
Zatrudnimy barmana/barmankę - do pracy w Clubie w
Lubaniu - 511 508 507
Zatrudnimy psychologa - na
1/8 etatu do pracy z osobami
niepełnosprawnymi ul Kiepury
44 58-506 Jelenia Góra a dres
e’mail: wtzjelenia@wp.pl - 075
64 301 63
Zatrudnimy studentkę - w
sklepie kosmetycznym, praca w
systemie zmianowym. Bardzo
dobre warunki finansowe. CV
ze zdjęciem prosimy przesyłać
na adres: marek.nowaczek@
gazeta.pl
Zlecę blacharkę Opel - poszukuję blacharza do wyk. wymiany
progów i nadkola astra1 3D
oferty z ceną SMS-em - 602
741 924
Zlecę ułożenie kostki - mam
do ułożenia około 80 m kostki
granitowej - 698 002 168
Złotą rączkę - 35-45 lat, praca
w delegacji. Wymagana kat. C i
doświadczenie na 12-tonowych
samochodach. Tylko z referencjami: kozlowiecki@arim.com.pl

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Administracyjno-biurową podejmę - kobieta 26
lat, wykształcenie wyższe
informatyczne - bardzo dobra
obsługa komputera, bez nałogów, sumienna, pracowita,
zainteresowana własnym rozwojem zawodowym - podejmę
pracę stałą, na umowę o pracę
w Jeleniej Górze - praca2008@
autograf.pl
Kobieta 52 lata - renta podejmę pracę od zaraz na
dwa, trzy miesiące - 605 347
410
Pinie poszukuję pracy na terenie Jeleniej Góry - sprzedawca
lub pomoc sprzątająca - 510
841 972
Budowlanka - podejmę
pracę na budowie lub jako
pomocnik - Marcin - 668 374
814

Młoda, dyspozycyjna wykształcenie średnie,
doświadczenie w handlu
podejmie pracę pilnie. Jelenia
Góra i okolice - 880 462 049
Młody - dyspozycyjny mężczyzna - pilnie podejmie pracę
na stałe elewacje, wykończeniówka - jako pomocnik, produkcja okolice Jeleniej Góry(
Wleń) - 693 438 230
Sprzątanie lub inne propozycje - kobieta z grupą niepełnosprawności - 506 893 377
18 lat kelnerka/barmanka na okres sierpnia, posiadam
doświadczenie i książeczkę
sanepidu. Znam j. angielskiego i
niemieckiego, umiem obsługiwać
kasy fiskalne i kelnerskie - 667
329 529
22 lata, angielski i komp. - umiejętność kierowania zespołem,
znajomość pakietu Office oraz
montaż sieci wi-fi, lan itp. angielski w stopniu biegłym, mam
doświadczenie w sterowaniu procesu produkcji - 691 237 085
23 lata pracowity - młody, dyspozycyjny, doświadczony jako
kierowca i przedstawiciel handlowy podejmę każdą pracę - 790
813 130
24 lata młoda - od zaraz doświadczenie w hotelarstwie i gastronomii, prawo jazdy kat. B - 606
215 326
24 latek z kategorią B - podejmie
pracę. - 724 111 903
25 lat, doświadczenie w handlu
- uregulowany stosunek do SW,
prawo jazdy kat B, doświadczenie w handlu, obsługa komp,
kasy fiskalnej oraz urządzeń
biurowych. Podejmę pracę na
stałe - 793 283 056
25 lat, prawo jazdy: B,C,C+E kurs na przewóz rzeczy - 604
706 273
28 mężczyzna, niekarany poszukuje pracy jako pomoc
kucharza - magazynier - pilnie,
jestem pracowity - 513 048 307
Absolwentka - niemieckiego
liceum podejmie od zaraz stała
pracę. Perfekcyjny język niemiecki. Komunikatywnie angielski i rosyjski - 691 049 347
Absolwentka liceum - Jestem
tegoroczną absolwentką liceum,
szukam pracy na sierpień i wrzesień. Jestem komunikatywna i
szybko się uczę. W minionych
latach pracodawcy zawsze byli
ze mnie zadowoleni. - 669 409
300
Administracyjno-biurową podejmę - kobieta
26 lat, wykształcenie wyższe
informatyczne - bardzo dobra
obsługa komputera, bez nałogów, sumienna, pracowita, zainteresowana własnym rozwojem
zawodowym - podejmę pracę
stałą, na umowę o pracę w
Jeleniej Górze - praca2008@
autograf.pl
Bezrobotny - podejmę pracę
na stałe - 604 706 273
Brukarz - duże doświadczenie
- 500 315 022
Budowa - pracowałem przy
dociepleniach, płytach k-g,
posiadam auto, bez nałogów 885 303 715
Budowa nadzory, kierowanie
- aktualne uprawnienia i doświadczenie - 513 865 630
Budowlaniec - murarz tynkarz, wysyłam CV.skrzyp1982@
wp.pl - 518 833 911
Budowlaniec w krajach UE pilnie szukam pracy za granicą.
Mam duże doświadczenie w
robotach budowlanych wykończeniowych i własną działalność.
Wcześniej pracowałem w Austrii
- 514 013 540
Budowlano-remontowe
- szukam pracy przy remontach
(malowanie, tapetowanie, kafelki
itd.) duże doświadczenie - bez
nałogów - 692 712 710
Budowlano-wykończeniowe - podejmę pracę w firmie
lub indywidualnie - 661 411 654
Chałupnicza - proszę o konkretne oferty - 792 092 398
Do końca wakacji - szukam
pracy - 669 417 059

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA
DOBRY pracownik - 23 lata,
poszukuję pracy na terenie Jeleniej Góry, prawo jazdy kat B,
dyspozycyjny od zaraz - 793
240 588
DORYWCZO pracę porządkową
- bądź kopanie działek ogrodowych - nie drogo - 721 653 716
D O W O L N A p r a c a - m ł o d y,
ambitny szuka pracy - 075 613
35 32
DYSPOZYCYJNA, komunikatywna - sumienna, prawo jazdy,
obsługa kasy, książeczka sanepidu - 793 719 745
EMERYTOWANY - /od września
2009 r./ nauczyciel W-F podejmie
pracę /prawo jazdy, komputer/ od
1.09.2009 r. - 608 884 818
INFORMATYK - administrowanie
MS 2003/2008, sieci komputerowe, zabezpieczanie danych
i inne. Wyższe wykształcenie,
doświadczenie praktyczne.
Podejmę prace, także umowa o
dzieło/zlecenie - 784 800 969
INFORMATYK - Bardzo dobra
znajomość sieci lan Wan Wlan
Naprawa sprzętu komputerowego przygotowywanie banerów,
wizytówek oraz stron WWW.
Chętnie podejmę pracę w danej
ﬁrmie na stałe - 728 835 060
INFORMATYK - z biegłą umiejętnością i doświadczeniem w
programowaniu oraz obsługą
i administracją systemu Linux
podejmie prace. email: whoami@
aol.pl - 512 644 746
INSTRUKTOR jazdy konnej Szukam pracy w okolicach Jeleniej Góry jako instruktor jazdy
konnej - 604 206 237
JAKĄKOLWIEK pracę - mężczyzna, mam uprawnienia na
suwnicę oraz widlaki (w pracy nie
pijam alkoholu) - 504 647 420
JAKO kierowca - podejmę prace
jako kierowca, prawo jazdy kat b.
+ własne auto. Mogę rozwieźć
gości itp - 513 556 324
JAKO kierowca B,C, E - posiadam kurs na przewóz rzeczy,
badania psychotechniczne oraz
kartę kierowcy - 723 902 488
JAKO kierowca kat.B - lub operator wózka widłowego - 508
733 547
JAKO pomocnik - na budowie (w
pracy nie piję) - 504 647 420
JAKO pomocnik budowy - w
Kowarach, Mysłakowicach lub
ich okolicach - 721 276 724
JAKO sprzedawca - do sklepu
spożywczego lub tekstylii. KONTAKT mail: agatqua11@wp.pl
- 665 913 713
JAKO sprzedawca - jako sprzedawca - 724 655 434
KARPACZ - młody i energiczny
- na terenie Karpacza dolnego
(centrum). Wszędzie mam blisko.
Najchętniej na świeżym powietrzu 16 lat - 509 631 181
KASJER - sprzedawca - posiadam doświadczenie oraz badania sanepid. Podejmę pracę w
sklepie - 515 324 432
KAT. B, C, E - na stanowisku
kierowcy - 667 383 292
KAŻDA - Mam 25 lat, znam
język angielski komunikatywnie,
chętnie podejmę pracę jako
sprzedawca na terenie Jeleniej
Góry, najlepiej Cieplic, proszę
o kontakt telefoniczny - 787
205 496
KELNER, barman - 21 lat
wykształcenie średnie, podejmę
pracę w jeleniej górze jako barman lub kelner - 725 542 446

REKLAMA

KELNER, barman - 28 lat z
doświadczeniem podejmie pracę
od zaraz, pełna dyspozycyjność,
praca w godz. nocnych bez problemu - 791 367 327
KELNERKA - barmanka podejmę stałą prace w Jeleniej
Górze / Cieplicach, doświadczenie - 796 740 252
KELNERKA z doświadczeniem podejmę prace w Jeleniej Górze,
doświadczenie w obsłudze gości
indywidualnych, imprez okolicznościowych - 796 740 252
KELNERKA, barmanka - z
doświadczeniem podejmie pracę
na terenie Jeleniej Góry, Cieplic,
Sobieszowa - na stałe - 796
740 252
KIEROWCA - kat. BCE, badania lekarskie, kurs na przewóz
rzeczy, karta kierowcy, umowa o
dzieło (własna działalność) - 509
304 190
KIEROWCA - młody 25 lat,
prawo jazdy kat. B, C /E w trakcie/, kurs na przewóz rzeczy,
uprawnienia na wózki widłowe
- 607 907 494
KIEROWCA A, B, C, E - jako
kierowca każdej wymienionej
kategorii. Posiadam kurs na
przewóz rzeczy, badania lekarskie, psychotesty. Uprawnienia
na wózki widłowe - 507 287 927
KIEROWCA a,b,c,d,e,t - wiek
34 lat, ważne badania lekarskie
i psychotechniczne, ukończony
kurs na przewóz osób i rzeczy,
dokumenty, karta kierowcy, niekaralność - 601 323 810
KIEROWCA B - doświadczenie w
DHL busy maxi, poszukuję pracy
lub podobne - 793 240 588
KIEROWCA B, C - jerzyjereminowicz@op.pl - 600 408 062
KIEROWCA B, C widlak - 24
latek szuka pracy jako magazynier, kierowca lub operator wózka
widłowego - 785 104 070
KIEROWCA B, C, C+E - podejmę
stałą pracę - 693 891 578
KIEROWCA B, C, E, ADR posiadam wszystkie uprawnienia
i badania, karta do tacho, adr +
cysterny, doświadczenie - 697
304 862
KIEROWCA C, D, E - wiek
27 lat, Ważne badania, dokumenty, karta kierowcy, ADR
podst. + cysterny, niekaralność,
podejmę pracę (może być bus)
półroczne doświadczenie – ciągnik, naczepa transport międzynarodowy - 667 765 383
KIEROWCA dodatkowo - kat.
B może być jako dostawca,
posiadam własnego wana - 501
525 915
KIEROWCA i operator - jestem
kierowca kat C i operatorem
koparki jednoczerpakowej do
0,8m. Dodatkowo uprawnienia
na przewóz towarów i rzeczy 506 875 217
KIEROWCA kat. B - doświadczenie. Gotowy od zaraz lub
podobne - 793 240 588
KIEROWCA kat. B - młody
26 lat, prawo jazdy kat B od 7
lat, kierowca aktywny, umiejętność prowadzenia samochodów
dostawczych [busów]. Uczciwy,
bezkonﬂiktowy - 792 473 415
KIEROWCA kat. B - po Polsce
jak i również po EU - 723 902
484
KIEROWCA kat. B - w pizzerii lub
w ﬁrmie od zaraz do 30 września
- 785 599 784

KIEROWCA kat. B, C - pracowity
podejmie pracę jako kierowca,
dostawca kat. B, C. Proszę o
kontakt - 792 831 472
KIEROWCA kat. B/ kurier pracowity, zdyscyplinowany,
dyspozycyjny podejmie pracę w
charakterze kierowca kat. B lub
kurier - 663 334 256
KIEROWCA/ dostawca doświadczenie, gotowy od zaraz
- 793 240 588
KIEROWNICZE - doświadczony,
operatywny w takcie studiów,
podejmie odpowiedzialną pracę
na kierowniczym stanowisku.
100 % satysfakcji. Współpraca
wykluczona - Kontakt tyko email. tadeusz@pecikiewicz.pl
KOBIETA - lat 23 - podejmę
pracę od zaraz - 724 111 906
KOBIETA 24 lata - wykształcenie średnie, znajomość obsługi
komputera, sumienna, najlepiej
w systemie jednozmianowym 506 342 743
KOBIETA, 38 lat - wykształcenie
średnie - w ogrodnictwie lub
jako pomoc kuchenna - 075 75
24 601
KONSERWATOR - doświadczenie, bez nałogów, referencje
- 692 712 710
KOPARKO-ŁADOWARKA kl III uczciwy, dyspozycyjny, sumienny
podejmie pracę jako operator
- 663 334 256
KOPARKO-ŁADOWARKA kl.3
- klasa 3 wszystkie typy - 506
452 531
KOSMETYCZKA, ﬁzjoterapia - w
zakresie usług kosmetycznych/
rehabilitacyjnych. Ukończyłam
zawodowy kurs kosmetyczny
oraz uzyskałam licencjat ﬁzjoterapii - 601 237 043
KSIĘGOWY - podejmę pracę
podatkową (np. 1/2 et) w zawodzie - 605 764 325
KUCHARKA z doświadczeniem
- szuka pracy w Karpaczu - 696
725 521
KUCHARZ - przygotuje potrawy
na imprezy okolicznościowe i nie
tylko. Dowóz na terenie Jeleniej
Góry gratis - 792 473 415
KUCHARZ - samodzielny z
doświadczeniem podejmie pracę
na terenie Jeleniej Góry, Karpacza, Szklarskiej Poręby młody,
dyspozycyjny, pracowity, bezkonfliktowy, sumienny - 794
065 761
MAM 20 lat - i podejmę pracę
w sklepie. Znam obsługę kasy
fiskalnej. Pracowałam w 2
sklepach spożywczych. Praca
może być też w sklepach z
odzieżą lub innych - 783 161
192
MAM 26 lat i podejmę pracę
biurową w Jeleniej Górze na
stanowisku: sekretarki, asystentki, pomoc w dziale informatycznym, w księgowości, itp.
- wykształcenie wyższe informatyczne, bez nałogów, bardzo
dobra obsługa komputera,
sumienna, pracowita, zainteresowana własnym rozwojem
zawodowym – praca2008@
autograf.pl
MAM szesnaście lat - szukam
pracy w Jeleniej Górze - 601
308 231
MĘŻCZYZNA 23 lata - kat B
+ własne auto, wykształcenie
średnie - technik informatyk
podejmie stałą pracę związaną
z branżą komputerową-administracją lub jako kierowca - 698
406 116

MĘŻCZYZNA 40 letni - piekarz,
kierowca kat. B, dobra znajomość
Dolnego Śląska, doświadczenie
w ochronie mienia, lider sprzedaży bezpośredniej, kucharz
samouk - 796 066 419
MŁODA - 23 latka pilnie szuka
pracy - 791 651 862
MŁODA dziewczyna - szuka
pracy na stałe!!! Duże doświadczenie w branży gastronomicznej
oraz w zarządzaniu zasobami
ludzkimi (obsługa klienta etc.) 605 159 158
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 - 782 622 189
MŁODA po szkole gastronomicznej - z praktyką w swoim
fachu - podejmę pracę jako
pomoc kucharza lub pokojowa,
posprzątam dom itp. Dokładność, sumienność to jedne z
moich zalet - 792 090 286
MŁODA podejmie pracę - w
godzinach wieczornych (18-24).
Tylko poważne propozycje - 781
949 207
MŁODA, ambitna z wyższym
wykształceniem (Turystyka i
Rekreacja, AWF-Wrocław) lojalna
i chętna do pracy, z doświadczeniem w zawodzie; poszukuję
również pracy w innych dziedzinach - 668 177 086
MŁODA, ambitna, pracowita uczciwa z doświadczeniem w
branży hotelarskiej szuka pracy
od zaraz, CV na maila - 504
404 914
MŁODA, dyspozycyjna wykształcenie średnie, doświadczenie w handlu podejmie pracę
pilnie. Jelenia Góra i okolice
- 880 462 049
MŁODA, dyspozycyjna 23 letnia
- obecnie mieszkająca na terenie
Berlina podejmie od zaraz każdą
pracę najlepiej w charakterze
opiekunki do dziecka lub sprzątania. Może też być propozycja z
Polski - 0049 178 71 23 355
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MŁODY - dyspozycyjny mężczyzna - pilnie podejmie pracę na
stałe elewacje, wykończeniówka
- jako pomocnik, produkcja okolice Jeleniej Góry( Wleń) - 693
438 230
MŁODY 26 lat - prawo jazdy kat.
B od 7 lat, kierowca aktywny,
umiejętność prowadzenia samochodów dostawczych - [busów].
Uprawnienia na wózki widłowe
od 8 lat, kierowca aktywny - 792
473 415
MŁODY z zawodu piekarz obecnie pracujący na stanowisku
ochroniarz z okolic Świerzawy Złotoryi poszukuje bardzo pilnie
pracy - 721 582 598
MŁODY, ambitny, B, C - student
poszukuję pracy - kurs operatora
wózków widłowych, obsługa
komputera, rzetelność, wysoka
kultura - 724 297 371
MŁODY, dyspozycyjny - prawo
jazdy kat B,C, po kursie na
przewóz rzeczy, po gastronomie,
wykształcenie średnie - 697
884 677
MŁODY, uczciwy - 19-sto latek,
uczciwy, pracowity. Chętnie
pomogę przy pracy w ogrodzie i
nie tylko - 663 360 629
MOŻE być jako kierowca - i inne
z zarobkami 1500 na rękę i więcej - 696 035 809
NA budowę - przyjmiemy się od
zaraz 18 lat i 21 lat pilnie - 721
478 697
NA pełny etat - Młoda, energiczna kobieta pilnie szuka pracy
na pełen etat jako ﬁzjoterapeutka
w ośrodku, sanatorium bądź
hotelu lub jako ﬂorystka w kwiaciarni region Jelenia Góra - 669
948 056
NA stałe lub dorywczo - 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 - 798 851 439
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NA większe - kawalerkę komunalną 30 m2 po remoncie, wysoki
parter, piec, niski czynsz, centrum - 663 110 998
OCHRONA - emeryt podejmie
prace jako dozorca lub w ochronie (najlepiej zakład pracy chronionej) - 781 046 379
OD zaraz - pilnie - mężczyzna
44 lata uczciwy, dyspozycyjny,
pracowity podejmie każdą pracę
w kraju lub za zagranicą - 882
693 088
OD zaraz - pracę, stałą. Doświadczenie w handlu, prawo jazdy kat
B, obsługa komputera, komunikatywny i chętny do pracy
jgogloszenia@gmail.com lub tel,
(również sms). - 793 240 588
OKNA PCV tanio - produkcja,
montaż - 790 215 333
OPERATOR - koparko-ładowarki
podejmie pracę - 509 146 285
OPERATOR widlaka - doświadczenie, angielski i niemiecki
komunikatywnie. Prawo jazdy
kat. B, technik informatyk,
doświadczenie jako magazynier.
Podejmę stałą pracę od zaraz 660 531 244
PIEKARZ - 20 lat - najlepiej na
czarno - 791 244 062
PIEKARZ - mężczyzna 40 letni
technolog przemysłu spożywczego specjalizacja piekarstwo +
doświadczenie, niepijący podejmie pilnie pracę - 796 066 419
PILNIE - prawo jazdy B, C, wózki
widłowe, grupa niepełnosprawności-pracowity, dyspozycyjny,
kontaktowy mężczyzna 48 lat
- 510 514 717
PILNIE - studentka chętnie
podejmie pracę od października
- 661 345 836
PILNIE podejmę pracę - jakąkolwiek pracę (pracownik ﬁzyczny,
pomoc do piekarni, ogrodnictwo
itp.) - 511 481 928

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

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

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA

PRENUMERATA

PILNIE poszukuję - pracy na
popołudnia i weekendy. Mam
18 lat, jestem komunikatywną
i pracowitą dziewczyną - 725
448 511
PILNIE szukam - wykwalifikowany pomocnik poszukuje pracy
przy budowie lub innej - pilnie!
- 663 204 462
PILNIE szukam pracy - komunikatywna kobieta szuka uczciwej
pracy na stale, dyspozycyjna,
sumienna, prawo jazdy, obsługa
kasy, książeczka sanepidu - 793
719 745
PILNIE szukam pracy - legalnej
pracy, ja komunikatywna, dyspozycyjna, uczciwa, kobieta po
40-tce, prawo jazdy, książeczka
sanepidu, obsługa kasy - 793
719 745
PODEJMĘ biurową - 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
PODEJMĘ dowolną pracę młody ambitny dyspozycyjny
absolwent technikum z dobrą
znajomością języka angielskiego
i prawem jazdy kat. B podejmie
prace od zaraz na terenie Gryfowa Śląskiego lub Jeleniej Góry
i okolic - 603 485 084
PODEJMĘ każdą pracę - na
okres tymczasowy lub na stałe.
Mam 20 lat, posiadam własne
auto, miałem styczności z wstawianiem okien, budownictwem.
Jestem z okolic Gryfowa Śląskiego - 603 242 700
PODEJMĘ pracę - biurową
bądź w charakterze sprzedawcy.
Posiadam doświadczenie w
sprzedaży bezpośredniej oraz w
pracy biurowej - 721 321 095
PODEJMĘ pracę - każdą pracę
ﬁzyczna bardzo proszę o kontakt
- 794 966 453
PODEJMĘ pracę na stałe - bądź
opiekę nad dzieckiem. Kobieta
30 lat, wyższe wykształcenie 512 227 384
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
PODEJMĘ stałą pracę - 23
lata, studia zaoczne, znajomość
języka niemieckiego i angielskiego, prawo jazdy kat. B,
uczciwa, komunikatywna, dyspozycyjna, szybko ucząca się.
Szukam stałej pracy w Jeleniej
Górze. - 606 675 856

PODEJMĘ w handlu - młoda,
uczciwa, komunikatywna ze sporym doświadczeniem w handlu
dziewczyna poszukuje pracy w
branży odzieżowej lub obuwniczej jako sprzedawca. Proszę
tylko poważne oferty - 723 113
708
POKOJOWA z doświadczeniem
- szukam pracy w hotelu lub
pensjonacie - 515 176 609
POMOC kuchenna - 20 lat w
tym roku ukończyłem szkołę
gastronomiczną poszukuje pracy
jako pomoc kuchenna Kowary-Karpacz na stałe od zaraz.
daniel.kowary@gmail.com - 721
031 805
POMOC kuchenna - młody 26 lat
po szkole gastronomicznej - 792
473 415
POMOC kuchenna, pokojowa
- podejmę pracę w pensjonacie w Borowicach, Przesiece,
Podgórzynie w charakterze
pomoc kuchenna bądź pokojowa. Doświadczona, uczciwa,
pracowita - 601 748 284
POMOC w pracach - mam 20 lat
podejmę się pracy typu przekopania działki, wnoszenie węgla
itp. Itd. wszystko, co będę potraﬁł
- 515 176 575
POMOCNIK budowlany podejmę pracę - 512 541 844
POSIADAM prawo jazdy kat. B własne auto, potraﬁę montować
okna, drzwi itp, pracowałem
trochę na budowie. Mam 20 lat
mieszkam w okolicy Gryfowa
Śląskiego - 721 315 928 lub 603
242 700
POSPRZĄTAM - samotnemu
panu - 33 lat - 721 719 872
P O S P R Z Ą TA M , u g o t u j ę posprzątam biuro, mieszkanie,
uczciwa i doświadczona w średnim wieku - 601 748 284
POSZUKUJĄCA - młoda, dyspozycyjna, komunikatywna z okolic
Świerzawy - Złotoryi poszukuje
pilnie jakiejkolwiek pracy. Pilnie
- 721 582 610
PRACA biurowa, staż - 21 lat
wykształcenie średnie, podejmę
pracę biurową lub staż w Jeleniej
Górze - 725 542 446
PRACA dodatkowa po 16 - prawo
jazdy kat B, szybko ucząca się
gonia.pod@gmail.com - 785
733 645
PRACA na okres wakacyjny silny i solidny 17-latek podejmie
pracę na wakacje - 605 920
668
PRACA na wakacje - mam 16 lat
szukam pracy na wakacje - 663
548 822
PRACA od 15 lat - na wakacje 726 480 209

PRACA od września - jako sprzedawca. Ucząca się, 24 lata,
zawodowe wykształcenie (handlowa szkoła). Jednozmianowa
praca - 691 350 845
PRACA od zaraz - 3 dziewczyny
poszukują pracy od zaraz najchętniej przy sprzątaniu pokoi,
w charakterze sprzedawcy itp.
posiadamy książeczki sanepidowskie (jesteśmy po hotelarzu)
- 661 411 650 lub 609 809 522
PRACA sierpień, 16 lat - podejmę
się każdej pracy w sierpniu.
Mogę roznosić ulotki, pomagać w
sklepie, pizzerii itd. Dziewczyna,
16 lat, średnia umiejętność j.
niemieckiego. e-mail: iduna@
poczta.onet.pl
PRACE sezonową podejmę studentka poszukuję pracy na
sierpień, wrzesień od poniedziałku do piątku w godzinach
od 9;00 - 20;00 chociaż na 1/2
etatu. Interesują mnie dziedziny
turystyki, handel, kelnerka, barmanka - 722 072 566
PRACĘ biurową - czterdziestoletnia kobieta, dyspozycyjna,
znajomość programów księgowych (Gratyﬁkant, Płatnik i inne
- certyﬁkat unijny). Prawo jazdy
- 504 616 699
PRACOWNIK biurowy na 2 grupie - syrenkamorska@op.pl - 601
347 870
PRACOWNIK ﬁzyczny - wysportowany 19-latek podejmie jakakolwiek pracę ﬁzyczną i nie tylko,
od zaraz - 725 383 879
PRZEDSTAWICIEL handlowy
- obsługa komputera, łatwość
nawiązywania kontaktów, umiejętność nawiązywania relacji z
klientami, wytrwałość, w darzeniu do osiągania celów samodzielność, wysoko rozwinięte
zdolności sprzedażowe - 790
813 130
PRZERYSUJĘ do Autocada student budownictwa, przerysuję
szkice, projekty, inwentaryzacje
do AutoCada - 664 322 220
PRZY zwierzętach - dzieciach,
najlepiej na stałe - 669 841 242
ROZNOSZENIE ulotek reklam - 2
pełnoletnie dziewczyny podejmą
pracę w formie roznoszenia
gazetek, ulotek reklamowych po
domach, blokach. Jelenia Góra
i okolice (Sobieszów, Cieplice,
Podgórzyn) - 725 200 685
SEZONOWA praca - na wrzesień
i październik - 695 061 533
SOLIDNY - solidnie wymyję,
napastuję, wypoleruję, doprowadzę auto do porządku - 882
491 671

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!

SPAWACZ mig mag Tig - uprawnienia międzynarodowe 131 135
136 141 - 668 082 889
S PAWA C Z / M E C H A N I K podejmę pracę stałą, prawo
jazdy kat B proszę o kontakt 757 514 253
SPRZĄTANIE - kobieta 31 lat,
grupa niepełnosprawności,
uczciwa i sumienna - 506 893
377
SPRZĄTANIE - mieszkanie lub
domek mogą być drobne prace
w ogródku - 663 368 539
SPRZĄTANIE - młoda i uczciwa
dziewczyna posprząta w mieszkaniach najlepiej w weekendy
- 663 315 946
SPRZĄTANIE lub inne propozycje - kobieta z grupą niepełnosprawności - 506 893 377
SPRZĄTANIE na terenie JG
- 2 panie solidnie i niedrogo
posprzątają mieszkanie lub dom
(mycie okien, odkurzanie, czyszczenie mebli, pranie dywanów,
firan itp.) - 725 159 487, 667
212 217
S P R Z Ą TA N I E , p l e w i e n i e podejmę się sprzątania mieszkania lub domu oraz prac
ogrodowych - 796 491 146
SPRZEDAWCA - podejmę prace
w godz.8-16. wykształcenie średnie - 504 122 172
SPRZEDAWCA, opiekunka - od
zaraz zaopiekuje się dzieckiem,
posiadam doświadczenie lub
podejmę pracę jako sprzedawca,
kelnerka chociaż na pół etatu pilnie - 517 482 734
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
STRÓŻ, dozorca - niepełnosprawność 2 grupa doświadczenie w ochronie - 603 193 947,
075 61 330 29
STRUŻ - podejmę pracę - 512
541 844
STUDENT 21 lat każdą - odpowiedzialny i rzetelny podejmie
każdą pracę w sierpniu, posiadam także książeczkę sanepidu
- 603 891 609
STUDENT podejmie pracę - od
zaraz, w miesiącach sierpieńwrzesień - 509 545 114
STUDENT praca stała - na terenie Jeleniej Góry, prawo jazdy kat
B, - 793 240 588
STUDENT prawa - studiów prawniczych IV rok poszukuje pracy
- 698 076 496

STUDENT szuka pracy - podejmę
pracę w Karpaczu lub okolicach
od zaraz do końca września,
znajomość języka niemieckiego i
angielskiego - 693 652 667
STUDENTKA - 23 lata, na okres
15 sierpnia do końca września,
posiadam prawo jazdy kat B,
aktualna książeczkę sanepidowską - 502 267 361
STUDENTKA - mam 23 lata.
Jestem studentką studiów magisterskich( II rok) pedagogika
przedszkolna i wczesnoszkolna.
Podejmę pracę niekoniecznie w
zawodzie - 667 095 769
STUDENTKA - mam 24 lata,
pilnie szukam pracy, na terenie
Jeleniej Góry, Lwówka Śląskiego
- 605 886 516
STUDENTKA 23 lata - pilnie
poszukuje pracy - 510 185 323
STUDENTKA 5 roku - od połowy
sierpnia do końca września,
prawo jazdy kat B, ważna książeczka sanepid. - 502 267 361
S TU D E N TK A z a o c z n a - o d
zaraz, wiek 23 lata, doświadczenie w handlu, komunikatywność,
kreatywność - 724 111 906
STUDENTKA zaoczna - prawo
jazdy kat B, obsługa komputera
- 790 797 646
STUDENTKA zaoczna - stałą
pracę, w rejonie Podgórzyna,
Cieplic i Jeleniej G., prawo jazdy
B, dobra znajomość niemieckiego, komunikatywna, uczciwa,
dyspozycyjna - 504 012 709
STUDENTKA zaoczna - studentka zaoczna, prawo jazdy kat
b, obsługa komputera poszukuję
pracy - 790 797 646
STUDENTKA zaoczna pedagogiki - od zaraz. Wysyłam CV.
Doświadczenie jako opiekunka i
pracownik biurowy oraz pomoc
kuchenna - 725 174 274
STUDENTKA zaoczna, 21 lat
- w sklepie odzieżowym, kosmetycznym, saloniku prasowym,
dyspozycyjna, uczciwa - 796
740 252
SZEF kuchni, kucharz - posiadam kilkunastoletnie doświadczenie w gastronomii. Jestem
osobą dyspozycyjną, uczciwą i
konsekwentną, bez nałogów 660 559 011
SZUKAM dodatkowej - młody
energiczny szuka dodatkowej
pracy w każdym charakterze.
Najlepiej przy pracach w ogrodzie
bądź też przy rąbaniu drzewa. 603 484 714
SZUKAM kontaktu Oriflame chcę podjąć współpracę - 605
528 002

SZUKAM pracy - podejmę każdą
pracę. Odbyta służba wojskowa,
szybko się uczę. Wiek - 22 lata
- 663 241 340
SZUKAM praktyk - na stolarni
przyuczenie do zawodu proszę o
szybki kontakt - 725 943 800
UCZCIWA młoda - posprzątam,
ugotuję, pomogę w pracach
domowych tj. mycie okien, dyspozycyjna - 667 022 141
UCZCIWA szuka - pracy w handlu, gastronomii lub sprzątanie,
mam auto - 798 427 905
ULOTKI - poszukuję pracy przy
roznoszeniu ulotek (wiek 22 lata)
- 695 342 207
UPRAWNIENIA na wózki widłowe
- jestem ambitny, dyspozycyjny,
jeżeli trzeba robić to robię - 692
197 661
W handlu - młoda, ambitna,
komunikatywna dziewczyna
ze sporym doświadczeniem w
handlu podejmie pracę głównie
w branży odzieżowej lub obuwniczej. Proszę tylko o poważne
oferty - 723 133 708
W handlu - W handlu - 691 019
891
W Jeleniej Górze - prace: solarium, opieka nad dzieckiem,
sklep(nie spożywczy) proszę
nie dzwonić z ofertami akwizycji
- 696 889 882
W ochronie - prawo jazdy kat B,
C, grupa niepełnosprawności 510 514 717
W piekarni - jako kierowca lub
jako pomocnik piekarza - 505
288 212
W wakacje - 16 lat. Podejmę
pracę w trakcie wakacji. - 663
368 815
W weekendy - najchętniej w
ochronie (posiadam licencję II
stopnia - 511 481 928
WEBMASTER/INFORMATYK/ inż. informatyk (programista/graﬁk komputerowy - pakiet Adobe).
Szukam pracy przy tworzeniu
serwisów/ materiałów reklamowych/ branży IT mr.chaosu@
gmail.com - 517 176 363
WIDLAK + kierowca B - praca
produkcyjno - ﬁzyczna itp. - 519
633 726
WÓZEK widłowy - posiadam
uprawnienia na wózek widłowy,
mam 24 lata, dyspozycyjny,
solidny, mający doświadczenie
- 075 754 25 66
WÓZEK widłowy - pracowity, rzetelny, sumienny podejmie pracę
w charakterze operatora wózka
widłowego lub magazyniera - 663
334 256

Już od teraz
E
C
M
A
R
W
IA
N
E
Z
S
O
OGŁ

5

zł
+VAT

Regulamin

może przekraczać
1. Rozmiar 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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA
WÓZEK widłowy + kat. B młody 26 lat, uprawnienia na
wózki widłowe od 8 lat, kierowca
aktywny. Prawo jazdy kat B od 7
lat, kierowca aktywny. Umiejętność prowadzenia samochodów
dostawczych [busów] - 792
473 415
WÓZKI widłowe, kierowca - 26
latek szuka pracy jako ochroniarz, kierowca lub operator
wózka widłowego - 504 436
072
WYCINKA drzew i krzewów posiadam własny sprzęt i uprawnienia - 692 712 710

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
Kupię mieszkanie
w centrum Jeleniej Góry
70-100 m2 PILNE 694 567 075
OKAZYJNIE kupię mieszkanie
w Jeleniej Górze - 3 pokoje,
może być zadłużone, pośrednikom dziękuję, gotówka, bloki
- 792 052 523
4 pokoje - Na Zabobrzu III. Płatne
gotówką NŻ - 667 219 752
4 pokojowe - mieszkanie na
Zabobrzu. Płatne gotówką. Bez
pośredników - 606 465 350
DLA konkretnego klienta - poszukuję dla zdecydowanego klienta
mieszkania o podwyższonym
standardzie - 3 lub 4 pokoje,
lub niewielkiego domku - może
byc do remontu w cenie do 300
000,00. CeLDOM lic. 7792 - 601
773 793
DOM stan surowy zamknięty dom w okolicach Mysłakowic,
Karpacza, Podgórzyna w stanie
surowym zamkniętym Nieruchomości Atrium - 601 551 213
DOM, mieszkanie - spółdzielcze
lub własnościowe do remontu lub
zadłużone. Jelenia Góra i okolice
- 693 714 152
DOM/BLIŹNIAKA - NA UL.Borówkowej lub Poziomkowej na
Czarnym - 607 760 118
DOMEK na wsi - do 15 km od
Jeleniej Góry do zamieszkania
do 150 tys. - 664 492 829
MAŁE mieszkanie - zdecydowany klient kupi kawalerkę, chętnie na Zabobrzu. Nieruchomości
Partner lic. zaw. 4917 - 604
508 308
MIESZKANIE 2 pokojowe - dla
zdecydowanej klientki z gotówką,
do 150 000 zł Jelenia Góra,
Zabobrze, Sobieszów. NŻ - 667
219 752
MIESZKANIE 2 pokojowe - w
Jeleniej Górze lub Zabobrze.
NŻ - 667 219 752
MIESZKANIE 2-pokojowe - na
pierwszym lub drugim piętrze z
balkonem, ogrzewanie sieciowe,
blisko centrum Jeleniej Góry. NS.
Lic.zaw. 2400 - 669 620 071
MIESZKANIE 4 pokoje - na
Zabobrzu III. Płatne gotówką.
NZ - 667 219 752
MIESZKANIE dwupokojowe mieszkanie o powierzchni około
50 m2 Nieruchomości Atrium 601 551 213
POSZUKUJEMY domu - dla zdecydowanego klienta do 700.000
zł. N.Żebrowscy lic.9549 - 505
074 854
ZDECYDOWANIE mieszkanie
- 2 - 3 pokojowe z balkonem w
nowym budownictwie w J. G ,
wyższy standard, bez pośredników - 600 721 484

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
DZIAŁKA budowlana 1735 m2,
Dziwiszów – Leśne Zacisze,
widok na Karpacz – 885 342
947
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,
k o m p l e t d o k u m e n t ó w, d o
zamieszkania na stałe od zaraz
198.000 - 885 040 959
60 m2 w Świeradowie, ul.
Górska, 3 pokojowe, kuchnia,
łazienka, 1 p. CO, tel, budynek
2 piętrowy, czynsz 340, cena
198000 - 511 890 513
BUDYNEK wolnostojący, ogrodzony nadający się na każdą
działalność w Piechowicach
- 696 594 665
MIESZKANIE bez pośredników
- 3 pokojowe, 48 m2, trzecie
piętro, cena 146.000 na wzgórzu Grota Roweckiego - 793
321 215
2 pokoje, Zabobrze, bardzo
dobra lokalizacja, nowe gładzie, nowe okna, II piętro, 46
m2, blok IV piętrowy, ocieplony, niski czynsz, 155 tys.
- bez pośredników - 509 319
021
227515. 116 m2 mieszkanie - w
centrum Jeleniej Góry, trzecie
piętro w kamienicy, 5 pokoi do
remontu. NŻ Lic 9549 - 667
219 752
227524. 130 000 zł., za 36 m2 mieszkanie, jednopokojowe, drugie piętro w bloku Na ul. Kiepury.
NŻ Lic 9549 - 667 219 752
226773. 2 pokojowe - Zabobrze
125 tys. - po kapitalnym remoncie, słoneczne, piękne widoki
- 606 644 437
225775. 2 poziomowe deweloperskie - mieszkanie w nowej
kamienicy w ścisłym centrum
miasta, 3200 zł/m2, nPartner,
Lic. Zaw. 4917 - 790 359 599
226585. 2,99 zł za metr - działka
rolna z zakazem zabudowy o
pow. 3,38 ha położona w Komarnie. Nieruchomości Pindyk, licencja zawodowa 96 066/S/GR/09
- 075 75 23 505; 601 209 198
227066. 3 pokojowe w Cieplicach
- I piętro 83 m2 po generalnym
remoncie w kamienicy NM5877
- 500 122 446
226583. 3 pokojowe Zabobrze
- 54 m2 położone na czwartym
piętrze na Zabobrzu. cena 182
000 zł Nieruchomości Pindyk,
licencja zawodowa 96 308/S/
M3/09 - 075 75 23 505; 607
270 989
226582. 4-pokojowe Mała Poczta
- 86 m2, położone na czwartym piętrze w Jeleniej Górze.
cena 260 000 zł Nieruchomości
Pindyk, licencja zawodowa 96
311/S/M4/09 - 075 75 23 505;
607 270 989
227992. 5-cio pokojowe - centrum - ul. W Polskiego 117 m2.
drugie piętro. Cena 310 tys.zł.
- 602 732 135
227509. 70 000 zł. działka budowlana na Osiedlu Łomnickim, 975 m2, z mediami. Lic 9549
NŻ. - 667 219 752
227526. 75 000 zł mieszkanie
- w Barcinku. 47 m2, 2 pokoje,
położone na pierwszym piętrze, w bloku dwupiętrowym, z
ogródkiem NŻ Lic 9549 - 667
219 752
228336. Atrakcyjne willowe - w
świetnej lokalizacji mieszkanie
czteropokojowe w willi z ogrodem
i garażem. Cena 335 tys. zł.
Nieruchomości Partner Lic. zaw.
4917 - 604 508 308
227519. Bardzo ładne mieszkanie - 3 pokoje, 62 m2, czwarte
piętro na Kiepury, poza zwarta
zabudową. NŻ Lic 9549 - 667
219 752
225781. Deweloperskie - mieszkanie 45 m2, w ścisłym centrum,
w nowej kamienicy, nPartner, Lic.
Zaw. 4917 - 790 359 599
226691. Dom 125 000 zł. - wolnostojący o powierzchni 160 m2
położony w okolicy Lwówka Śląskiego. Nieruchomości Pindyk,
licencja zawodowa 96 294/S/
DW/09 - 075 75 23 505; 607
270 989

226588. Dom 181 000 zł - Do
sprzedaży dom wolno stojący o
pow. całkowitej 250 m2, położony
w okolicy Świeradowa Zdroju.
Nieruchomości Pindyk, licencja
zawodowa 96 297/S/DW/09 - 075
75 23 505; 607 270 989
226688. Dom 250 000 zł. - wolno
stojący o powierzchni użytkowej
172 m2. położony w Olszynie.
Nieruchomości Pindyk, licencja
zawodowa 96 296/S/DW/09 - 075
75 23 505; 601 209 198
227892. Dom okolice Gryfowa
- Dom w Zalipiu, 6 pokoi, zabudowania gospodarcze, tylko 160
tys. Pelkom , lic nr 9482 - 606
405 109
227885. Dom Szklarska Poręba 6 pokoi + mieszkanie 2 pokojowe
z niezależnym wejściem, bardzo
atrakcyjna lokalizacja - 606 405
109
227594. Dom w Karpnikach
- po kapitalnym remoncie, parter z poddaszem użytkowym,
podpiwniczony, działka 1436
m2.NŻebrowscy lic.9549 - 505
074 854
226727. Dom w Sobieszowie ładnie położony z widokiem na
Chojnik dom z przełomu lat 80/90
Nieruchomości Partner Lic. zaw.
4917 - 604 508 308
228276. Dom z warsztatem duży dom mieszkalny z pomieszczeniami warsztatowymi. Bardzo
dobra oferta dla kogoś kto chce
prowadzić działalność gospodarczą. Lic 7867 Roksanes Żukowski - 508 240 831
227068. Duża kawalerka w
centrum - IV piętro 50 m2 po
podłodze tylko 125 000 NM5877
- 500 122 446
226533. Dwupokojowe - mieszkanie w kamienicy, ogródek,
spokojna okolica, nPartner, Lic.
Zaw. 4917 - 790 359 599
228273. Dwupokojowe 145 tys. mieszkanie dwupokojowe w centrum 46,5 m2. lic 7867 Roksanes
Żukowski - 508 240 831
228332. Dwupokojowe- 93 tys.
zł - Mieszkanie w ścisłym centrum Jeleniej Góry, do remontu.
Nieruchomości Partner Lic. zaw.
4917 - 604 508 308
228355. Dwupokojowe mieszkanie - w okolicach Małej Poczty 52
m2 po kapitalnym remoncie na
pierwszym piętrze. Cena 158.000
zł. Nieruchomości Żebrowscy Lic
9549 - 509 156 552
227595. Działka budowlana działki w Jeżowie Sudeckim,
media-prąd, woda, gaz, telefon
95 zł/m2 - powierzchni 1828 m2,
1909 m2, 1297 m2, 1664 m2 601 551 213
227599. Jeżów Sudeckim działki budowlane o powierzchni
1828 m2, 1909 m2, 1297 m2,
1664 m2 95 zł/m2 Nieruchomości Atrium licencja 5124 - 601
551 213
226720. Ładne trzypokojowe Mieszkanie 100 m z kominkiem,
na zamkniętym osiedlu, Nieruchomości Partner Lic. zaw. 4917
- 604 508 308
227944. Ładny dom - wolnostojący, 220 m2 powierzchni, 4300
m2 działki wraz ze stawem, 12
km od Jeleniej Góry. 430 000 zł.
do negocjacji. NŻ Lic 9549 - 667
219 752
226730. Małe tanie w centrum
- 41 m2, cena 103 tys. (negocjacje) Nieruchomości Partner Lic.
zaw. 4917 - 604 508 308
228378. Mieszkanie - 48 m2 po
kapitalnym remoncie z ogrodem.
Cena 120.000 zł. Nieruchomości Żebrowscy Lic 9549. - 509
156 552
227516. Mieszkanie 54 m2 - 3
pokoje, czwarte piętro, w czteropiętrowym bloku, Zabobrze II. NŻ
Lic 9549 - 667 219 752
227934. Mieszkanie 54 m2 - po
remoncie, 3 pokoje położone na
drugim piętrze, ul. Moniuszki. NŻ
Lic 9549 - 667 219 752
227514. Mieszkanie 55 m2 - 2
pokoje na parterze z tarasem,
w nowym budynku, w spokojnej
dzielnicy Jeleniej Góry. Lic 9549
NŻ - 667 219 752

227026. Mieszkanie centrum - 3
pokojowe w centrum doskonałe
pod inwestycje rozsądna cena
polecam NM5877 - 500 122
446
226580. Mieszkanie Szklarska komfortowy apartament o pow.
61 m2, cena 497000 zł w cenie
wyposażenie Nieruchomości
Pindyk, licencja zawodowa 96
310/S/M2/09 - 075 75 23 505;
607 270 989
227898. Mieszkanie Szklarskiej Poręby - 54 m2 ,w nowym
budynku, balkon od strony południowej, piękna okolica, 340
tys. PELKOM, lic nr 9482 - 606
405 109
227889. Mieszkanie w centrum Przy Placu Ratuszowym- 32 m2,
dwa pokoje, 135 tys., Pelkom, lic
nr 9482 - 606 405 109
227931. Mieszkanie w Piechowicach - 2 przestronne pokoje,
pierwsze piętro 156 000 zł do
negocjacji. NŻ lic 9549 - 667
219 752
227942. Nowy dom - do wykończenia. 200 m2 powierzchni
całkowitej, 1030 m2 działki, na
przedmieściach Jeleniej Góry.
NZ Lic 9549 - 667 219 752
227941. Piękny dom - wolnostojący, 170 m2 powierzchni
użytkowej, 1090 m2 działki, 4 km
od Jeleniej Góry. NŻ Lic 9549 667 219 752
228356. Plac Ratuszowy mieszkanie - 3 pokojowe, 2 piętro,
garderoba, widok na ratusz.
Zadbane 46 m2. Umeblowana
kuchnia, co miejskie. Nieruchomości Żebrowscy lic 9549 - 501
736 644
227883. Połówka bliźniaka - bardzo funkcjonalna polówka bliźniaka przy ul Gielniaka, idealna
dla dwóch rodzin, 560 tys.., lic nr
9482 - 606 405 109
228334. Sobieszów- dom 470
tys. - wolnostojący, z przełomu lat
80/90 z ładnym ogrodem, widokiem na Chojnik. Nieruchomości
Partner Lic. zaw. 4917 - 604
508 308
228329. Tani bliźniak - dom w
zabudowie bliźniaczej w Cieplicach do remontu w cenie 290 tys.
zł Nieruchomości Partner Lic.
zaw. 4917 - 604 508 308
227991. Trzypokojowe z ogrodem - po modernizacji z ogrodem
ok. Małej Poczty 210 tys. zł. - 602
732 135
227513. Tylko 103 000 zł. mieszkanie 40 m2, 2 pokoje do
remontu w centrum Jeleniej Góry.
NŻ Lic 9549 - 667 219 752
227016. Tylko 70.000 zł. - za
budynek gospodarczy z możliwością adaptacji na cele mieszkalne,
działka 1600 m2. NŻebrowscy
lic.9549 - 505 074 854
227020. Tylko za 125.000 zł. za bardzo ładne dwupokojowe
mieszkanie z ogrodem . NŻebrowscy lic.9549 - 505 074 854
226759. XX lecia - 2 pokojowe
plus mansarda atrakcyjna lokalizacja NM5877 - 500 122 446
2 pokoje na Sygietyńskiego 49,5 m2, słoneczne, rozkładowe,
częściowo umeblowane - 516
058 450
2 pokojowe - Zabobrze - 39 m2 w
bardzo dobrym stanie, rozsądna
cena lic.5877 - 500 122 447
2 pokojowe 145 tys. - w centrum
pierwsze piętro. lic. 7867 - 508
240 831
2 pokojowe mieszkanie - z aneksem kuchennym 35 m2 w Cieplicach - ogródek, parking, komórka
125 tys. zł. - 696 505 110
3 pokoje na Zabobrzu - 3 pokoje
na Zabobrzu - 723 143 566
3 pokoje, 63 m2 - na Kiepury
właściciel - 608 896 540
3 pokojowe - ogród, parter w
Cieplicach. 295000 PLN - 668
677 841
3 pokojowe - z ogródkiem w
Cieplicach. Cena 180.000 zł.
nr.licencji:5877 - 500 122 470
40 m2, 165 tys. - po remoncie,
osiedle ORLE, bez pośredników
- 509 319 021
48 m2 centrum - ładne mieszkanie trzy pokoje w ścisłym
Centrum - 662 112 344

70000 zł. działka - 975 m2,
budowlana, na Osiedlu Łomnickim. NŻ Lic 9549 - 667 219 752
97 m2 jedyne 287 tys. zł. ładne, duże, ustawne mieszkanie
czteropokojowe na parterze w
ścisłym centrum z możliwością
zamieszkania lub przerobienia
go na lokal użytkowy z wejściem
bezpośrednio z ulicy. Lic5124 603 491 335
ATRAKCYJNE w kamienicy
- mieszkanie 2 pokojowe po
kapitalnym remoncie o pow. 54
m2, na I-piętrze, wysoki standard, przytulne, niski czynsz, do
zamieszkania od zaraz, bardzo
rozsądna cena do rozmów. Lic.
2400 - 669 620 071
BARDZO ładna kawalerka - po
remoncie na 3-piętrze, 26 m2 w
bloku IV-piętowym, Zabobrze I,
środkowa, bardzo ciepła, kuchnia
osobna z oknem, niski czynsz.
cena do negocjacji. NS. Lic. zaw.
2400 - 669 620 071
BARDZO ładne - trzypokojowe
mieszkanie 54 m2, I piętro, z
ogrodem, garażem w domu
czterorodzinnym. N.Żebrowscy
lic.9549 - 505 074 854
BARDZO ładne - trzypokojowe
mieszkanie na I piętrze, po
kapitalnym remoncie z garażem
i ogrodem N.Żebrowscy lic.9549
- 505 074 854
BARDZO ładny - dom z „duszą
„ po kapitalnym remoncie w
Karpnikach z działką 1436 m2.
N.Żebrowscy lic.9549 - 505
074 854
BARDZO ładny dom - w Janowicach.Lic nr 7867 - 514 600 104
BARDZO tanie 2-pokojowe mieszkanie poddaszowe o pow.
55,21 m2 na II-piętrze, budynku
wielorodzinnego z cegły, standard bardzo dobry, atrakcyjna
cena. NS. Lic. zaw. 2400 - 669
620 071
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Okazyjnie sprzedam lub
wynajmę powierzchnię
biurową o pow. 700m2 i
magazynowo-produkcyjną
od 1000 m2 do 10000 m2,
Jelenia Góra-Kowary 601
221 559, 502 548 771
BARDZO tanie mieszkanie - do
remontu, 32 m2,lic.7867 - 514
600 105
BARDZO tanio 2-pokojowe mieszkanie na I-piętrze w kamienicy o pow. 51,66 m2, okolice
Małej Poczty, wysoki standard,
rozkładowe, słoneczne, doskonała lokalizacja, atrakcyjna cena.
Nieruchomości Szymkiewicz lic.
zaw. 2400 - 669 620 071
BEZ pośredników - mieszkanie
2 pokoje, l l piętro, 46 m2 155
tys. - 509 319 021
BEZ pośredników mieszkanie
- 2 pokoje, 2 piętro, Zabobrze
l, nowe gładzie, nowe okna
,blok po remoncie. Duży balkon.
Doskonała lokalizacja 155000 509 319 021
BLIŹNIAK - w Jeżowie Sudeckim
z ładnymi widokami Nr.Lic 5788
- 515 285 788
BLIŹNIAK do wykończenia - w
Jeżowie sudeckim o powierzchni
132 m2 z widokami na Panoramę Karkonoszy. Powierzchnia
działki 750m Nr.Lic 5877 - 515
285 788
BUDOWLANA 40 zł. /m - 1 ha
działkę pod zabudowę usługową , turystyczną - (gościniec,
gastronomia) przy drodze 8 km
od Jeleniej Góry lic.5877 - 500
122 447
DOM - w centrum 250 m2 po
kapitalnym remoncie, działka 900
m2. Cena 590 tys. lic.zaw. 30 59
nr SD 255 - 600 434 800

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

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

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

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

Mieszkanie 3 pokojowe 82 m2 Śródmieście Jeleniej Góry - doskonała
lokalizacja !
Nieruchomości Karkonoskie 501-357406 ; tel. Biuro 0801-011-963

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

Mieszkanie 2 pokojowe ścisłe Centrum
Jeleniej Góry - adaptacja strychu- cena
190.000,- zł
Nieruchomości Karkonoskie 605-030050 ; 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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Dom na agroturystykę - ok. 500
m2 powierzchni użytkowej, stodoła, działka 0,5ha, nowy dach.
Widok na góry - 601 869 663
Dom na obrzeżach Karpacza
- 252 tys. Lic nr7867 - 514 600
104
Dom Sobieszów - ładnie położony, powierzchni 120 m2, poniemiecki, atrakcyjna cena - 662
112 344
Dom w centrum Jeleniej Góry w zielonej dzielnicy do remontu,
funkcja mieszkalno - usługowa
250 tys.zł. - 601 435 070
Dom w Mysłakowicach - cena
200 tys. do negocjacji - 602
417 752

Dom w Szklarskiej - z pokojami
gościnnymi 6 pokoi + poddasze
do zagospodarowania przy ul
1-Maja 244.46 powierzchnia
działki 593 m2 w cenie plan rozbudowy obiektu! - 695 597 946
Dom w zabudowie bliźniaczej
- działka 500 m2 w Cieplicach,
bądź zamienię na inny - 660
780 327
Dom wiejski - w małej miejscowości między Gryfowem a
Lwówkiem. dom o pow. 430m2
na działce 1800 m2, do remontu
kapitalnego cena 140 tys. zł.
nPartner lic. 4917 - 604 869
172
Dom z pokojami - dla turystów
w Przesiece Lic nr 7867 - 514
600 104

58-500 Jelenia Góra, ul. Pl. K. Wyszyńskiego 45
tel. 075/6466660, fax 075 / 6466661
http://www.zebrowscy.com.pl
mail:biuro@zebrowscy.com.pl
Dom w stanie surowym otwartym w Piechowicach-Piastowie, bliźniak.
Budowany z solidnego materiału, w pełni
podpiwniczony, z garażem.
Powierzchnia 123 m.kw + 66 m.kw
piwnice.
Cena za segment 255 tys. zł. polecam
Remigiusz
Rychlewski 501736644 lic.9549

Dom w Komarnie. Doskonała lokalizacja
z bardzo łatwym i szybkim
dojazdem do centrum jak i wygodnym
wyjazdem w kierunku Wrocławia.
Położony na malowniczej widokowej
działce o powierzchni 2000 m.kw.
Cena 560 tys. zł
Polecam Remigiusz Rychlewski
501736644 lic 9549.

Ładne dwupokojowe mieszkanie w
dobrze utrzymanym bloku w Kowarach.
Mieszkanie rozkładowe na drugim
piętrze c pow. 53,79m2 składającego
sięz Ogrzewanie sieciowe, grzejniki
radiatorowe opomiarowane , instalacjamiedziana. Ciepła woda z sieci.Zarządza
wspólnota koszt miesięczny to 380 zł.w
tym zarządzanie , ogrzewanie , ciepła
i zimna woda oraz f. remontowy.Wkoło
dużo zieleni i pokaźny Atrakcyjna lokalizacja obok centrummiasta. Cena 170
tys. Gorąco polecam Bogdan Sondej tel.
0 602 732 135.
Mieszkanie bez czynszowe w okolicy
Lubomierza o pow. 58 m2 . Dwa
pokoje 24 +16 m2 kuchnia z jadalnią o
pow. 18 m2 Wolno
stojący garaż, młody sad. Ładna lokalizacja na uboczu wsi poza zabudową
zwartą. Poleca Tadeusz Sułkowski tel.
0 506 117 851

Pięknie położona działka budowlana,
usytuowana na lekko pochylonym
terenie, o powierzchni 3300 m2 do wydzielenia minimum 1100 m2, w Jeżowie
Sudeckim. Doskonała lokalizacja, poza
zwartą zabudową, nasłoneczniona, z
pięknymi widokami na panoramę Karkonoszy. Serdecznie polecam Kędziorek
Anna tel: 667 219 752 pb.

Mieszkanie położone na wysokim parterze przedwojennej kamienicy przy
Wojska Polskiego. Doskonałe położenie
szczególnie dla osób , które myślą
o prowadzeniu działalności -biura, kancelarii, gabinetu.
Polecam Remigiusz Rychlewski
501736644

Grunty inwestycyjne przy głównej drodze w kierunku Lwówka Śląskiego.
Niemal 3 ha zaraz za Wleniem. Polecam Anna Kędziorek 667219752
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Dom zabudowa szeregowa powierzchnia 240 m2 Sobieszów
pośrednikom dziękuję - 513
984 851
Duży dom w Sobieszowie - 300
m2, 2 piętra,7 pokoi, 3 łazienki,
taras, ogromne możliwości. 400
tys. - 601 869 663
Dwa pokoje Zabobrze I - 41 m2
ul. Moniuszki, cena do negocjacji
- 662 112 344
Dwupokojowe - w kamienicy,
z ogródkiem, do odświeżenia,
przyjemna okolica, nPartner, Lic.
Zaw. 4917 - 790 359 599
Dwupokojowe mieszkanie 52 m2 po kapitalnym remoncie na
pierwszym piętrze. Cena 158.000
zł. Nieruchomości Żebrowscy Lic
9549 - 509 156 552
Dwupokojowe mieszkanie Na parterze okolice Małej Poczty.
Cena 120.000 zł. Nieruchomości
Żebrowscy Lic 9549 - 509 156
552
Dziaka budowlana - w Jeżowie
Sudeckim 95 zł/m2 i w Mysłakowicach 100 zł/m2 Nieruchomości
Atrium nr licencji 5124 - 601
551 213
Działka 1134 m2 - okolice
Jeleniej Góry - 80 tys. zł. - 695
044 925
Działka budowlana - 45 arów
w Komarnie dolnym - 608 837
451
Działka budowlana - ładna
działka 1528 m2, media, piękne
widoki, 10 min. drogi od Zabobrza - 662 112 344
Działka budowlana - w Ścięgnach 1200 m2, 250 tys. zł.
Nieruchomości Atrium nr licencji
5124 - 601 551 213
Działka Dziwiszów - inwestycyjna na Łysej Górze w Dziwiszowie, 15 zł/m2, nPartner, Lic.
Zaw. 4917 - 790 359 599
Działka Kostrzyca - bardzo
ładna widokowa działka 1026
m2, cena 70 zł. za m2 - 662
112 344
Działka Maciejowa - pod
usługi, przy głównej drodze
wylotowej na Wrocław, 3627 i
5277 m2, nPartner, Lic. Zaw.
4917 - 790 359 599
Działka rolna - z możliwością
przekształcenia na budowlaną w
Świeradowie. Powierzchnia 49
a, 40 zł./m. Utwardzona droga
dojazdowa. - 880 915 024
Działka rolna niezabudowana
- 3,14 ha 3 km od Wojcieszyc
200 metrów od zabudowań,
ładne widoki. 3,40 zł. metr do
negocjacji - 665 84 4521
Działka w Dziwiszowie - jedna
z ostatnich działek budowlanych
na Leśnym Zaciszu, 90 zł./m2,
pilnie sprzedam! - 503 111 466
Działka w Jeżowie - budowlane, różne wielkości. NŻ Lic
9549 - 667 219 752
Działka w Miłkowie - świetnie zlokalizowana działka o
powierzchni około 1800 m2.
Wydane warunki zabudowy, w
pełni uzbrojona i przygotowana
pod budowę - 113500 zł. CeLDOM, licencja nr 7792 - 601
773 793
Działka w Wojcieszycach 1700 m2, dobry dojazd, piękne
widoki , w atrakcyjnej lokalizacji
129 000 zł.nr lic 7867 - 508
240 828
Działki budowlane - pięknie
położone działki budowlane w
Kostrzycy z wydanymi warunkami na budowę. Super cena. Lic
nnr 7867 - 508 240 831
Działki budowlane - W Jeżowie
Sudeckim i Dziwiszowie atrakcyjna lokalizacja Nr.Lic 5877
- 515 285 788

Działki budowlane 1463m lub
1395m - w Ścięgnach/k.Karpacza z widokiem na góry - 692
496 481
Działki Jeżów Sudecki - budowlane o powierzchni 1226m2 i
1485 m2 blisko Jeleniej Góry.
Teren uzbrojony w wodę, gaz
i prąd. Nieruchomości Atrium
lic.5124 - 603 491 335
Garaż murowany - blisko szpitala, cena 22 tys. - 668 035 323
Grunt rolny 4,65 ha - 20 km
od Jeleniej Góry - pośrednikom
dziękuję - 886 901 171
Kawalerka 35 m2 - Kawalerka 35 m2 - 514 600 108
Kawalerka na Zabobrzu - 35
m2 gotowa do wprowadzenia
Nr.Lic 5877 - 515 285 788
Kawalerka przy ul. Karłowicza - 26 m2, 2 piętro, po
remoncie, cena 105 tys. - 508
240 823
Kawalerka w centrum - 39
m2 do wprowadzenia 5627 - 514
600 103
Kawalerka Zabobrze - 35 m2,
130 tys, CeLDOM, Lic. 7792 601 773 793
Komarno, działka budowlana
- 30 arów, widok na Karkonosze, przy głównej ulicy - 600
031 092
Komfortowe - Cieplice - dwupoziomowe, 53 m2, 242 tys. CeLDOM, lic 7792 - 601 773 793
M-2 na Zabobrzu I - 45 m2 - 600
919 490
Mała Poczta - parter - 3 mieszkania przy Wolności, garaże,
ogród - 602 741 924
Małe 2 pokojowe mieszkanie
na parterze w Jeleniej Gorze na
Zabobrzu. Cena 116000 zł JCN
- 504 891 144
Marczyce działka - 1500 m2
za 70000 zł. Dostęp do wszystkich mediów. lic.7867 - 508
240 831
Mieszkania w Cieplicach - 2
poziomowe 53 m2, 3 pokojowe
64 m2, po generalnym remoncie.
- 601 869 663
Mieszkanie 2 pokoje - 67 m2
w centrum Jeleniej Góry. Cena
158000 zł. - 504 891 144
Mieszkanie 2 pokoje - 67 m2,
w centrum Jeleniej Góry. Cena
158000 zł. JCN - 504 891 144
Mieszkanie 2 pokojowe - 50
m2 ul. Malczewskiego - 500
122 447
Mieszkanie 2 pokojowe - 54
m2, 2 pokoje, rozkładowe tanio
7867 - 508 240 828
Mieszkanie 2 pokojowe - bardzo ładne o powierzchni 51,4
m2 na II-piętrze budynku wielorodzinnego po modernizacji,
okolica cicha i spokojna, można
dokupić garaż murowany w
idealnym stanie. N.S. Lic. zaw.
2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - bardzo ładne po kapitalnym remoncie o pow. 34,9 m2, wymienione
instalacje, drzwi antywłamaniowe, na VII-pietrze, słoneczne.
cena do negocjacji. N.S. Lic. zaw.
2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe bardzo ładne, na I-piętrze, o
powierzchni 50 m2, okolice Małej
Poczty, słoneczne, ciepłe, do
zamieszkania od zaraz, spokojna
okolica, dużo zieleni, rozsądna
cena do negocjacji. NSz. Lic.
zaw. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - umeblowane, super okazja - pilne
- 513 067 750

Mieszkanie 2 pokojowe, 50
m2 - słoneczne, 1-piętro, okolica
Malej Poczty, 180 tys. bezpośrednio - 782 600 919
Mieszkanie 3 pokojowe - blisko centrum -tanio 7867 - 508
240 828
Mieszkanie 3 pokojowe - tanie
i bardzo ładne o powierzchni 49
m2 na II-piętrze, Zabobrze I, rozkładowe, środkowe, słoneczne,
budynek ocieplony, dobra lokalizacja, niski czynsz atrakcyjna
cena. Lic 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe tanie i bardzo ładne w centrum
na IV-piętrze, o pow. 48 m2 w
bloku IV-piętrowym, środkowe,
rozkładowe, po remoncie, do
zamieszkania od zaraz, atrakcyjna cena. NSz. Lic. zaw. 2400
- 669 620 071
Mieszkanie 3-pokojowe - na
Kiepury, 63 m2 Właściciel - 608
896 540
Mieszkanie 45 m2 - w Mysłakowicach - 508 29 4219
Mieszkanie 50 tys. zł. - do
adaptacji w Janowicach Wielkich za 50 tyś zł, 32.80 m2,
więcej informacji pod telefonem.
Nieruchomości Stępień. - 508
240 825
Mieszkanie 65 m2 - 3 pokoje
w Karpaczu + garaż podziemny
- 667 959 029
Mieszkanie 86 m2 - blisko
centrum, 4 pokoje, 2 balkony 260 tys. CeLDOM lic. 7792 - 601
773 793
Mieszkanie czteropokojowe w ładnej dzielnicy Jeleniej Góry,
stan developerski Nieruchomości
Atrium nr licencji 5124 - 601
551 213
Mieszkanie I piętro 51 m2 przy ul Wyczółkowskiego - 500
122 447
Mieszkanie na Sudeckiej - 58
m2 na Osiedlu Park Sudecki, 285
tys. Pelkom, lic nr 9482 - 606
405 109
Mieszkanie Sobieszów mieszkanie w bloku, 2 pokoje
42 m2 - 500 122 446
Mieszkanie trzypokojowe - blisko centrum, 50 m2 do wprowadzenia lic.7867 - 514 600 105
Mieszkanie w centrum - 4
pokoje, 84 m2, po remoncie Lic
nr 7867 - 514 600 104
Mieszkanie w Cieplicach - 2
pokojowe plus mansarda w
doskonałej lokalizacji z kawałkiem ogródka NM5877 - 500
122 446
Mieszkanie w Cieplicach - okolice Parku Zdrojowego 50 m2.Lic.
zawod.8370 biuro@kkexpert.
pl - 601 435 070
Mieszkanie w Młkowie - 80
m2, 4 pokoje, 125 tys. - 601
869 663
Mieszkanie w Wojcieszowie
- w starym budownictwie o pow.
ok. 70 m 2 - 4 pokoje, kuchnia,
toaleta, ogrzewanie kaflowe, do
remontu - 695 142 190
Mieszkanie willowe - przyjemne mieszkanie willowe położone na I piętrze trzy rodzinnej
willi w spokojnej części Cieplic.
Teren posesji ogrodzony i ładnie
zagospodarowany. nPartner lic.
4917 - 604 869 172
Mieszkanie willowe - sprzedam bardzo ładne mieszkanie
willowe z ogrodem w Cieplicach
lic.5877 - 500 122 447
Moniuszki, 3 pokojowe - pierwsze piętro, środkowe, czynsz 180
zł., po remoncie, zabudowana
szafa, tylko prywatnie, cena
205.000. - 692 722 686

Mysłakowice, kawalerka
- 36 m2, 1 piętro 99 tys. - 607
422 284
Na Zabobrzu - 2 lub 3 pokojowe w rozsądnej cenie - 600
321 157
Nowy dom - w Mysłakowicach
i Jeżowie Sudeckim - 514 600
108
Ok. Małej Poczty - mieszkania
52 m2 160 tys.zł II piętro, 64
m2 215 tys. zł III piętro, 64 m2 z
ogródkiem 200 tys zł na wysokim
parterze oraz na III piętrze za 220
tys zł . lic 3059 - 600 434 800
Okazja 2 niwe mieszkania bezczynszowe w Jeleniej Górze.
Cena od 125.000. Bez pośredników i prowizji. Do zamieszkania
od zaraz - 605 885 085
Okazja tanio ładne mieszkanie
- 51 m2 na Zabobrzu 3, trzecie
piętro, niski blok, bez pośredników - 502 376 460
Okazja XX-lecia - mieszkanie
2 pokojowe, 45 m2 II piętro cena
135 tys. lic.5877 - 500 122 447
Okolice Małej Poczty - bardzo
ładne mieszkanie 3-pokojowe na
parterze w budynku wielorodzinnym o pow. 64 m2, rozkładowe,
słoneczne, duży balkon, ogrzewanie sieciowe, umiarkowana
cena do negocjacji. N.S. Lic. zaw.
2400 - 669 620 071
Osiedle XX-lecia - mieszkanie
45 m2, II piętro , do remontu
propozycja ceny 135 tys. lic.5877
- 500 122 447
Piękna działka - 6584 m2 w
Głębocku z widokiem na góry,
dojazd drogą asfaltową w pobliżu
wszystkie media . Cena 35 zł./
m2 lub zamiana na mieszkanie.
Obecnie jest to działka rolna 608 773 500
Pół bliźniaka na Czarnym 148 m2, działka 700 m2. - 601
869 663
Remonty mieszkań - gładzie,
regipsy, malowanie, panele solidnie i nie drogo - 691 936 900
Super okazja - komfortowe tanie mieszkanie 4 pokojowe w
ścisłym centrum na parterze o
pow. 97 m2, wysoki standard,
bardzo funkcjonalne, niskie
koszty utrzymania, atrakcyjna
cena. NSz. Lic. zaw. 2400 - 669
620 071
Super tanio 2 pokojowe - mieszkanie na I-piętrze w kamienicy o
pow. 51,66 m2, okolice Małej
Poczty, wysoki standard, rozkładowe, słoneczne, doskonała
lokalizacja, bardzo atrakcyjna
cena. NSz. Lic. zaw. 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 elewacja, rozkładowe, słoneczne,
balkon od południa, okna nowe,
czynsz niski, atrakcyjna cena.
NSz. Lic. zaw. 2400 - 669 620
071
Szeregówka w JG - 102
m2 z garażem i ogródkiem do
zamieszkania od zaraz. Cena
390 tys zł lic.3059 - 600 434
800
Szklarska Poręba Górna - 47
m2, dwa pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, WC. Ogrzewanie
własne gazowe. Po kapitalnym
remoncie - 517 353 026
Ścisłe centrum - kawalerka 33
m2 I piętro, mieszkanie 99 m2
parter l lic 3059 - 600 434 800

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA
Tanie i ładne 3 pokojowe mieszkanie po generalnym
remoncie o powierzchni 65,29
m2, IV-piętro, rozkładowe, słoneczne, wymienione wszystkie
instalacje, umiarkowany czynsz,
atrakcyjna cena. NSz. Lic. zaw.
2400 - 669 620 071
Tanie i ładne mieszkanie po remoncie 3 pokojowe o
powierzchnia 62 m2 na I-piętrze,
Zabobrze III, nowe okna, podłogi
panele, bardzo wysoki standard,
bardzo atrakcyjna cena. N.S. Lic.
zaw. 2400 - 669 620 071
Ta n i e ł a d n e m i e s z k a n i e 3-pokojowe o powierzchni 66,83
m2 na I-piętrze, rozkładowe,
niska zabudowa, Zabobrze III,
blok z cegły, bardzo dobry standard, atrakcyjna cena. NSz Lic.
zaw. 2400 - 669 620 071
Tanie mieszkanie - 3 pokojowe,
przytulne, ładne, o powierzchni
72,5 m2 na VI-piętrze, bardzo
ciepłe, łazienka wanna + kabina
prysznicowa, czynsz niewysoki,
atrakcyjna cena. NS. Lic. zaw.
2400 - 669 620 071
Ta n i e m i e s z k a n i e - ł a d n e
2-pokojowe na I-piętrze o
powierzchni 52,1 m2 na Zabobrzu II, rozkładowe, słoneczne,
duży balkon, przedpokój w zabudowie, b. dobry standard, niski
czynsz, atrakcyjna cena. NSz.
Lic. zaw. 2400 - 669 620 071
Tanie stylowe mieszkanie bardzo ładne 4-pokojowe
o powierzchni 121,9 m2 na
I-piętrze, budynku wielorodzinnego, standard bardzo dobry,
ogród, garaż, do wprowadzenia
od zaraz, atrakcyjna cena. NSz.
Lic. zaw. 2400 - 669 620 071
Tylko 103 000 zł. - mieszkanie 40 m2 w centrum 2 pokoje
do remontu nz lic 9545 - 667
219 752
Tylko 105.000 zł. - za dwupokojowe mieszkanie 48 m2
ok. Małej poczty N.Żebrowscy
lic.9549 - 505 074 854
Tylko 120,000 zł. - za dwupokojowe mieszkanie 42 m2, po
remoncie kapitalnym z ogrodem
N.Żebrowscy lic,9549 - 505
074 854
Tylko 120.000 zł. - za dwupokojowe mieszkanie 48 m2 okolice Małej Poczty N.Żebrowscy
lic.9549 - 505 074 854
Tylko 120.000 zł. - za mieszkanie trzypokojowe 84 m2 z ogródkiem w Miłkowie. N.Żebrowscy
lic.9549 - 505 074 854
Tylko 125.000 zł. - za dwupokojowe mieszkanie z ogrodem,
po remoncie kapitalnym. N.Żebrowscy lic.9549 - 505 074 854
Tylko 19.000 zł. - za działkę
budowlaną o powierzchni 700
m2. N.Żebrowscy lic.9549 - 505
074 854
Tylko 53.000 zł. - grunty w
Płoszczynie z bezpośrednim
dostępem do drogi lokalnej asfaltowej o powierzchni 2,4
ha N.Żebrowscy lic.9549 - 505
074 854
Tylko 60.000 zł. - za działkę
budowlaną o powierzchni 2024
m2 N.Żebrowscy lic.9549 - 505
074 854
Tylko 70.000 zł. - za budynek
gospodarczy z możliwością
adaptacji na cele mieszkalne z
działką 1600 m2. NŻebrowscy
lic.9549 - 505 074 854
REKLAMA
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Cennik reklam w Regionalnym Tygodniku Jelonka
Strona reklamowa 60 modułów (6x10) 255 x 345 mm;

Chcesz zamieœciæ reklamê
w tygodniku Jelonka?

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

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

LENA
Tel. 663 663 648
e-mail: lena@jelonka.com
Uzbrojona działka budowlana
- Uzbrojona działka budowlana
70.000 zł. - 723 143 566
Vw Golf 2 - 1989 - bez przeglądu
- 504 206 203
W centrum - mieszkania w stanie deweloperskim oraz 62 m2
na I piętrze kamienicy - ścisłe
centrum. lic.zaw.3059 - 600
434 800
Willowe w Cieplicach - mieszkanie trzypokojowe o powierzchni
63 m2 na pierwszym piętrze,
po remoncie, z garażem oraz
działką. Bardzo dobra lokalizacja. nPartner lic. 4917 - 604
869 172
Z pozwoleniem budowlanym
- w Jeleniej Górze z wydanym
pozwoleniem na budowę 80 zł./
m2 - 508 240 831
Zabobrze II - sprzedam 4
pokojowe 78 m2 na wysokim
parterze cena 245 tys. zł do
negocjacji. lic zaw. 3059 - 600
434 800
Zabobrze III - 4 pokojowe,
78 m2 na III piętrze z garażem,
3 pokojowe 73 m2 z tarasem.
lic3059 - 600 434 800

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
Lokal o powierzchni 90 m2
w samym centrum Złotoryi,
parking, główny deptak miasta, pod usługi bankowa, bądź
restaurację - 502 237 962
Mam do wynajęcia pomieszczeni 20 m2 na Okrzei 21 w
Jeleniej Górze – 609 172 300
Kawalerka w Sobieszowie cena 600 zł. - 075 75 544 48
Pokoje dla studentów przy
Placu Ratuszowym - 782 251
719
Budynek wolnostojący nadający się na każdą działalność w
Piechowicach - 696 594 665
Jeden pokój w Cieplicach 605 886 770
2 pokoje, kuchnia, łazienka,
osobne wejście, parking, cisza,
na obrzeżach miasta - 1000 zł
bez dopłat - 692 347 761

Pokój do wynajęcia nie drogo
pracującej kobiecie - zmotoryzowanej na obrzeżach miasta
- cisza i spokój - 605 209 637
Mieszkanie - duży pokój,
kuchnia, łazienka w Kopańcu
- 075 64 69 702
Mojesz 39 - k/Lwówka Sl.
Parking dla samochodów z
przyczepami, pokoje gościnne
- tanio - pod lasem - 661 059
918 Zapraszamy - NOWE
Pokój parze pracującej lub
uczącej się - może być 1 dziewczyna, używalność kuchni i
łazienki – wiadomość godzina
20:00 - 075 64 27 017
55 m2 bardzo wysoki standard
- w pełni wyposażone Kiepury
- 1089 zł./mies.+ liczniki +
kaucja. Bez pośredników, po
remoncie - 509 608 323
U m e b l o wa n a k a w a l e r k a
- stałe łącze internetowe Osiedle Głowackiego - 512
428 711
2 gabinety - Szklarska Poręba
Górna. Do wynajęcia dwa
pomieszczenia (16 m2, 28 m2)
na gabinety - 606 998 207
2 pokoje + kuchnia - 750 + opłaty
(300 zł. czynsz, prąd, woda, gaz)
- 518 701 303
2 pokoje dla 2 osób - połowa
mieszkania do wynajęcia dla 2
osób niepalących, wspólne wejście, dostęp do kuchni i łazienki.
260/os. + liczniki - 608 506 988
2 pokojowa kawalerka - Ładne
mieszkanie, w spokojnej okolicy,
w centrum Jeleniej Góry. Polecam - 784 034 153
2 pokojowe - 54 m2, umeblowane, na Zabobrzu, 1100 zł. +
media lic.7867 - 514 600 105
2 pokojowe - dwuosobowe w
centrum Jeleniej G. nowe, umeblowane, niezależne, łazienka, 2
WC, aneks kuchenny, ogródek,
parking tel po godz. 11-tej 691
266 299 dla studentów lub osób
pracujących 2 pokojowe - mieszkania lub
biura 2 - pokojowe - oferta dla
firm. 45 m2 - 1100 zł. - 514
600 108

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
2 pokojowe - mieszkanie - biuro
w Cieplicach. 45 m2, z miejscami
parkingowymi. Cena 1100 zł. 514 600 108
2 pokojowe - nowe, umeblowane
mieszkanie, bliskie okolice centrum, parking. Najchętniej na
dłuższy okres czasu. 1000 zł +
liczniki (ok.100 zł/m-c). Mieszkanie do wynajęcia od 10 sierpnia.
- 695 891 068
2 pokojowe - umeblowane, na
Zabobrzu, 1100 zł. lic.7867 - 514
600 105
2 pokojowe - w centrum Jeleniej
G. 1p., umeblowane, niezależne,
łazienka z WC, aneks kuchenny,
dla osób pracujących cena 750 zł
plus liczniki - 725 123 513
2 pokojowe Cieplice - 62 m2 po
remoncie, I p. ogrzewanie - c.o.
własne, rejon uzdrowiska. Cena
najmu 800 zł + liczniki (woda,
energia, gaz). Umeblowana tylko
kuchnia. Kaucja 800 zł. - 503
451 149
2 pokojowe mieszkanie - 38
m2 mieszkanie na Zabobrzu (
ul. Karłowicza) - do wynajmu
(może być studentom). W miarę
potrzeby może być nieumeblowane - 608 837 451
2 pokojowe na Szymanowskiego
- umeblowane, 7 min. piechotą
od centrum, pralka, kablówka,
Internet, balkon, 4-te piętro, 850
zł. + liczniki. Wolne od 1 września
- 609 875 877

2 pokojowe Piechowice 720 zł.
- w centrum Piechowic wyposażone, telefon, Internet, domofon,
1 piętro, dla osób pracujących
bez małych dzieci. depozyt 800
zł.plus bieżące rachunki - umowa
na minimum rok - 605 297 057
2 pokojowe w Sobieszowie mieszkanie na parterze 50 m2
- 509 631 202
2 pokojowe Zabobrze III - umeblowane. Zabobrze III pierwsze
piętro - 665 031 331
2 pokojowe Zabobrze IIII - w pełni
umeblowane mieszkanie na 2
piętrze. Zabobrze III. Internet +
telewizja. Blisko przystanku, linia
6,7,12. - 662 351 364
3 pokojowe - 112 m2, 3 piętro,
balkon, blisko centrum, umeblowana tylko kuchnia, cena 1290
zł. - 514 600 108
3 pokojowe - 50 m2, częściowo
umeblowane, blisko Urzędu Miejskiego, 1100 zł.+ media lic.7867
- 514 600 105
3 pokojowe - blisko centrum,
3 piętro, powierzchnia 111 m2,
umeblowana tylko kuchnia. cena
1290 zł. - 514 600 108
3 pokojowe - na Zabobrzu, nieumeblowane lic.7867 - 514 600
105
3 pokojowe - nieumeblowane,
1100 zł. + liczniki lic.7867 - 514
600 105
3 pokojowe JG - mieszkanie
(110 m2) blisko centrum - 695
303 242
3 pokojowe mieszkanie - blisko
centrum Jeleniej Góry - 691
596 024

3, 4 pokojowe - w centrum dla
rodziny w cenie 1300 + opłaty do
negocjacji - 696 672 627
3, 4 pokojowe centrum - dla
rodziny, na dłuższy okres w cenie
1300 + opłaty - 727 237 179
4 pokojowe - Dla rodziny w
cenie1300 + liczniki - 727 237
179
55 m2 bardzo wysoki standard
- w pełni wyposażone Kiepury
1089 zł../miesięcznie + liczniki
+ kaucja. Bez pośredników, po
remoncie t - 509 608 323
Agroturystyka - dwa bardzo ładne pokoje do wynajęcia
30 zł. od os. za dobę na wsi pod
Karpaczem, możliwość grilla,
cisza i spokój - 509 630 884
Apartament - w Cieplicach.
Cena za m-c 1.500 zł. - 602
800 090
Biuro w centrum - wysokim
standardzie w centrum Jeleniej
Góry, 42 m2 - cena 1800 zł - 514
600 108
Centrum 85 m2 - czteropokojowe na drugim piętrze. Cena
1300 zł. Nieruchomości Żebrowscy Lic 9549. - 509 156 552
Cieplice pokoje - wolny pokój
jednoosobowy od zaraz - 075
75 524 56
Dla studentów 3 pokojowe 100 m2, w pełni wyposażone
na ul. Wolności, cena wynajmu
6x300=1800 zł.+ liczniki, w cenie
wynajmu ogrzewanie. Mieszkanie na parterze w Cieplicach
- 601 285 290

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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DLA studentów Grottgera - nowe
mieszkanie w domu z osobnym
wejściem: 3 pokoje, 3 łazienki,
kuchnia. Ogrzewanie i internet
w cenie czynszu + woda i energia. Max 5 osób. Cena 2000
zł. + kaucja. Od 01.10.09 - 508
476 176
DOM komfortowy - nowy, umeblowany i kompletnie wyposażony dom w Jeleniej Górze. Z
garażem. Cena najmu - 3500 zł.
- do rozmów - 514 600 108
DOM w Jeleniej Górze - komfortowo umeblowany i całkowicie
wyposażony dom w Jeleniej
Górze, z garażem i ogrodem 514 600 108
DOMKI nad morzem - campingowe nad morzem, okolice
Ustronia Morskiego. - 604 278
039
DWA pokoje - w centrum. Cena
900 zł. Nieruchomości Żebrowscy Lic 9549 - 509 156 552
DWU pokojowe - toaleta,
łazienka, kuchnia dla studentów
i nie tylko lub na biura - 075 64
38 305
DWUPOKOJOWE - do wynajęcia na Zabobrzu III w cichej i
spokojnej dzielnicy, 1000 zł. z
czynszem - 608 035 983
DWUPOKOJOWE - koło Małej
Poczty przy ul. Malczewskiego
dla rodziny na dłuższy okres w
cenie 850 + media (kaucja) - 696
672 627
DWUPOKOJOWE - mieszkanie
do wynajęcia na Zabobrzu III w
spokojnej dzielnicy (1000 zł. plus
liczniki) - 608 035 984
DWUPOKOJOWE mieszkanie
- mieszkanie na Zabobrzu I
umeblowane w pełni wyposażone (pralka, lodówka, telewizor,
Internet, kablówka), do zamieszkania od zaraz. Czynsz 800 zł, +
liczniki + kaucja - 660 065 188
DWUPOKOJOWE mieszkanie
- w centrum. Cena 900 zł. Nieruchomości Żebrowscy Lic 9549
- 509 156 552
DWUPOKOJOWE na Zabobrzu
- komfortowe, rozkładowe mieszkanie dwupokojowe( 50 m2) na
3/4 p., osobna jasna kuchnia,
duży balkon. cena 1100( już z
czynszem) + liczniki - bezpośrednio - 604 241 560
FIRMIE - trzypokojowe na Zabobrzu, ﬁrmie dla pracowników, 15
zł./osobo - doba, (w przypadku
małej liczby pracowników minimum 50 zł../doba), media w
cenie - 667 310 800

GARAŻ, magazyn, warsztat ogrzewany, woda, prąd, siła,
duży kanał, 45 m2 idealny pod
warsztat lub magazyn - 757
534 738
HALA, magazyn - 330 m2, biuro,
łazienka, duży plac, przy głównej
drodze Jelenia Góra - Wrocław,
cena do uzgodnienia - 601 924
778
HALE w Jeleniej Górze i Lubaniu - mam do wynajęcia - 514
600 108
JG Cieplice pokoje - wolny pokój
jednoosobowy od zaraz - 075
75 52 456
KARPACZ kawalerka - 400 zł.
+ opłaty licznikowe. Jako część
domu, oddzielne wejście, duży
pokój, kuchnia łazienka, garaż
do dyspozycji, oddzielne liczniki
- 607 051 705
KAWALERKA - 34 m2, łazienka,
kuchnia, przedpokój, Sobieszów,
cena 600 zł. + opłaty - 075 75
544 48
KAWALERKA - dla 2 osób - Piechowice bezpośrednie wyjście
na dwór /oddzielne/ wszystkie
media, 700 zł z wszystkimi opłatami, wynajmę po 15-stym - 796
461 737
KAWALERKA w centrum - Jeleniej Góry. Budynek po remoncie.
Mieszkanie umeblowane, 34 m2.
Wolne od 1 września. Cena 600
+ opłaty - 691 483 429
K AWA L E R K A W l e ń / J e l e n i a
Góra - umeblowana, po remoncie, parter + skrytka + ogródek,
własne ogrzewanie, bez czynszowa, Odstępne 425 zł./mc +
media - 609 479 090
K AWA L E R K A z o g r o d e m wszystkie media Górzyniec przy
pętli 9, osobne wejście 20 m2,
600 zł. z rachunkami - 600 719
930
KOMFORTOWY dom - w zabudowie szeregowej - 509 156
552
LOKAL + mieszkanie - posiadam
lokal z mieszkaniem dla ﬁrmy 514 600 101
LOKAL biurowy 16 m2 centrum
- Jelenia Góra, Wolności 17A,
I-sze piętro, czynsz 800 zł. (w
tym co, energia, woda, sprzatanie), WC, kuchnia i poczekalnia
do wspólnego użytku - 510 243
264, 075 753 67 16
LOKAL biurowy centrum umeblowany lokal na biuro,
kancelarię na ul. Bankowej 2
pomieszczenia, 44 m2, WC, 1
piętro. W czynszu są wszystkie
opłaty, właściciel - 501 450 406

LOKAL handlowo usługowy - 87
m2 w centrum - 608 512 015
LOKAL na Wojska Polskiego - 63
m2, na I piętrze, mieszkanie do
adaptacji na biuro, kancelarię,
usługi itp. lic.7867 - 514 600
105
LOKAL użytkowy - piękny lokal
w centrum - 514 600 101
LOKAL w centrum - 38 m2,
mieszkanie dwupokojowe do
adaptacji na lokal użytkowy,
1200 zł. + vat - lic.7867 - 514
600 105
LOKAL w Piechowicach - 155
m2, pomieszczenia na biuro,
magazyn, produkcję blisko drogi
na Szklarską Porębę lic.7867 514 600 105
LOKAL w śródmieściu Szklarskiej Poręby - przy ulicy Sikorskiego 3 - 662 261 916
LOKALE na biura - mam do
wynajęcia - 514 600 108
ŁADNE 2 pokojowe - przytulne
mieszkanie na Zabobrzu, dobra
lokalizacja Cena 1200 zł. (w tym
czynsz) +liczniki - 782 307 353
ŁADNE dwupokojowe - mieszkanie z ogrodem w pełni umeblowane i wyposażone w cichej
lokalizacji. Cena 1000 zł. Nieruchomości Żebrowscy Lic 9549.
- 509 156 552
ŁADNE mieszkanie - z ogrodem
60 m2 po kapitalnym remoncie,
umeblowane i wyposażone w
cichej lokalizacji. Cena 1000 zł.
Nieruchomości Żebrowscy Lic
9549 - 509 156 552
ŁADNE w centrum - dwupokojowe mieszkanie po kapitalnym
remoncie. Cena tylko 900 zł.
Nieruchomości Żebrowscy Lic
9549 - 509 156 552
ŁOMNICA - budynek biurowy
o powierzchni 640 m2 Hala
produkcyjno – magazynowa o
powierzchni 1190 m2 Hale magazynowe o łącznej powierzchni
3396 m2. Działka o powierzchni
17400 m2. - 075 75 516 97
wew 20
MIESZKANIE - mieszkanie - 756
428 241
MIESZKANIE - na ul. Kadetów
65 m2, umeblowane, świeżo po
malowaniu - 792 216 995
MIESZKANIE - na Zabobrzu 42
m2. cena: 900 zł. - 605 308 619
MIESZKANIE 2 pokojowe - (52
m2) na Zabobrzu z Balonem i
windą. Cena 900 zł. + opłaty +
kaucja. - 603 411 423
MIESZKANIE 2 pokojowe posiadam do wynajęcia od sierpnia mieszkanie 2 pokojowe, I
piętro, umeblowane, Zabobrze
I - 600 219 019
MIESZKANIE 2 pokojowe umeblowane, 7 min. piechotą
od centrum, pralka, kablówka,
Internet, balkon, 4-te piętro, 850
zł. + liczniki. Wolne od 1 września
- 609 875 877

RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra 75 36 864
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RADIO TAXI MERCEDES

• Przygotowujemy auta do sprzedaży
• Pomagamy bezpiecznie przeprowadzić transakcję
• Przyjmujemy w rozliczeniu samochody używane
różnych marek
• 100% legalności aut
• Sprowadzamy auta na zamówienie
• Nisko oprocentowany kredyt na auta nowe i używane
• Kredytujemy samochody z poza komisu
• Kredyty dla ﬁrm i rolników
• Leasingi na samochody nowe i używane
• Procedury uproszczone (bez zaświadczeń)
• Gwarantujemy miłą, fachową obsługę
i rzetelnie wykonanie usługi
• Skup samochodów gotówka natychmiast

3".:
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REKLAMA

REKLAMA

POMIESZCZENIE 20 m2 - na
ul. Okrzei w Jeleniej Górze - 609
172 300
PTASIA 2 pokoje - od zaraz przy
ul Ptasiej, 2 pokojowe, 40 m2,
700 zł. (już z ogrzewaniem) +
liczniki. Nieruchomości Kopczyńscy - 509 908 800
STANCJA w Cieplicach - pokoje
w mieszkaniu studenckim. Dwuosobowy i dwa jednoosobowe.
Dobre warunki, mieszkanie nowe
z osobnym wejściem, umeblowane z AGD. 350 zł./os. w cenie
rachunki i Internet, blisko politechniki - 502 593 211
TANIA i dobra stancja - J.G ul.
Skarżyńskiego. Pokój 2 osobowy dla uczennic/studentek.
Kuchnia, łazienka. Pełne wyposażenie. Warunki b.dobre. Gratis
Internet. Tylko 270 zł. od osoby
E-mail:marissa48@o2.p - 880
030 131
TANIO pokój na 2 miesiące od sierpnia do końca września
na ul. Moniuszki b. tanio - 793
763 261
TRZYPOKOJOWE - na Zabobrzu
III na pierwszym piętrze z balkonem. Nieruchomości Żebrowscy
Lic 9549. - 509 156 552
TRZYPOKOJOWE mieszkanie
- na Zabobrzu na pierwszym
piętrze po kapitalnym remoncie.
Nieruchomości Żebrowscy Lic
9549. - 509 156 552
UMEBLOWANA kawalerka - ok.
35 m2, stałe łącze internetowe,
1 miejsce parkingowe, spokojna
dzielnica willowa - Osiedle Głowackiego - 516 218 935
UMEBLOWANA kawalerka stałe łącze internetowe - Osiedle
Głowackiego - 512 428 711
W centrum - mieszkanie dwupokojowe. Cena 900 zł. Bezczynszowe w cenę wliczone
ogrzewanie. Nieruchomości
Żebrowscy Lic 9549. - 509 156
552
WROCŁAW 46 m2 1600 PLN mam ładne mieszkanie do wynajęcia we Wrocławiu w nowym
budynku przy ul. Strzegomskiej
42. Cena 1600 plus opłaty - 604
669 810
WYNAJMĘ - od zaraz mieszkanie w Cieplicach - 514 600 101
WYNAJMĘ - Zabobrze 1, IV
piętro, trzypokojowe, kuchnia
łazienka, balkon - 1.200zł/m-c +
media lub 1.500zł/m-c z mediami.
- 667 310 800

58-500 Jelenia Góra, ul. Groszowa 49/2
tel. 075 75 35 600 fax 075 641 22 21
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RADIO TAXI ŚNIEŻKA
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www.dakar-68.gratka.pl

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

POKÓJ - w Jeleniej Górze w
domku jednorodzinnym jednoosobowy obok pokoju łazienka,
dostęp do kuchni piętro niżej 781 957 535
POKÓJ - w mieszkaniu 2 pokojowym, Kiepury - 505 686 819
POKÓJ - z oddzielnym wejściem
wspólną kuchnia łazienką na
osiedlu Kosmonautów ul. Dobrowolskiego - cena 350 zł - 075
75 239 71
POKÓJ - z osobnym wejściem
oraz wspólną łazienką i kuchnią. Cicha okolica - tanio - 075
755 20 70
POKÓJ 2 osobowy - w Cieplicach - 602 555 158
POKÓJ dla 1-2 osób - w domku
z dostępem do kuchni, łazienki,
Internetu GG: 2798099 - 798
421 721
POKÓJ dla dwóch osób - najchętniej para, na ul. Kadetów,
mieszkanie jest komfortowe,
umeblowane, kablówka, Internet.
Od zaraz - 790 784 885
POKÓJ dla kobiety - wynajmę
pokój umeblowany w JG, dostęp
do łazienki, kuchni, Internet.
Cena 370 zł. ( bez dodatkowych
opłat). Proszę dzwonić po 20.00
lub na e-mail: polka270@interia.
eu - 667 749 996
POKÓJ dla studentki - Trójka
studentów (2 chłopaków i 1
dziewczyna) poszukuje lokatorki
(tylko studentki) do 4 pokojowego
mieszkania niedaleko centrum
miasta. Tanio! Więcej informacji.
GG: 8605607 - 667 455 128
POKÓJ jednoosobowy - dla jednej osoby umeblowany, Internet,
TV, Jelenia Góra Cieplice - 660
065 872
POKÓJ jednoosobowy - Pokój
jednoosobowy - 605 886 770
POKÓJ na Zabobrzu - pokój
w mieszkaniu 2 pokojowym,
na ulicy Kiepury. Częściowo
umeblowany. Cena - 200 zł. +
rachunki (od osoby) - 793 050
072
POKÓJ w centrum od zaraz duży pokój w centrum dla dwóch
studentów lub pracujących w
mieszkaniu 3 pokojowym Internet
kablówka - 785 157 185
POKÓJ z kuchnią - w domu jednorodzinnym pokój do wynajęcia,
łazienka, kuchnia, niezobowiązujące wejście. Umeblowane, komfort. Jelenia Góra ul. Kruszwicka.
Tylko osoby niepijące - 075 76
78 968

WOJCIECH CHADŻY

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

Auto-Komis
„Dakar”

MIESZKANIE 3 pokojowe Cieplice - świeżo po remoncie.
100% wyposażone, CO gazowe.
Do dyspozycji garaż i piwnica.
60 m2, 1000 zł. + opłaty - 793
585 822
MIESZKANIE dwupokojowe - 73
m2, umeblowane dla 4 osób,
blisko Kolegium, 1520 zł. lic.7867
- 514 600 105
MIESZKANIE Jelenia Góra - 3
pokojowe (110 m2) blisko centrum Jeleniej Góry - 695 303
242
MIESZKANIE Jeleniej Góry duże mieszkanie 3 pokojowe
blisko centrum - 691 596 024
MIESZKANIE kawalerka - jako
część domu, oddzielne wejście
i odrębne media, garaż do dyspozycji 400 zł. + opłaty - 607
051 705
MIESZKANIE trzypokojowe stylowe 111 m2 po kapitalnym
remoncie. Cena tylko 1400 zł.
Blisko centrum. Nieruchomości
Żebrowscy Lic 9549. - 509 156
552
MIESZKANIE w Cieplicach! - od
zaraz mieszkanie umeblowane 514 600 101
MIESZKANIE z ogrodem - dwupokojowe 60 m2 po kapitalnym
remoncie w cichej lokalizacji.
Nieruchomości Żebrowscy Lic
9549 - 509 156 552
MIESZKANIE Zabobrze 2 - od
września - 792 847 861
OD października - wynajmę małą,
ale przytulną kawalerkę umeblowaną w Siedlecinie. Atrakcyjna
cena - 694 613 815
POKOJE Cieplice - pokoje dla
studentów i nie tylko w cichej
dzielnicy Cieplic z pięknym widokiem na góry, dostęp do Internetu
- wynajmę - 075 755 15 15
POKOJE dla studentów - dwa
wolne pokoje jednoosobowe dla
studentów lub osób pracujących.
Lokalizacja Jelenia Góra Cieplice
- 075 755 24 56
POKOJE dla studentów - od 1
października. Blisko Kolegium
Karkonoskiego. 400 zł miesiąc
w pokoju 2 osobowym - 501
167 262
POKÓJ - 2 studentów poszukuje
sublokatora na wolny pokój 20
m2 - 791 456 001
POKÓJ - 450 zł. plus opłaty.
Ogrzewanie w cenie. Ul. Elsnera
- 790 405 342
POKÓJ - okolice Małej Poczty,
ul. Kasprowicza, osobna kuchnia
i łazienka, oddzielne wejście - 75
75 24 393
POKÓJ - parze pracującej lub
dziewczynie. Używalność kuchni
- Zabobrze I. (Dzwonić wieczorem) - 075 64 27 017
POKÓJ - w Cieplicach mam do
wynajęcia pokój z balkonem,
dostęp do kuchni o łazienki - 075
64 268 02

REKLAMA
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USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
INSTALACJE HYDRAULICZNE
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
DOCIEPLENIA

510 193 501

izotech_jgora.republika.pl
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OG£OSZENIA
Wynajmę pokój - parze pracującej lub dziewczynie na Zabobrzu
I, z używalnością kuchni - kontakt
wieczorem 075 64 27 017
Wynajmę pokój parze - Do
wynajęcia pokój dla pary pracującej lub dziewczyny na Zabobrzu
używalność kuchni i łazienki
kontakt - ( wieczorem) - 075 64
270 17
Zabobrze 2 pokoje - częściowo umeblowane, 800 zł. (w
tym czynsz + c.o. + c.w.u.) plus
media, kaucja - 504 891 144

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
2 lub 3 pokojowe - szukamy częściowo umeblowanego mieszkania w Centrum lub na Zabobrzu
na co najmniej 1,5 roku, 2- lub
3-pokojowego dla 3-osobowej
rodziny od września - 697 027
305
2 pokoje - 37 m2 - po remoncie
- 511 089 923
2 pokoje - wynajmę mieszkanie
dwu pokojowe taras, parking,
blisko centrum - 505 033 547
2 pokojowe - 4 studentki wynajmiemy mieszkanie niedrogo 723 744 609
2 pokojowe - do 600 zł. Może być
na uboczu Jeleniej Góry - 513
600 550
2 pokojowe studentom - niedaleko Uniwersytetu Ekonomicznego, spokojna okolica - 692
441 853
2 studentki - na terenie Jeleniej
Góry - 661 345 836
3 pokojowe - nieumeblowane na
dłuższy czas koranka@poczta.
fm
3 pokojowe - wynajmiemy mieszkanie w JG 3 pokojowe do 1200
zł - 663 557 030
Bar we Wleniu - odstąpię - 501
581 700
Chcemy wynająć - mieszkanie
2 pokojowe z kuchnią, łazienką,
umeblowane, niedrogo dla 3
osób w Jeleniej Górze najlepiej
niedaleko Kolegium Karkonoskiego - 665 642 523
Chcę wynająć - kawalerkę w
centrum JG od września - 600
434 800
Dla rodziny do 900 zł. - rodzina
z 4-letnią córeczką wynajmie
nieumeblowane mieszkanie na
dłuższy czas - 607 978 287
Dla zdecydowanego klienta mieszkanie 3 pokojowe, najlepiej
umeblowane, na dłuższy okres
czasu - 514 600 104
Do 700 zł. - mieszkanie może
być Sobieszów, Cieplice do 700
zł. z mediami - 695 521 439
Dom - w okolicy Jeleniej Góry,
czynsz do 2,5 tys. zł lic.7867 514 600 105
Karpacz - dwu lub trzy-pokojowego do wynajęcia w Karpaczu
lub okolicy - 513 141 508
Kawalerkę - Pilnie - 783
032 793
Lokal biurowy - w cenie do 250
zł/m-cznie. - 665 701 101
Lokal w górach - szukam dla
klienta lokalu gastronomicznego.
- 514 600 101
Lokum w salonie odnowy pomieszczenie ok. 6 m2 w nowo
otwartym salonie odnowy w
centrum Szklarskiej Poręby.
Wynajmę najchętniej tipserce.
Cena 700 zł. (w tym rachunki) 509 362 640
Małe mieszkanie - od września
małe mieszkanie ( dla 2 osób) na
dłuższy okres czasu, najchętniej
w okolicy SP nr 10; do 500 zł. +
liczniki - 667 749 996
Małżeństwo - z roczną
córeczką szuka 2 pokojowego
mieszkania Cieplice/Sobieszów
w rozsądnej cenie, pilne - 513
556 324
Mieszkanie - młoda samotna
matka z dzieckiem poszukuje
tanio do wynajęcia mieszkania
w Cieplicach, Sobieszowie lub
Piechowicach - 500 108 645
Mieszkanie w Cieplicach szukam dla pracowników - 514
600 101

Młode małżeństwo - wynajmie
pilnie małe mieszkanie lub pokój
z dostępem do kuchni i łazienki
do 600 zł. Pilna potrzeba - 662
053 774
Młode małżeństwo szuka jesteśmy młodym małżeństwem
i poszukujemy kawalerki do
wynajęcia od października za
przystępną ceną jak dla młodego
małżeństwa. Proszę o kontakt
tel. 609-694-274, e-mail: djmanis@wp.pl - 609 694 274
Od zaraz pokój - kawaler do 300
zł. - 691 019 891
Odstępne za mìeszkanie Odstępne za mìeszkanie - 600
182 398
Pilnie - dla zdecydowanego
klienta mieszkania do wynajęcia w Centrum. lic 7867 - 514
600 104
Pilnie mieszkanie - małe mieszkanie lub kawalerkę pilnie, chętnie wezmę pod opiekę starsza
osobę w zamian za mìeszkanie
- 600 182 398
Pilnie szukamy mieszkania para z 1,5 rocznym dzieckiem
szuka małego mieszkania lub
kawalerki za rozsądną cenę w
Szklarskiej Porębie - 783 493
516
Plac ogrodzony - z małym
pomieszczeniem biurowym,
obrzeza miasta lub bliskie okolice - 692 723 836
Pokój - jedno osobowy - 605
886 770
Pokój - najlepiej na Zabobrzu
lub w okolicy - 693 809 433
Pokój - spokojnej dzielnicy 602 643 670
Pomieszczenie warsztatowe ok. 100 m2. - 692 723 836
Poszukuję kawalerki - najlepiej na ulicy Różyckiego lub
Zabobrze 1 - 880 370 491
Studentka szuka pokoju - do
wynajęcia w Jeleniej Górze - 661
199 044
Szukam domu - o powierzchni
min. 100 m2 w Jeleniej Górze
z możliwością prowadzenia
nieuciążliwej działalności gospodarczej. Wynajęcie na min. 2
lata. - 512 440 582
Szukam pokoju - dla studentki
najlepiej blisko UE - 783 567
176
Szukam pokoju - od zaraz
na dłuższy okres - pilne - 725
031 139
Szukam reprezentacyjnego mieszkania. Minimum 3 pokoje
w cichym miejscu. cinematic2@
o2.pl - 796 056 325
Szukamy mieszkania - 4 studentów poszukuje mieszkania
dwupokojowego lub trzypokojowego w rozsądnej cenie, umeblowane, Internet okolice centrum
lub Zabobrze - 509 179 526
Wynajmiemy - trzy sympatyczne studentki wynajmą mieszkanie najlepiej 2 pokojowe do
1000 zł. - 663 081 144

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
2 mieszkania na dom - 2 mieszkania własność centrum Jeleniej
Góry na dom 2 rodzinny parter
szereg - 697 232 094 075 64
38 244
50 m2 - na większe - kwaterunkowe; 2,5 pokoju; kuchnia,
łazienka, OC i ciepła woda z
PECU, okolice Tesco zamienię
na większe - 603 613 072
54 m centrum - na inne - na Placu
Ratuszowym, ogrzewanie z sieci,
3 pokoje, 4 piętro - na podobne
lub mniejsze - też w Centrum z
własnym ogrzewaniem - piece,
gazowe lub elektryczne - 517
171 414
Dwa mieszkania - czynszowe
70 i 40 metrów na domek - 728
325 325
Dwa mieszkania na dom - dwa
mieszkania własnościowe w
Wałbrzychu 38 m2 ( stare bud.)
i 54 m2 ( nowe bud.) na dom w
Jeleniej bądź okolicach . Tel. w
godz. 9,00 do 16,00 075 75 44
544 - 501 320 640

Dwa na dom - własnościowe
dwupokojowe i jednopokojowe
zamienię na dom w Cieplicach,
Jeleniej Górze, okolicy. Po godz.
19 - 668 476 019
Działkę na kawalerkę - działkę
budowlaną 20 arów + 3 ary drogi
w okolicy Lwówka Śląskiego na
kawalerkę w Jeleniej Górze - 607
687 488
Kawalerkę - w Wojcieszowie
39 m2 na większe - 665 277
376
Kawalerkę na większe komunalna 30 m2, po remoncie,
wysoki parter, niski czynsz,
blisko centrum i Zabobrza na
większe, chętnie 2 pokoje - 663
110 998
Kawalerkę na większe komunalną 34 m2 Zabobrze
III, wysoki parter bez balkonu,
kafelki, C.O. z PEC-u,tel,
kablówka na większe, najchętniej 3-pokoje na Zabobrzu II, III,
Cieplice - 607 100 917
Kawalerkę po kapitalnym
remoncie - na większe - 783 221
334//726 345 275
Komunalnego - mieszkanie 2
pokojowe, 1 piętro, po remoncie
(nowe okna, drzwi) ok. 30 m. z
ogródkiem na większe 2 pokojowe - 662 207 022
Lwówek Śląski na JG - mieszkanie 2 pokojowe 38 m2 na
podobne w Jeleniej Górze (może
być do remontu) lub na kawalerkę - 607 687 488
Mieszkania Kowary - własnościowe 54 m2 Kowary możliwość
przerobienia na 2 poziomowe na
2-3 pokojowe w Kowarach własnościowe - 669 395 452
Mieszkanie na dom - własnościowe w centrum Jeleniej
Góry zamienię na domek lub 2
mieszkania na dom dwu rodzinny
szeregówkę bądź bliźniak telefon
domowy: 075 64 38 244 - 697
232 094
Mieszkanie za domek - własnościowe 3 pokojowe z ogródkiem
(100 m2) w budynku poniemieckim na parterze w Cieplicach na
domek do zamieszkania. - 601
285 290
Na domek - przytulne, trzypokojowe, 1 piętro, bardzo dobra
lokalizacja, Zabobrze 1 zamienię
na domek w Jeleniej Górze lub
najbliższej okolicy, dopłacę rozsądną kwotę - 796 635 171
Na mniejsze - komunalne 81 m2,
trzy pokoje, kuchnia, łazienka,
dwa pomieszczenia gospodarcze
i piwnica oraz mały ogródek.
Mieszkanie po remoncie, nowe
okna, drzwi, podłogi zamienię na
mniejsze - 691 240 266
Na mniejsze - własnościowe 3
pokojowe, winda - 665 371 229
po 19-ej
Na większe - Karpacz - mieszkanie 2 pokojowe w bloku na
3 pokojowe. Dzwonić po16.00
- 691 925 647
Na większe - zamienię M3 własnościowe w Mysłakowicach na
większe w Jeleniej Górze lub
Cieplicach - 793 506 304
Na większe prywatne - Zabobrze 40 m2 blok po remoncie,
ocieplony, nowy dach blisko
duże markety, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka, balkon, piwnica, nowe
okna zamienię na większe lub
domek - może być do remontu
lub sprzedam 160 tys. - 698
925 671
Pół domu na domek - Zamienię
pół domu w trakcie remontu +
garaż + działka w centrum miasteczka na dom do remontu na
wsi. - 601 437 091
Socjalne - 31,40 m2 Karpacz
również w Karpaczu na większe
- 516 122 090
Swoje 50 m2 mieszkanie na
takie same lub mniejsze, ale
koniecznie z piecami kaflowymi
- mieszkanie na ul Drzymały bardzo ładne - 783 194 554
Ul. Malczewskiego - 60 m2 z
ogródkiem we współwłasności na
część domu lub duże mieszkanie
z ogrodem w okolicy sp nr10 609 110 434
Zabobrze na mniejsze - własnościowe 63 m2 ( winda) na
mniejsze z dopłatą - 609 844
079 po 16-ej

Zabytkowy samochód na
działkę - samochód Horch Sachsering na działkę budowlaną,
stodołę, dom do remontu - 787
233 050

USŁUGI
TOWARZYSKIE
Zgrabna starsza - 794 289
513
Wdowa z JG lat 60 pozna
Pana do lat 70 bez zobowiązań
zadbanego, ja szatynka 167/77
zadbana z poczuciem humoru
- pan może być palący - 514
282 555
Pomogę materialnie dziewczynie z regionu za spotkania
towarzyskie - 694 817 251
Zostań moją dziewczyną do
końca wakacji odpłatnie - 794
383 327
Podejmę współpracę z atrakcyjną kobietą do 50 lat - wysokie zarobki, miła atmosfera,
dogodne godziny pracy - 508
782 626
Agnieszka 33l - dla pań i
panów - 727 530 442
Dyskretnie zasponsoruję atrakcyjną panią - 782 460 358
Młode atrakcyjne Panie - od
20 lat do 30. 100% DYSKRECJI
- 726 357 292
Miły 30 latek - pozna chętne
panie po 40-ce do sexu i miłych
chwil, dyskrecja, higiena 100% 694 332 564
Poznajmy się - popiszę esy z
dziewczynami i nie tylko może
coś więcej - piszcie - Dawid
czekam - 697 291 448
Poznam dyskretną zadbaną z ładnym biustem Panią Bi. do
miłych spotkań. Jestem miłym
średniolatkiem. Zapewniam i
oczekuję dyskrecji - 607 495
461
Poznam dziewczynę - do końca
wakacji ew wyjazd do Chorwacji
- 794 383 327
Poznam dziewczynę - Piotr
- 33 lata, blond włosy, 180 cm
wzrostu, wyższe wykształcenie,
kawaler - 605 499 767
Poznam Kobietkę +35 - ja 26
bez sponsoringu. Napisz smska
na pewno się dogadamy. Pozdrowionka - 794 542 428
Trzydziestolatek szuka
sponsorki - kobiety do 45 lat w
zamian za towarzystwo i sex napisz SMS to oddzwonię - 663
128 075

USŁUGI
BUDOWLANE
K o pa r k o - ł a d o wa r k a 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
Wznoszenie budynków od
podstaw, adaptacje, ocieplenia, dachy - 695 112 363, 075
75 12 642
Usługi remontowe - 608 770
598
M i e s zk a n i a – r e m o n t y,
łazienki, regipsy, zabudowy,
malowanie, podłogi i wiele
innych. Solidnie i szybko – 880
992 649
Usługi wodno-kanalizacyjne,
C.O i gaz - 503 105 316

Profesjonalnie, szybko,
tanio usługi remontowe
i ogólnobudowlane w
pełnym zakresie - 696
459 039
Remonty - kompleksowo, profesjonanie, tanio
i solidnie - 698 056 197

Malowanie ręczne, malowanie agregatem - małe i duże
powierzchnie - profesjonalnie
- 884 287 704 601 163 093
Kompleksowe remonty zabudowy regipsowe, gładź,
panele, malowanie, podłogi,
glazura, instalacje - 884 287
704, 601 163 093
Brukarstwo – układanie
kostki granitowej i betonowej –
075 75 14 321 i 608 658 351
Elektro-instalacje stare i
nowe, pomiary, instalacje przemysłowe - 515 565 811
Układanie paneli podłogowych, wykładzin, malowanie
- tanio - 609 073 716
Dachy - remonty, wymiana
pokrycia, tanio i solidnie - 693
271 991
Remonty mieszkań o domów
- ocieplenia, regipsy, gładzie,
malowanie, płytki - tanio i
solidnie. Dodatkowo kompleksowe usługi hydrauliczne - 693
271 991
,,BUR-BRUK” - usługi brukarskie - 501 804 857
Brukarstwo - 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
Dal-dom budowa domów stany zero, roboty budowlane,
ogrodzenia, przebudowy. Solidnie i czysto - 669 266 661
Dekarstwo - wykonujemy
wszelkie pokrycia dachowe,
rozbiórkę starych pokryć dachowych montaż okien dachowych
oraz docieplenia budynków - 504
997 671
Docieplenia domów - oszczędzaj pieniądze. Gdy wybierzesz
opcje z materiałem oferujemy
bezkonkurencyjne ceny. Załatwiamy wszystko a Ty odpoczywasz. Solidnie i szybko. Maciej
- 607 190 004
Dom za 65 tys.? - budujemy
domy systemem Canadyjskim.
Koszty materiału 65 000 zł.
Zadzwoń po więcej pytań. Maciej
- 607 190 004
Drobne usługi od a-z - Tanie
drobne usługi remontowo-wykończeniowe, drobne naprawy,
usterki, montaże, kołki, gniazdka,
uszczelki, wymiana instalacji itp.
- 886 594 521
Elektryka, glazura, elewacje
- płyty gk, dachy, tynki maszynowe. Tanio i solidnie - 660
452 071
Elewacje - wykonujemy elewacje, tynki tradycyjne, wymiana
okien, remonty domów, mieszkań, biur. Tanio i solidnie. Negocjacja cen - 726 444 006
E l e wa c j e d o c i e p l e n i a remonty mieszkań - 608 425
553
Firma dekarska - oraz ogólnobudowlana Dach-Dom wykona
wszelkiego rodzaju pokrycia
dachowe oraz naprawy - 721
120 017
Hydraulika - instalacje
grzewcze, sanitarne i gazowe,
tanio, 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 sanitarne i grzewcze - ogrzewanie podłogowe
- 501 092 475
Kompleksowe remonty
m i e s z k a ń - d o m ó w. Ta n i o ,
szybko, solidnie - 502 215 803
Koparko-ładowarka - z
wywrotką do wynajęcia, tanio i
solidnie - 793 240 653
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Kostka brukowa itp. - kostka
brukowa, puzzle, ogrodzenia,
drenaże i wykończenia wnętrz.
Szybko, tanio i solidnie - 787
210 943
Kostka brukowa, budowlane
- bruk, ogrodzenia, rozbiórki itd.
szybko, tanio i solidnie - 787
210 943
Meblozabudowy - rur, wnęk
skosów itp. Pawlacze, szafy,
garderoby, kuchnie, inne Drzwi
rozsuwane lub uchylne - 603
328 832
Minikoparka - małe wykopy,
przyłącza wodne, kanalizacja,
gaz. Sprawnie, fachowo, odbiory
- 608 134 616
Najtańsze tynki - maszynowe,
cementowe i gipsowe. Szybko
i fachowo, faktura VAT - 667
934 227
Ogólnobudowlane - glazura, panele, tynki, hydraulika oraz inne usługi z zakresu
budownictwa - 510 171 859
Ogólnobudowlane usługi
- docieplenia, elewacje, remonty
domów mieszkań, montaż okien
- 606 508 723
Płytki, regipsy, tynki maszynowe - z fakturą lub bez - 793
786 478
P o r z ą dk o wa n i e p o s e s j i
- wywóz gruzu i nieczystości.
Brukarstwo prace ziemne i ogólnobudowlane. Tanio i solidnie
- 793 240 653
Prace ziemne koparko ładowarka JCB - zintegrowana z
niwelatorem laserowym szybkość
i precyzja koparka gąsienicowa,
wozidło, wywrotka, zagęszczarka, pompa - 793 360 425
Prace ziemne: koparko-ładowarka - + młot, łyżki: 30, 60, 100
cm. Wszystkie prace związane z
robotami ziemnymi oraz rozbiórki
budowlane - 607 377 281
Profesjonalne remonty
mieszkań - łazienki, regipsy,
gładzie - 608 425 553
Przebudowa i renowacja
- zabytkowych pieców kaflowych, budowa kominków, pieców
chlebowych, wędzarni. bud.i
przebudowa trzonów kuchennych i pieców kaflowych - 793
240 007
Remonty budowlane - od A-Z
- tanio, szybko i solidnie - 502
215 803
Remonty mieszkań - Remonty
mieszkań - 665 208 696
Remonty mieszkań - wykończenia domków (regipsy, gładzie,
malowanie ocieplanie poddaszy
itp) tanio, faktura VAT - 512
117 726
Remonty mieszkań, domów
- usługi budowlane. Kompleksowo, szybko i solidnie. Podłogi,
tynki, gładzie, regipsy, kafle,
elewacje, ocieplenia. Przystępne
ceny.Maciej - 607 190 004
Remonty od a do z - układanie glazury, hydraulika od
a-z , regipsy, panele, gładzie,
malowanie - tapetowanie. Tanio szybko - solidnie - 501 404 098
Remonty pełny zakres usług tanio solidnie - 726 337 080
Remonty, elektryka - tanio tanio, solidnie - remonty, wykończenia, elektryka, montaże, także
usługi drobne - 886 594 521
Renomax ogólnobudowlane
usługi - ocieplenia, elewacje,
remonty domów, mieszkań - 606
508 723
Renowacja drzwi i okien Renowacja drzwi i okien - 721
321 115
Solidnie i na każdą kieszeń Wykonujemy elewacje, tynki tradycyjne, wymiana okien, remonty
domów, mieszkań, biur. Tanio
i solidnie. Możliwa negocjacja
cen - 726 444 006
Solidnie i tanie usługi - remontowo wykończeniowe tynki,
regipsy, malowanie, remont
łazienek, kafelki itp. Zapraszam
- 608 819 159
Sz u k a s z s p r a w d z o n e g o
wykonawcy - profesjonalnego
remontu? W firmie budowlanej MAX masz krótkie terminy,
dokładność i porządek - 509
608 323

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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TA N I E u s ł u g i r e m o n t o w e elektroinstalacje, wykończenia
wnętrz, biały montaż, drobna
hydraulika, naprawy, karnisze.
Dobra jakość w niskiej cenie - to
moja dewiza - 517 171 414
TYNKI maszynowe - elewacje,
posadzki - 600 417 979
USŁUGI hydrauliczne - ekonomiczność - 695 434 952
USŁUGI hydrauliczne - Usługi
hydrauliczne - 513 194 392
USŁUGI ogólnobudowlane
- docieplenia, elewacje, murowanie - 504 997 671
USŁUGI ogólnobudowlane 792 321 038
USŁUGI remontowe-Wrocław
- i okolice - zabudowa z płyt
k/g, ocieplenia wewn, tynki
strukt, malowanie, panele,
gładzie, podwieszanie sufitów,
wykończenia dekoracyjne - 512
315 819
WLOKBUD - prace ziemne wykonujemy, prace ziemne i
ogólnobudowlane do wynajęcia
koparko-ładowarka z wywrotką,
zagęszczarki gruntu - 793 240
653
WYKONAM malowanie wnętrz
- maskowanie instalacji wodnej
elektrycznej szybko i tanio - 503
904 352
WYKONAM remont - mieszkania, łazienki, kompleksowo
- 665 248 427
WYKOŃCZENIA, naprawy Tanio, szybko i solidnie - drobne
remonty, naprawy, kołki, elektryka, wymiana instalacji. DLA
MNIE Drogi jest tylko klient
- 886 594 521
WYLEWANIE posadzek 11 zł./
m2 - Wylewanie posadzek 11
zł./m2 - 661 837 156
ZLECĘ stan zero - Szklarska
Poręba - 600 442 009

USŁUGI
DETEKTYWISTYCZNE
DETEKTYW - usługi dla firm
i osób prywatnych. Sprawy
gospodarcze, rozwodowe,
obserwacja, poszukiwanie
osób, wywiad i inne - 601 637
134

USŁUGI
MUZYCZNE
ZESPÓŁ muzyczny wesela imprezy okolicznościowe, wieczorki taneczne - majka3740@
wp.pl 603 785 794
1 osoba zagra do tańca - na
każdej małej imprezie KOLMUZ
- 609 299 524
DJ na każdą okazje - oprawa
muzyczna imprez nagłośnienie
wesela studniówki imprezy dla
grup. victoria-imprezy@wp.pl 604 229 350
DJ na wesela - super muza i
zabawy - 607 512 107
MERKURY z Jeleniej Góry to rzetelny 4 osobowy zespół
muzyczny dobrze obsługujący
każdą imprezę. Różnorodna
muzyka, też instrumenty dęte
KOLMUZ - 609 299 524
MUZYCZNY duet - FullSound
-DJ/Wodzirej na wesela i nie
tylko. Profesjonalnie, z bogatym doświadczeniem. ATRAKCYJNE CENY - 606 283 031
MUZYCZNY duet - wesela,
bankiety - 609 851 863
ZESPÓŁ muzyczny - muzyka
na żywo saksofon akordeon
wesela 1400zl - 609 272 704
ZESPÓŁ muzyczny ELEAR trzyosobowy skład, dużo dobrej
muzyki i wiele wesołych konkursów - 606 778 341
ZESPÓŁ muzyczny R&A wesela oraz inne imprezy okolicznościowe - 609 563 928
ZESPÓŁ Prestiż - Wesela Karaoke. Naszą specjalizacja są
wesela i imprezy karaoke,
które prowadzimy solidnie i z
klasą Demo na naszej stronie
internetowej. E-mail kontakt@
zespolprestiz.pl - 517 900 425
ZESPÓL muzyczny - na wesela
- 607 832 176

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
FOTOGRAFIA ślubna i okolicznościowa - Fotograﬁ a ślubna i
okolicznościowa - 660 854 939
AGENCJA fotograﬁczna - fotograﬁa: ślubna, plenerowa, okolicznościowa. Profesjonalnie i
kompleksowo - 508 260 110
FOTOTECHNIKA - Fotografia okolicznościowa, śluby,
wesela, chrzty, uroczystości
itp.- 509 185 464
FOTOTECHNIKA - Makrofotograﬁ a, fotograﬁ a reklamowa,
kolekcjonerska, zbiorów i
zasobów, przemysłowa - reklamowa - 509 185 464
FOTOGRAFIA zwierząt dla
celów wystawowych, reklamowych, handlowych, fotograﬁa
pupili domowych - dojazd - 509
185 464
FOTOGRAFIA kolekcjonerska,
fotokatalogi numizmatów, fotokatalogi ﬁ latelistyczne skala
- 1:1 - 509 185 464

USŁUGI
OPIEKA
ZAOPIEKUJE się dzieckiem posiadam długoletnie doświadczenie i referencje - 512 392
425

USŁUGI
KOREPETYCJE
KOREPETYCJE - tanio, solidnie-matematyka, ﬁzyka, chemia.
Student PWr. Cieplice - 781
133 906

USŁUGI
RÓŻNE

POMOC drogowa - tanio auto
złomowanie – 787 233 050
ŚWIADECTWA energetyczne
- audyty energetyczne. Jelenia
Góra, ul. Konopnickiej 15 I p.
Zenon Koroscik biuro@kkexpert.
pl - 601 435 070
ŚWIEŻE domowe pierogi - na
obiad, domowej roboty, na zamówienie, tylko ruskie przepyszne!
1szt. - 1 zł. Zadzwoń i zamów
- 667 130 673
BIURO usług księgowych Prowent poprowadzi książkę
przychodów , księgi handlowe,
ryczałt, ZUS, kadry i place, vat
od materiałów budowlanych
Zachełmie 3. - 509 677 922
ELEKTRYK - Instalacje Elekt r y c z n e - a w a r i e , p o m i a r y,
odbiory, solidnie - 500 602 762
INSTALACJE elektryczne - na
terenie Kowar, Jeleniej Góry i
okolic. Sprawnie tanio i fachowo,
pomiary odbiory - 785 479 646
KOSZENIE - ścinka - Koszenie
trawy chaszczy, wycinka krzaków
itp. ścinka drzew, cięcie drewna
na opał - solidnie - 516 666 638
KOSZENIE trawy - nie drogo solidnie i szbko - 507 281 317
MEBLOZABUDOWY - rur, skosów, wnęk itp. Pawlacze szafy,
garderoby, kuchnie, inne. Drzwi
rozsuwane lub uchylne - 603
328 832
NAPRAWA komputera - czyszczenie, montaż podzespołów,
doradztwo przy zakupie sprzętu,
koszt wizyty 20 zł. na terenie Jeleniej Góry i okolic - 889 029 424
PIELĘGNACJA i wycinka drzew
- małych, dużych, trudnych. Interwencje. Pielęgnacja i zakładanie
zieleni. Rzeźby. Nauka rekreacyjnej wspinaczki po drzewach
- 785 530 116

PODCIŚNIENIOWE czyszczenie dywanów - tapicerki
meblowej samochodowej.
Tylko profesjonalny sprzęt i
środki firmy Karcher ‘MarcusKarcher’ - 792 216 960
PRANIE dywanów, tapicerki
meblowej - Pranie dywanów,
tapicerki meblowej - 508 294
219
PROFESJONALNE pisanie
prac - maturalnych, licencjackich i magisterskich - 663
359 461
PRZEWÓZ aut, autoholowanie
- tanio, szybko i profesjonalnie
- 501 234 403
RUSZTOWANIE do wynajęcia
- 50 m2 odbiór własny 30 zł.
doba - 661 118 739
UPIEKĘ domowe ciasta - na
rodzinne uroczystości - 695
624 968
USŁUGI Reklamowe szyldy, neony, ulotki, wizytówki, poligrafia, gadżety
reklamowe, tworzenie loga i
inne-prosto do drzwi klienta
e-mail:ewelina7766@wp.pl 695 870 787
WESELA, komunie, stypy przyjęcia - Nasza klasa. Tanie
d o m o w e o b i a d y. Z a p r a s z a
hotel Cieplice - 503 02 1190
WYKONAM instalacje TV SAT
- Wykonam instalacje TV SAT
- 600 442 009

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
BERLIN, Hamburg, Bremem i
okolice – 075 75 182 55, 607
222 369
DAR Pol – Lotniska Berlin,
Drezno, Lipsk – 075 75 182 55,
607 222 369
NIEMCY – przewozy osobowe
– super ceny, co szósty przejazd gratis – 075 75 182 55,
607 222 369
DAR Pol 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
NURENBERGIA, Monachium,
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 adresbez przesiadki – 075 75 182 55,
607 222 369
USŁUGI transportowe - kurierskie busem towarowym 24
h - solidnie i tanio, również
za granicę - Zapraszam - 885
413 012
TRANSPORT krajowy i za
granicę - samochód mercedes
Sprinter Maxi - 600 613 286
AUTOLAWETA, transport - 790
581 228
DROBNE przewozy - tanio Drobne przewozy, pomoc w przeprowadzce - Tanio, terminowo,
ostrożnie. Przewiozę telewizor,
akwarium, Vw Passat. - 886
594 521
LOTNISKA Przewozy - Praga
- Wrocław - Katowice - 505
092 579
LOTNISKA przewozy - Praga Wrocław - Berlin - Drezno – Katowice F-ra VAT! - 607 763 204
MIEJSCA do Wiednia - Posiadam 3 wolne miejsca do Wiednia
Termin wyjazdu 07.08.2009 - 609
584 282
PRZEPROWADZKI - transport
- Bus Maxi. Kraj, zagranica.
Mercedes Sprinter meblowóz 25
m3, Iveco Daily 17m3, ład.1,5
tony,4,60 dł. pow. ładunkowej.
Ekipa do załadunku. Tanio i
solidnie - 509 211 282
PRZEPROWADZKI transport Maxi Ducato plandeka lad.1,5
tony kraj i zagranica - tanio, solidnie, zapraszam - 512 090 457
PRZEWÓZ osób - lotniska,
imprezy, szybko i profesjonalnie.
Całodobowo - 501 234 403
TANI transport krajowy i zagraniczny - ładowność 1.5t. Szybko,
tanio i solidnie - 669 012 681
USŁUGI samochodem ciężarowym - 6-o tonowym skrzyniowym
7m-2.5m. - 601 789 268
WROCŁAW Jelenia Góra - Transport na trasie Wrocław Jelenia
Góra w tym przeprowadzki - 693
035 689

USŁUGI
SPRZĄTANIE

USŁUGI
ZDROWIE URODA

SPRZĄTANIE poremontowe dokładnie, szybciutko, tanio.
R ó w n i e ż d r o b n e n a p r a w y,
usterki, montaże, kołki,
gniazdka, uszczelki - 886
594 521
POSPRZĄTAM buro, dom itp.
- Posprzątam buro, dom itp. 516 168 700

BĄDŹ piękna! - przedłużanie
i zagęszczanie włosów nieinwazyjną metodą! nie czekaj !
Zapraszam - 793 004 593
K O L C Z Y K O WA N I E c i a ł a Zapraszam na kolczykowanie
każdej części ciała. Bezpiecznie,
bez bólu. Gabinet, ul. Wolności 2,
Jelenia Góra ( obok xero ) - 517
171 414

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

PODCIŚNIENIOWE czyszczenie, mechaniczne szczotkowanie dywanów, wykładzin,
t a p i c e r k i , s a m o c h o d ó w,
wysoka jakość usług, profesjonalny sprzęt, atrakcyjne ceny
- 609 172 300, 075 75 242 66
BIURO Rachunkowe - KO-ALA
- pełen zakres usług księgowych i ﬁnansowych: rozliczenia z ZUS, US, płace, księgi
handlowe, KPiR, PITY i wiele
innych - W. Polskiego 54 obok
sądu, budynek NOT – alakow@
onet.eu lub 601 837 677
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 - meblozabudowy, garderoby kuchenne
i inne - 075 75 350 92, 603
328 832
ELEKTROPOMIARY, rezystancja - izolacji, skuteczność,
zerowania, łazienki - tanio - 507
736 710
PSYCHIATRA specjalista Jacek
Madejek gabinet Groszowa
1/13 - wizyty domowe - 600
752 830
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 nowość. Wynajem na wesela,
komunie, konferencje naukowe
i szkoleniowe, imprezy firmowe, bankiety, uroczystości
rodzinne- 693 344 825

USŁUGI
TRANSPORTOWE

KURS tenisa ziemnego - zapraszamy dzieci i młodzież na kurs
tenisa ziemnego, osoby dorosłe
na lekcje indywidualne lub grupowe. Zapisy oraz szczegółowe
informacje telefonicznie lub pod
adresem: tenis-jgora@wp.pl 692 433 946
MASAŻE - bóle kręgosłupa sportowe, relaksujące. Doświadczona ﬁzjoterapeutka. Również
wizyty domowe. Zapraszam - 663
641 363
MASZ cellulit to - najnowocześniejsze maszyny pomogą ci
bez wysiłku pozbyć się nadwagi
i cellulitu. 10min u nas to jak
4godz na siłowni. Wstąp do nas.
Studio FIGURA ul. Poznańska 21
J. Góra - 604 284 638
NOWE studio odchudzania - Z
nami szybko stracisz na wadze
i pozbędziesz się cellulitu, bez
wysiłku lub z wysiłkiem. 10min u
nas to tak jak 4 godz. na siłowni.
STUDIO „FIGURA” ul. Poznańska 21 w J. Górze 1xgratis - 604
284 638
PROFESJONALNY masaż
odchudzający - relaksacyjny i
leczniczy tylko 20 zł. Zapraszam
- 662 036 721
TIPSY - kursy - super cena - prowadzone przez V-ce mistrzynię
Polski metodą żelową 350 zł.,
żel + akryl = 690 zł. żel + akryl
+ jedwab + porcelana + zdobienia = 999 zł. Certyﬁ kat polski,
angielski lub niemiecki. Studio
Centrum - 517 171 414
TIPSY - dojadę do domu - atrakcyjne ceny już od 45 zł. french
- Zadzwoń, a na pewno nie
pożałujesz - 787 369 052
TIPSY - gabinet-super cena
- tipsy żelowe - 50 zł. Bardzo
bogate zdobnictwo. Gabinet w
Centrum Jeleniej Góry - Wolności 2, terminy proszę ustalać
telefonicznie. - 517 171 414
TIPSY z gwarancją 50 zł - Tipsy
w Gabinecie w Centrum jeleniej Góry. Klasyczne zdobienia, wysoka jakość wykonania.
Zapraszam - zapisy tel. - 517
171 414
TIPSY żelowe od 30 zł. - posiadam dyplom i certyﬁkat. Tipsy i
to w domu, porządna robota za
przystępną cenę. Sprawdź sama
i zadzwoń! - 667 130 673
TIPSY żelowe za 40 zł. - różne
zdobienia, brokaty, french (
Zabobrze ) - 782 791 316

ZA DARMO
PRZYJMĘ
AUTO i komputer - 721 058
554

MOTORYZACJA
KUPIĘ
AUTO - złom skup aut - powypadkowych w całości na części
odbieramy własnym transportem Jelenia Góra i okolice - 885
588 345
AUTOKASACJA - 663 393 415
CAŁE i powypadkowe - skup,
auta całe i powypadkowe odbieram własnym transportem - 693 828 283
FIATA Punto, Forda Fiestę,
VW Polo - lub inny samochód
zarejestrowany w cenie do
5000 zł. - 603 182 814
USZKODZONE, całe - skup
- Kupię auta powypadkowe,
uszkodzone i cale, również
angliki. Odbieram własnym
transportem - 510 522 968
USZKODZONE-SKUP - auta
uszkodzone, powypadkowe i
cale, również angliki. Odbieram własnym transportem 721 721 666
SKUP aut do 10 tys. - w atrakcyjnych cenach, mogą być do
lekkich napraw. PODOL - AUTO
Siedlęcin ul Górna 9 - 608
382 458

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
OPONY nowe i używane od
13-20 - super ceny, montaż
i wyważenie gratis - 075 78
93 651

SPRZEDAM lub zamienię
Citroen Berlingo na mniejszy
- 1.9 D, 5 osobowy + 650 kg.
Przebieg 65 tys. - 695 605 043
- 075 75 215 95
ASTRA II, rok1998 - 609 840
107
MOTOR Cros 150 cm3 MTL 692 347 761
MOTOR Cros 150 cm3 MTL niedrogo na gwarancji - 605
209 637
KOŁA zimowe do Forda Sierry
13 - 200 zł. - 793 146 877
OPEL Tigra 96 rok, 1.4 benzyna, elektryczne szyby i szyberdach, 2 poduszki, alufelgi,
kpl. Kół zimowych, atrakcyjny
wygląd, cena 8000 zł. do uzgodnienia - 609 073 716
PROSTOWANIE i sprzedaż felg
aluminiowych i stalowych Pasiecznik - 075 78 93 651
CIĄGNIK rolniczy Ursus C-330
- Ciągnik rolniczy Ursus C-330
- 607 812 385
ESKORT combi - 1991 rok, na
chodzie - sms - 519 142 668
FIAT Bravo 2001 - 145 tys.
km, 1.2 85Km, klimatyzacja,
4 poduszki, stan idealny plus
zimówki i bagażnik dachowy 608 837 451
VW Golf 2 - 1989 - bez przeglądu - 504 206 203
VW Golf II 87 rok - 1.6 diesel,
kolor biały, cena 2000 zł. - 607
812 385
VW Vento 93 rok - 1.8 benzyna, 2 x airbag, 4 elektryczne
szyby, elektryczny szyberdach
i lusterka, podgrzewane fotele.
Alu 15 z rantem. Lekko obniżony 4300 zł. - 514 585 525
AUDI 80 B3 - opłacony, stan
dobry, Karpacz, cena 1700 zł. do
negocjacji - 075 76 19 266
AUDI A4 - 95 rok, elektryczne
szyby i lusterka, ABS, alarm z
pilotem, wspomaganie 129 tys.
1,6 benzyna zadbane, nie palone
w aucie - 723 888 245
AUDI A4 1,9 tdi 2003 rok - kombi,
mały przebieg 103 tys. km, 131
KM, srebrny - 603 333 396
AUDI A4 2002 uszkodzony - TDI
180 KM spalona komora silnika 885 588 345
AUDI A6 1.9 tdi - kolor srebrny,
wersja limuzyna, przebieg 190000
tys., klimatyzacja, poduszki, klimatronik, abs, wspomaganie,
xsenony, wszystko elektryka,
alufelgi, książka serwisowa - 606
609 115
AUDI B3 - rok 1988, kolor czerwony, wspomaganie, szyberdach, pojemność 1.8 sprzedam
lub zamienię na inny – cena 2000
zł. - 505 447 978
AUDI B3 z gazem - składak 1996
roku, 1,8 benzyna z gazem zarejestrowana, ubezpieczona, 1350
zł. - 790 591 663
AUDI B4 - 1993 pojemność 2 litry
benzyna. Kolor ciemna wiśnia
metalik. Auto zadbane w dobrym
stanie. Cena 6200 (do negocjacji) - 502 720 948
AUTOKEMPING - VW lt 31 Karman, 92 rok, tdi, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, bagażnik
na rowery - 601 924 778
BMW 1.8i 140km - fotele kubełkowe w środku wzmocniony
rurami,, lekko puknięty przód,
ogólnie super zabawka - 669
427 535
BMW 1.8i 140km - sportowe
fotele, odciążona, nowe opony
orurowany, lekko puknięty przód,
cena jest bardzo niska - 725
079 753
BMW 316 okazyjna cena - 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
BMW 730 - bez gazu, dzięki
temu, mimo iż autko jest z 1990
roku silnik sprawuje się dobrze,
dużo nowych części, ubezpieczenie i przegląd ważne do 2010
roku, cena 3200 - 692 723 836

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Bmw-318, czarne - 1992/93 rok,
prowadzony z Niemiec, automat,
zadbany, ubezpieczony - 502
169 410
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
Buggy 2000 rok - pilnie oryginalnego, stan idealny, cena
4600 do małej negocjacji - 516
520 252,
Camping - firma francuska,
stan dobry, posiada lodówkę,
umywalkę, 3 miejsca do spania,
ogrzewanie gazowe, oświetlenia,
zlewozmywak i wiele innych cena
do uzgodnienia - 516 722 318
Carisma gdi 1.8 - 98 - zmieniony
cały rozrząd, opony zimowe,
nowa chłodnica, stan bdb. cena
10 000 - 607 777 997
Chevrolet Astro - 88 rok,
niebieski, 4300 benzyna, automat, 8-osobowy, sprzedam lub
zamienię na inny, 4600 zł. - 601
924 778
Chrysler Voyager 95 rok
- pojemność 2,5 TD w stanie
bardzo dobrym ważny przegląd
i OC zarejestrowany na 7- osób
cena 6900 zł. - 075 713 74 29
607 509 762
Ciągnik rolniczy Ursus C-330
- Ciągnik rolniczy Ursus C-330 607 812 385
Citroen Berlingo 2002 roku silnik 2000 hdi ważny przegląd
i ubezpieczenie klimatyzacja
wspomaganie el szyby centralny
zamek tylna kanapa dzielona
immobilizer rok temu sprowadzony z Niemiec cena 19000 zł
do negocjacji - 880 992 649
Citroen Jumpy 2,0hdi kupiony w salonie, grudzień
2002 rok, przebieg 122 tys. km,
serwisowany, zadbany. Przegląd
techniczny dokonany w styczniu
2009 rok. Faktura VAT - 601
749 334
Citroen Xantia - z 94 roku
pojemność 1,6i przebieg 154
tys. Ważny przegląd i OC zielony
metalik, zadbany - 887 336 650
Citroen Xsara - 1999 rok,
1,9D, żółty metalik, przebieg 150
tys. ekonomiczny, po wymianie
paska rozrządu, świec, klocków
oraz płyny. Centralny zamek,
elektryczne szyby, wspomaganie. Do poprawek lakierniczych.
Cena 11500 - 667 268 964
Clio 1994 - rocznik 1994, silnik
5cio letni, do drobnych robót blacharskich - w ciągłej eksploatacji
- 696 292 591
Daewoo Espero 97 rok - wersja cd, wszystkie szyby elektryczne. Elektryczne lusterka,
wspomaganie kierownicy, ABS,
AIR BAGx1, klimatyzacja, kolor
czarny, zadbany, bez korozji, 160
tys. przebiegu, pojemność 1.8,
silnik opla, cena 2,250 zł. - 663
023 982
Daewoo Nubira 1.6 s - 1999
rok, 143 tys. km, bezwypadkowy,
kupiony i serwisowany w ASO,
stan bdb., przegląd 04/2010,
ubezpieczony, benzyna + LPG,
zadbany, wymieniony rozrząd i
przednie zawieszenie, 6500 zł 506 772 883
E30 kombi tanio - BMW e 30,
rok 1990. Kolor ciemno zielony,
alufelgi, cena 2400 do negocjacji,
auto do obejrzenia w Jeleniej
Górze - 723 415 811
E36 części anglik - wszystkie
części do e36 320 GG345556 515 840 190
Escort kombi - 1,8 benzyna, 92
rok, alarm, centralny zamek, szyberdach, na chodzie, stan dobry,
ważny przegląd do 06.05.2010.
Cena 1500 zł. lub zamienię
na mniejsze w tej cenie. - 661
411 654
Eskort - 1991 rok, combi,
sprawny, cena 1200 zł. - 721
719 872
Eskort combi - 1991 rok stan
wizualny dobry, cena 1200 zł.
wnętrze, zadbane, opłacony
ubezpieczony w użytku, silnik
1,6, benzyna bez bajerów, ale
warto polecam - 721 719 872
Eskort combi - 1991 rok, na
chodzie - sms - 519 142 668

Fiat 126 270 zł. - elegant 1996
rok w całości na części - 885
588 345
Fiat 126p - rok 1998, przebieg
68 tys., ważny przegląd +OC,
czerwony, dodatkowe opony
(zimowe) + felgi, zadbany, stan
b.dobry, dodatkowe akcesoria,
użytkowany przez kobietę, 1200
zł. - 663 992 641
Fiat Bravo 2001 - 145 tys.
km, 1.2 85Km, klimatyzacja,
4 poduszki, stan idealny plus
zimówki i bagażnik dachowy 608 837 451
Fiat Kowary - 126p,1999 rok,
tanio sprzedam OC do marca
2010 ubezpieczony - 503 056
512
Fiat Uno - tanio - stan dobry jak
na rok 93, czarny metalik, 3 drzwi
ważny przegląd i OC, na chodzie,
cena 950 do targowania. Podsiada szyberdach, pali 4,5 litra
w mieście - 669 409 351
Fiat Uno 1997 tanio - pięciodrzwiowy, 1000 ccm jeżdżący,
ważne OC i przegląd, technicznie
dobry. Drobne wgniecenia na
karoserii - 692 723 836
Fiata Coupe - 2.0 16v 142km
czerwony, stan oceniam na dobry
- 661 832 156
Fiesta 1.8 D - stan bdb. biały
bez korozji, ładny lakier ekonomiczny 5l na 100k m pali bez
problemu radio, głośniki po przeglądzie, 1450 zł. - 609 246 405
Fiesta 400 zł. - uszkodzona
lewa strona, 1.4 cm LPG 1992
rok - 885 588 345
Ford Escort - w bardzo dobrym
stanie. Rocznik 1995, pięciodrzwiowy plus szyberdach. Kolor
bordo. Benzyna. Opony letnie i
zimowe. Cena do uzgodnienia 600 586 419
Ford Escort + gaz - 1.6 z
gazem, wspomaganie kierownicy, 5-drzwiowy, centralny
zamek, niebieski metalik, ważny
przegląd i OC bez korozji cena
1800 zł. - 785 743 405
Ford Escort 1997 gaz - 1.6 gaz
srs, przegląd do 10.05.2010 OC
6msc cena 4200 zł. lub zamienię na mniejszy z gaz - 665
208 202
Ford Escort 92 rok - instalacja
gazowa, 1.4 ccm, 750 zł. - 885
588 345
Ford Fiesta - 2000 rok, 1.6
benzyna, 3 drzwiowa, wersja
SPORT108 Km, sekwencyjna
instalacja gazowa, PP, wspomaganie, klimatyzacja,ABS,
ASR, centralny zamek, 2kpl kół,
cena 9300 do uzgodnienia - 606
699 212
Ford Fiesta - pojemność 1100,
rok 1994, bordowy metalik, zarejestrowany, ważny przegląd i OC,
zadbany cena 2200, do negocjacji miejscowość Nagórnik koło
Bolkowa - 606 101 349
Ford Fiesta - rok 1994, 1800
diesel, do drobnych poprawek
lakierniczych stan techniczny
dobry, stan silnika bardzo dobry.
cena 1600 zł. do uzgodnienia. 502 857 216
Ford Fiesta 1,8 diesel - 1990
roku, zarejestrowany, ubezpieczony, cena 1100 zł. - 790
591 663
Ford Fiesta 1,8 diesel - opłacone OC i NNW, przegląd ważny
do 07.07.2010r. Stan techniczny
b.dobry oszczędny w spalaniu.
Cena 1350 zł. - 695 889 914
Ford Focus 1999 1,4 16v kolor czerwony, wspomaganie
kierownicy, 2 poduszki, centralny
zamek na pilota + alarm, kupiony
w salonie w Polsce. Cena :16.000
zł. - 661 626 237
Ford Granada diesel - zabytkowy, diesel, do remontu blac h a r k i , z a r e j e s t r o w a n y, n a
chodzie, 1400 zł. - 601 924 778
Ford Mondeo - 1994 rok,
kombi, auto jest po kolizji - 782
897 726
Golf 3 - kombi 1.8 benzyna,
za cenę 9.500 zł.,stan bardzo
dobry nie wymaga wkładu finansowego. Po wymianie rozrządu
i oleju, klimatyzacja, 4 poduszki,
abs, centralny zamek, kolor
ciemna czerwień metalik - 793
030 210

Golf 3 - w dobrym stanie
blacharskim i technicznym po
wymianie rozrządu, oraz zawieszenia, akumulatora, sondy
lambda i oleju ubezpieczony,
przegląd do kwietnia 2009 roku
- 695 167 612
Golf 3 1.9 tdi kombi 1998 - abs
wk, zielony metalik, cena 10500
do uzgodnienia - 604 786 525
Honda Civic - 93 rok, czarna
w 100% sprawna, do poprawek
blacharskich. Użytkowana przez
kobietę od dwóch lat w kraju,
ważny przegląd i OC - 504 616
699
Honda Civic kombi 98 rok 1998 rok 1,4L, 90KM, 172 tys.
km. bordowy, ABS, centralny
zamek, elektryczne szyby, elektryczne lusterka, wspomaganie
kierownicy, relingi dachowe. Auto
bezwypadkowe. Sprowadzone
(do opłat). Cena 8500 zł. - 792
661 611
Honda skuter - sprawny i zarejestrowany 1000 zł. - 727 227
917
Hyundai Galloper - 1998 rok,
przebieg 120 tys. kolor zielony,
klimatyzacja, ABS, centralny
zamek, hak 2.5 td ogólnie stan
bdb., cena 12 tys. - 697 469
604
Koparka Białoruska - w stanie
bardzo dobrym ważny przegląd i
OC po wymianie sprzęgła, cena
7200 zł. do negocjacji - 075 71
374 29
Laguna 99 kombi - dti, kombi,
poduszki powietrzne, klimatyzacja, stan techniczny b.dobry, do
lekkich poprawek lakierniczych
i blacharki. ubezpieczenie AC
i OC. Cena ok. 9800 zł. - 723
364 924
Laguna z gazem - 95 rok, 1.8
benzyna + LPG, srebrny metalik, opłacona i zarejestrowana,
przyciemniane szyby itd. 6500
zł. - 605 450 812
Lodówka samochodowa nowa na 12v pojemność około
20 litrów idealna na kemping
czy grilla, cena 120 zł. - 661
832 156
Ładowarka teleskopowa JCB 535-125 z 2007r - zasięg
12 m, cena do negocjacji - 697
265 055
Mazda 323 - rok 89 pojemność
1.3 stan dobry opłacona 3 drzwi,
cena do uzgodnienia - 784 683
425
Mercedes - 220 D uszkodzone tylne zawieszenie - 601
924 778
Mercedes - diesel - 2000
pojemność - 1992 - srebrny,
stan bardzo dobry lub zamiana
na Ford Scorpoio 2500 diesel +
dopłata - 727 509 954
Mercedes 124 - diesel 2000
pojemności, srebrny, opłacony,
stan bardzo dobry lub zamiana
na - 2200-3000 diesel - 601
472 183
Mercedes 190 1900 zł. Czarny 2.0l benzyna + gaz,
alufelgi, przyciemnione szyby,
obniżony, wspomaganie kierownicy, szyber dach, hak, automatic, zarejestrowany i opłacony,
stan dobry, lub zamienię - 722
125 155
Mercedes 190 D - czarny,
obniżony na oryginalnych alufelgach mercedesa, bezawaryjny,
ekonomiczny. Polecam - 609
317 522
Mercedes 190 D - rok 1986
rok, 2000d, biały, stan silnika
bez zastrzeżeń, do drobnych
poprawek lakierniczych w bardzo
dobrym stanie jak na ten rocznik,
cena 2000 zł. - 502 857 216
Mercedes E 124 - kombi,
opłacony na chodzie za 6000 do
negocjacji - 696 005 303
Mercedes W 124 - rok 1986,
benzyna + gaz 3l. alufelgi, szyberdach, elektryczne szyby, cena
do uzgodnienia - 663 285 353
Mercedes za 3000 zł. - Mercedes 190 2,3 l benzyna + LPG
czerwony, automat, ABS, ASD
Hak, OC opłacone, brak badań
techniczny. Silnik po remoncie,
cena 3000 zł. bez negocjacji 607 100 857

Mitsubishi Colt - autko w bardzo dobrym stanie, po przeglądzie, 1,6 16v, centralny, alarm,
wspomaganie itd 92 rok - 669
948 008
Mitsubishi Colt stan b.d - rok
1995 przebieg 170 tys., cena
5000 - 668 321 943
Mondeo 1,8 16v 1994 rok centralny zamek, autoalarm,
ABS. p. powietrzna, elektryczne
przednie szyby, szyberdach,
lusterka, reflektory, siedzenie
kierowcy, alusy z nowymi letnimi. Cena 3200 zł do małych
negocjacji ibanezik@wp.pl - 666
097 891
Mondeo 1.6+gaz 95 składak 380 tys. przebiegu, immobilizer,
centralny zamek, elektryczne
szyby, klimatyzacja, butla w miejscu koła zapasowego 10l/100km
cena 2150 do negocjacji - 691
210 702
Mondeo 2003 rok, kombi diesel - czarne kombi z 03 roku,
2.0 tdci 130 km 6-biegów( model
po liftingu) w bardzo bogatej
wersji ghia, alufelgi, klimatronik,
pełna elektryka i wiele innych,
zarejestrowany w Polsce - 793
608 323
Mondeo 2004 rok - kombi
2l.diesel 130PS 6-biegowy pełne
wyposażenie, zadbany, zarejestrowany - 609 437 664
Mondeo 95 1,8b kombi - biały,
elektryczne szyby i lusterka, centralny zamek, klimatyzacja, halogeny podgrzewana szyba przód
i tył, welurowa tapicerka, rok w
kraju przegląd do lipca 2010r.OC
do2010r. - 783 032 842
Mondeo1,6 16v - sedan 1,6 16v
1993 rok, wspomaganie, airbag,
alarm, zielony metalik, zarejestrowany w kraju bez korozji cena 2350 zł. - 691 995 838
Motocykl Honda - dobrze
utrzymany HORNET 600 CM.
1998 rok kolor czerwony +
dodatki. Stan b dobry. Lokalizacja Kowary. Cena_8,200 zł. Do
uzgodnienia - 691 792 108
Mz 250 - brak napinacza i iskry
prawdopodobnie trzeba wymienić cewkę, motorynka 3-biegowa
za jedyne 520 zł. - 796 149 506
Nissan Almera - 1996/1997,
silnik 1400, tylko 75000 km,
niebieski metalik, 5D, kupiony
w Polsce, dokumentacja, alarm,
centralny zamek,RO, garażowany 9700 zł. Jelenia Góra - 790
524 539
Nissan Micra 1.2 cl 1300 zł.
- benzyna (pali 6litrów) ubezpieczenie do 19.12.2009r kolor niebieski, nowe opony, wymienione
tarcze hamulcowe i klocki, stan
dobry cena do negocjacji - 511
602 441
Nissan Pathfinder - 2002 rok
4x4 250 koni 3,5 benzyna + LPG!
18 litrów gazu/ 100 km! - 794
656 342
Nissan Primera - rok 93, 1.6 +
gaz(homologacja) wersja SLX,
do poprawek lakierniczych - 609
325 082
Nissan Primera 600 zł. - w
całości lub na części rok 92/96
1.6 16v elektryczne lusterka,
szyby, wspomaganie kierownicy
- 693 753 742
Nissan Sunny - rok 1991 opłacony, tylne nadkola do poprawek
blacharsko - lakierniczych stan
techniczny bardzo dobry doskonale autko do miasta lub dla
malej rodziny, cena 2000 zł. do
negocjacji - 502 857 216
Omega B za grosze - 1994 rok,
2,5 24v, czarny, alufelgi, pełna
elektryka, klimatyzacja, welurowa tapicerka, kontrola trakcji,
zarejestrowana opłacona, uszkodzona uszczelka pod głowicą, na
chodzie gotuje się 2200 zł. - 691
995 838
Opel Astra - 1.4. - 93 rok. auto
w dobrym stanie ekonomiczne
polecam, cena 3000 do uzgodnienia. - 785 226 634
Opel Astra - 1996 Hatchback
zarejestrowany 1,4 benzyna, po
wymianie rozrządu, cały nowy
układ wydechowy, roczny aku,
wszystkich płynów, stan ogólny
auta dobry. Cena do uzgodnienia: 3800 zł. - 695 220 129

Opel Astra - rocznik 1993,
pojemność 1,6, benzyna, bez
wypadku, przebieg 218 tys. km,
cena 3500 zł. - 607 232 306
Opel Astra 1.4 - 16V 120 000km
cena 5000 do negocjacji - 783
066 341
Opel Combo 1.4 - 94 rok, granatowy, zadbany, hak, kratka, airbag, alarm, nowe części ,ważny
przegląd i OC, tani w eksploatacji, sprzedam lub zamienię - 601
437 091
Opel Corsa - 1987, przegląd
03/2010, tylko 157000 km, silnik
1200 na gaźnik, wnętrze i silnik
super, do lekkich poprawek:
jeszcze długo pojeździ 1500 zł.
- 790 524 539
Opel Corsa 94 rok - pojemność
1.4. Wspomaganie kierownicy,
wersja 3-drzwiowy, alufelgi 14,
przebieg 180 tys., granatowy
metalic, atrakcyjny wygląd, cena
4.500 tys. - 663 023 982
Opel Kadet tanio na chodzie
- Dzwonić na telefon albo gg
8735422 - 695 299 420
Opel Sintra - siedem foteli,
instalacja gazowa prinsa, hak,
dodatkowo opony zimowe, po
wymianie pasków, używany
jako auto rodzinne, kierowca
niepalący, nie wymaga nakładów
finansowych. - 510 243 264, 075
75 429 96
Opel Tigra - 1,4 - 96 rok, stan
dobry, cena 8000 zł. do uzgodnienia - 609 073 716
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
Opel Vectra - 92 rok, pojemność
1.8.Ekonomiczne spalanie, 7l
na 100km. centralny zamek,
wspomaganie, szyber dach, hak,
lotka. Fajny wygląd, nowe opłaty,
w stanie bdb., cena po obejrzeniu auta do uzgodnienia - warto
polecam - 693 805 173
Opel Vectra - pojemność 1.8 rok
92. Centralny zamek na pilota,
wspomaganie, szyber dach,
hak. Nowe OC, nowe badanie
techniczne! Cena po obejrzeniu
auta do dogadania! Naprawdę
WARTO - 693 805 173
Opel Vectra 1.8 - 92 rok, pojemność 1.8 benzyna, ważne opłaty!,
zadbany, niewybity, cena po
obejrzeniu auta do uzgodnienia!7l, na 100km. Polecam bardzo wygodne - 882 491 671
Opel Vectra 1.8 - rok produkcji 1991, instalacja gazowa,
hak, welurowa tapicerka, alarm,
centralny zamek, do drobnych
poprawek blacharskich, aktualny
przegląd i OC, cena ok. 2200 501 660 776
Opel Vectra 2.0 - w benzynie,
rok produkcji 1997, przebieg 172
tys. km. Bardzo proszę dzwonić
po godzinie 18 - 608 361 825
Opel Vectra a cdx 1.8i - 1994
1.8 benzyna, elektryczne szyby,
lusterka i szyberdach, halogeny,
centralny zamek, immobilizer,
po przeglądzie, dodatkowo 4
zimowe opony, radio CD MP3,
cena 3900 zł. - 608 156 907
Opel Vectra B - okazja - 2000
rok, kombi, 2.0 DTI, 101 KM,
176 tys. km., ABS, wspomaganie
kierownicy, alufelgi, elektryczne
szyby, elektryczne lusterka,
wiśniowy metalic, 13 700 PLN,
możliwość ZAMIANY - 792 733
783
Opel Vectra combi 1,6 16v 1998 rok, fioletowy, centralny
zamek, 2 poduszki powietrzne,
abs, klimatyzacja, przegląd i OC
do06.2010r.,1,6 16v, cena do
uzgodnienia - 697 049 884
Opel Vectra kombi - 1997, 1600
ccm16v, LPG (gaz), czerwony
ABS, alarm, centralny zamek. z
pilotem., elektrycznie otwierane
szyby, elektrycznie regulowane
lusterka, immobilizer, klimatyzacja, poduszka powietrzna, RO,
cena 7100 zł. - 727 696 241
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Opony Pirelli - w bdb. stanie
letnie rozmiar 205/55R16 nie
drogo - 791 516 493
Passat B3 1.9td kombi 93 rok
- klimatyzacja, ABS, 2x Airbag,
wspomaganie kierownicy, centralny zamek, lusterka elektrycznie i podgrzewane, relingi, roleta
bagaż, hak, świeżo po wymianie
oleju i rozrządu (faktura vat). 202
000 km. Cena 6300 do negocjacji
- 793 434 320
Peugeot - 206 HDI pojemność
2000 rocznik 1999, 2 poduszki,
ABS, elektronika pełna, kolor
niebieski, 3 -drzwiowy, stan b.
dobry, cena 140.000 złotych 501 181 958
Peugeot 206 - rok 1993, kolor
niebieski metalik, 1000 ccm, 5D,
RM, centralny zamek, immobilizer, stan ogólny dobry, zadbany,
opłacony do XI, okazja - 693
344 860
Peugeot 206 98/99 rok zadbany, zarejestrowany, czerwony, 5-drzwiowy,wspomaganie,
centralny, alarm, stan naprawdę
OK - 692 712 710
Peugeot 405 - autko posiada
skórzane i regulowane elektrycznie fotele, elektryczne szyby
pojemność 1600, jest w ładnym
stanie, mimo wieku, brak korozji,
cena 1500 zł. - 692 723 836
Peugeot Boxer - maxi,
99/2000r, 2500 tdi, 16800 brutto
- 601 924 778
Peugeot J9 - różowy, zarejestrowany, 1700 zł lub zamienię
na coś - 601 924 778
Peugot 306 - rok 1995, 1100
cm3, przebieg 165000 - 692
349 313
Polonez 1500 ccm - w dobrym
stanie, ważne OC i przegląd,
cena - 800 zł. - 785 484 546
Polonez Caro - rok 1998 przebieg, 120 tys,1.6 benzyna, alarm,
centralny zamek, aluminiowe
felgi, cena do uzgodnienia - 691
081 217
Przyczepa kempingowa Przyczepa Adria zarejestrowana
stan dobry - 661 773 222
Przyczepka samochodowa
- o dop. ładowności 450 kg,
100/160cm, bezterminowe badania, cena 1200 zł. - 697 041
810
Punto 2.8 tys. zł. - rok 94/95
5-drzwi bordo metalik 1.7 TD
przebieg 190 tys. cena 2800 zł
+opłaty - 601 345 960
Quad 110 - w bdb. stanie używany przez dziecko kilka godzin.
Ważna gwarancja na silnik. Cena
1450 zł. - 668 373 376
Renault 19 - biały, zarejestrowany, 1500 zł. do uzgodnienia
- 601 924 778
Renault 19 - rok 93 pojemność
1.7 auto ma elektryczne szyby,
szyber dach, wspomaganie kierownicy auto jest w naprawdę
dobrym stanie - 510 719 752
Renault 19 - rok produkcji
1993 pojemność 1.8, silnik Alpina
wzmocniony 65kw, 3 drzwiowa,
ciemny niebieski metalik, opłacony zarejestrowany, cena 3000
zł. do negocjacji - 725 653 757
Renault Clio 1.5 dci - 2003,
98.000 km, 3 drzwi, radio, wspomaganie, centralny zamek, ABS,
2 x airbag, elektryczne szyby,
bdb. opony letnie i zimowe,
wymieniony rozrząd i oleje,
ważne OC i przegląd, 13.200 600 306 749
Renault Clio 2 - pojemność
1200,100 tys.km, salon Polska,
ABS, autoalarm na pilota, blokada skrzynia biegów, spalanie
5l/100, radio cd/mp3, airbag,
ważne OC i ubezpieczenie przyciemniane szyby, zadbany. Cena
9500 zł. - 606 469 718
Renault Kangoo - 2000 rok.
1.4 benzyna, stan dostateczny
500 zł. - 509 982 670
Renault Megane 1,9 diesel - 1999 rok, 162 tys., ABS,
centralny zamek, 2 x airbag,
elektryczne szyby, alufelgi, zielony metalik, cena 10300 - 605
592 226

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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REKLAMA
SKODA Felicia kombi 1999/2000. Pierwszy właściciel.
Nowe sprzęgło, radio C-D, opony
zimowe. Kolor granat. Przegląd
ważny do 12/2009. Cena 5500 do
negocjacji - 609 855 979
SKUTER - Motobi 2006 rok
zarejestrowany, ubezpieczony
nie pali stan b.dobry - tanio lub
zamienię - 607 162 320
SKUTER Huoniao - pojemność
49 cm3, rok produkcji 2006,
niebieski, przebieg 8 tkm, zarejestrowany, ubezpieczony, cena
1700 zł. - 667 486 840
SPRINTER chłodnia - ład.
1000kg rocznik 2001, motor
2900 TDI piec palet - zadbany 663 226 009
STAR 660 - diesel do przewozu
drewna, stan dobry, cena 5500
zł. - 607 509 762
SUBARU Libero-Fuji - 1,2, 1994
rok, 6-osobowy, 4WD, mini bus,
czerwony, po wymianie paska
roz. 1500 zł.+ opłaty do negocjacji - 792 174 318
SUZUKI Baleno - silnik 1.6 16v 508 524 892
SUZUKI Swift - w całości, ale na
części, wyłamany wahacz poza
tym wszystko sprawne, rok 92,
pojemność 993 cm3, cena 900
zł. - 605 835 581
T4 2.4 diesel long - na części
w całości, cena 2500 zł. - 504
547 863
TOYOTA Corolla - 1999 rok, 5
drzwi, niebieski metalik, pojemność 1331 cm od 2 lat w Polsce,
4 poduszki, 2 komplety opon
przegląd do15 02 2010, przebieg
167000 rozrząd wymieniony,
cena do uzgodnienia - 508 507
753
TOYOTA Yaris - 03/2001, silnik
1000, biały, 4D, drugi właściciel,
tylko 78000km, stan idealny,
nowy przegląd do piątku, 15900
zł. - 790 524 539
TRAKTOR - wiadomość pod
podanym numerem - 695 299
394

TUBA i wzmacniacz - tuba blaupunkta i wzmacniacz peiyinga
kpl. za 300 zł. Wszystko ma
gwarancję, możliwa zamiana GG
8779383 - 510 307 998
TWINGO - 1997, 1200 pojemności, benzyna, alufelgi, radio,
ciemne szyby tył, ważny przegląd i OC. Cena 3300 zł. - 604
899 303
UNO 92 rok - 1,0-1000 zł. - 4
drzwiowe, zarejestrowane w
całości lub na części - 880 098
319
VECTRA B LPG - 1997 rok, instalacja gazowa sekwencyjna, klimatyzacja, poduszki powietrzne,
elektryka - 511 699 191
VECTRA kombi B LPG - 1997
rok, 1600 cm 16v, instalacja
gazowa sekwencyjna, klimatyzacja, ABS, centralny zamek,
elektrycznie sterowane szyby,
lusterka,2 poduszki pow. wspomaganie kierownicy, bez korozji,
cena 7900 PLN - 511 699 191
VOLVO 240 - wersja amerykańska, pojemność 2.4 benzyna +
LPG automatyczna, skrzynia
biegów, przebieg 70 tys. 94
rok, stan blacharki idealny,
serwisowany we Wrocławiu,
cena 7 tys. do malej negocjacji
- 697 469 604
VW Golf 2 - 1.6 benzyna, rok
produkcji 88/89, przegląd do
06.2010r, zadbany, w ciągłej
eksploatacji, cena 2200 - 667
894 576
VW Golf II 87 rok - 1.6 diesel,
kolor biały, cena 2000 zł. - 607
812 385
VW Golf IV - rok 98/99, granatowy, 5-drzwiowy,1.8 20v
130km, 4 airbagi, 4x4, alufelgi 16’’, sprowadzony, pełne
wyposażenie elektryczne,
cena 15.100 zł. - 697 997
110
VW Golf IV v5 2.3 99 - rok
1999, pełne wyposażenie, bez
skóry, zadbany, czysty, 100%
sprawny - 509 645 124

VW lt 28 2,4td - Maxi blaszak.
S p r a w n y, z a r e j e s t r o w a n y,
bez korozji 4200 zł. - 880
098 319
VW Passat 1.9 TDI - rok 2004,
czarny z niklami, 130 km,
pełna dokumentacja, przebieg
178 tys. - 691 466 704
VW Passat B4 2.0 96 rok model Syncro z napędem na
dwie osie, sekwencyjna instalacja gazowa cena 11000 zł.
do negocjacji - 504 767 531
VW Polo 2002 - 1,2 benzyna klimatyzacja, lakier metalik 4x
poduszka, radio, nawigacja,
felgi aluminiowe, elektryczne
szyby, elektryczne lusterka,
zadbany, serwisowany. Możliwa zamiana 22900 zł. - 505
120 452
VW Polo 97 uszkodzony zarejestrowany w kraju cena
1500 zł. - 885 588 345
VW T3 Doka diesel - rok 1990,
zarejestrowany, 6 -osobowy,
paka 800 kg,1.6 TD, cena
5000 zł. - 507 930 010
VW T4 2.4 - wersja long,
uszkodzona uszczelka pod
głowicą, cena 3 tys. plus druga
na części - 504 547 863
VW Transporter T 4 - 2,5 diesel 2000 r 150 tys. przebieg 9
miejsc przyciemniane szyby
centralny zamek wspomaganie nowe opony b d stan
techniczny zarejestrowany
garażowany w kolorze wiśniowym - 668 015 991
VW Vento 1994 - kolor granatowy 1,8, benzyna, zadbany
223 000 km, cena 5500 zł. do
negocjacji - 783 066 341
VW Vento 93 rok - 1.8 benzyna, 2 x airbag, 4 elektryczne
szyby, elektryczny szyberdach
i lusterka, podgrzewane fotele.
Alu 15 z rantem. Lekko obniżony 4300 zł. - 514 585 525
YAMAHA Grizzly 660 - rok
produkcji 2003, stan bardzo
dobry, bardzo mały przebieg
- 668 373 376
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RENAULT Rapid 91 - biały,
olej napędowy 1,9 zarejestrowany, ubezpieczenie do 10/2009,
przegląd ważny do 8/2010, po
remoncie silnika - 2000 zł. - 665
119 630
RENAULT Scenik - z uszkodzonym silnikiem, rok 98, auto
zadbane, bezwypadkowe, stan
bardzo dobry - 500 289 971
SEAT Ibiza - rok 1992, dobry
stan. Cena 600 zł, do negocjacji,
brak przeglądu - 691 350 845
SEAT Ibiza - uszkodzony, brak
OC i przegląd, rok produkcji 1996
pilnie - 667 199 439
SEAT Ibiza LPG - 92, 1.2 Instalacja gazowa OC do września,
cena 650 zł. - 885 588 345
SEAT Ibiza system porsche
- 1992 rok, 1.5, 90KM. Stan
wizualny bardzo dobry, przyciemniane szyby, centralny zamek,
aluminiowe felgi, elektryczne
szyby. Stan mechaniczny dobry,
do wymiany przeciekająca chłodnica. cena 1200 zł. - 606 737
953
SEAT Toledo - auto sprawne
opłacone do małych poprawek
blacharskich stan silnika bdb.,
cena 2100 - 889 632 502
SEATA Ibiza - rok produkcji
1996, kolor czarny, ładne alufelgi,
sportowy wydech w stanie bdb.
Gorąco polecam - 665 967 785
SILNIK Escort - pojemność 1.9
benzyna + skrzynia biegów, półosie, komputer sterujący, silnik
sprawny, kompletny cena 600
zł. - 516 722 318
SKODA Felicia 1600 - 11/1999,
gaz, srebrny metalik, przegląd
11/2009, TYLKO 100000km,
ABS, wspomaganie, 4 poduszki,
elektryczne szyby, radio C/D.
Stan bardzo dobry, 9900 zł. - 790
524 539
SKODA Felicia 1600 (VW) 11/1999, gaz, srebrny metalik,
przegląd 11/2009, tylko 100
000 km, ABS, wspomaganie, 4
poduszki, radio C/D, elektryczne
szyby. Stan bardzo dobry. 9900
zł. - 075 76 78 375

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
KONIE - niedrogo - 603 251
907
AKORDEON 80 basów - 500
030 627
GAZOWY grzejnik wody przepływowej - typ G 19-01 - 075
75 223 96
GAZOWY ogrzewacz katalityczny z reduktorem – cena
100 zł kontakt – 075 75 15 449
wieczorem
WÓZEK na zakupy, granatowy
– kratka, cena nieużywanego
25 zł – 075 75 15 449 wieczorem
OKAZYJNIE nowy garaż blaszany na samochód w Podgórzynie - pilne - 885 040 959
TUSZE - jagnięcia, baranie,
kozie i inne - 605 209 637

TANIO piękne paprotki zdrowotne i zwykłą pralkę - 075 75
500 70
DRZWI PCV - balkonowe z
demontażu - 204x86 cm - 793
146 877
LODÓWKA 50 zł, materac
nowy 160x200 - 150 zł. - 607
220 746
KANISTRY plast. 20 l. po środkach ochrony roślin - tanio - 502
351 405
ZIEMIA do ogrodu - duża ilość
- tanio - 502 101 743
SUKNIA ślubna - biała dwu
częściowa pięknie zdobiona
rozmiar 38, cena 500 zł. do
negocjacji gratis futerko i rękawiczki - 785 182 698
ROWER Kellys Oxygen - stan
bardzo dobry, cena 1400 zł. do
uzgodnienia - 605 841 353
PONAD 100 filmów DVD - cena
od 5 do 15 zł. za szt. - 604
429 249

RÓZNE
KUPIĘ
ZABYTKOWE meble do renowacji - 075 76 210 36
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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:
* doświadczenie w sprzedaży
bezpośredniej mile widziane,
* komunikatywność
i samodzielność w działaniu,
* znajomość branży będzie
dodatkowym atutem.

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.

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

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

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Hotelowy zawrót głowy
Nie mieli żadnego kłopotu ze znalezieniem noclegu goście, którzy na przełomie
XIX i XX wieku przybywali do Jeleniej Góry. W centrum było kilka hoteli, w tym
dwa – konkurencyjne – niemal przy samym dworcu kolejowym. Pokoje i wyżywienie proponowały placówki umieszczone przy śródmiejskim trakcie, a nawet
przy Markcie, czyli dzisiejszym placu Ratuszowym. Nasi zrobili swoje i w latach
PRL uczynili miasto mniej gościnnnym hotelarsko.
Gasthofy, czyli zajazdy, w
których można było coś zjeść
i przenocować, istniały niemal
na każdej większej ulicy Hirschbergu. Swój standard zaczęły polepszać wraz z uruchomieniem
linii kolejowej, która w 1866
roku połączyła stolicę Karkonoszy z resztą regionu.

Konkurencja za torami
Nie przez przypadek, zatem,
dwa spore hotele powstały
bardzo blisko zbudowanego
wówczas dworca. Pierwszy to
Hotel Strauss, usytuowany przy
Banhofstrasse (ulica Kolejowa,
a później 1 Maja). Drugi – Hotel
zum Schwan, postawiony w
1890 roku niemal naprzeciwko,
za torami, przy Bolkenheinerstrasse, dzisiejszej ulicy Wincentego Pola.
Pewnie dziełem przypadku
jest fakt, na co zapewne zwrócą

umywalkami. Wspólne toalety
i natryski. Hotel pod Łabędziem,
mieszczący się w eklektycznej
kamienicy, zapewniał o ciepłej
wodzie, ogrzewaniu, garażach
dla – rzadkich wówczas – samochodów, oraz o godziwych
cenach. Łazienki i toalety były
wyłożone kaflami przez rzemieślinika z Cunnersdorfu, Adolfa
Pelknera. Po sobie pozostawił
ceramiczne reklamówki wmurowane w ściany. Przetrwały aż
do początku lat 90-tych ubiegłego wieku.
Hotel Strauss zbudowany
na wzór wielu niemieckich
pensjonatów i hoteli, inny
architektonicznie od swojego konkurenta, widocznego
niemal naprzeciw, oferował
gościom jeleniogórskim
w zasadzie to samo. Turyści nie wymagali wówczas
„numerów” – jak by się w
XIX wiek u powiedziało o
hotelowych pokojach – ze

Przemysłowy górą

Oba budynki przetrwały do
dzisiaj, choć bez perypetii się nie
obeszło. Hotel Strauss po 1945
roku, zgodnie z duchem socrealistycznego czasu i bez sensu,
nazwano Przemysłowym. Usiłowano nawet reklamować go na
przedrukowanych niemieckich
pocztówkach, gdzie tylko wklejono nazwę miasta Jelenia Góra
i nowe miano hotelu.
Później przejęło go Polskie
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze na długie lata czyniąc
z przybytku tak zwany Dom
Turysty, zapewne pamiętany
przez wszystkie wycieczki, które
do Jeleniej Góry przybywały.
Ciekawym epizodem w dziejach placówki był stan wojenny.
Od 13 grudnia 1981 przez kilka miesięcy Dom Turysty stał
się – jak mawiano – domem
zomowca. To właśnie tam zakwaterowano Zmotoryzowane
Obwody Milicji Obywatelskiej

knajpy, w których wieczorami
dopijali się menele. Z powodu
beznadziejnego stanu technicznego został zamknięty.
PTTK – mimo kilku przymiarek – nie udało się placówki wyremontować z braku
pieniędzy. Dopiero prywatny
inwestor sprawił, że „Feniks”
(jak nazwano nowy hotel) odrodził się z popiołów po solidnej
modernizacji.
Z kolei Hotel zum Schwan za
polskich czasów nie odnalazł się
w swojej roli. Najpierw został
przeznaczony na mieszkania
dla osadników, później – przejęty przez Polskie Koleje Państwowe na potrzeby administracji
i służby zdrowia kolejnictwa.
Dotrwał spełniając te funkcje
niemal do końca lat 90-tych
minionego wieku.
Pomimo sporych nakładów
na remont wnętrz, za który
zapłaciło PKP, były hotel stoi
teraz opustoszały i czeka na
lepsze czasy.

Piękne widoki

uwagę znający język niemiecki,
że obydwie placówki miały
„ptasie” nazwy. Strauss to po
niemiecku struś, zaś Schwan
– łabędź. Nazwa pierwszego
pochodzi od nazwiska właściciela. Rodowód miana Hotelu
pod Łabędziem trudno dziś
ustalić. Właściciel nazywał się
Fritz Thiel.
Obydwa hotele oferowały
średnie wygody. Pokoje najczęściej bez łazienek, czasami z

wszelkimi udogodnieniami.
Umywalkę zastępowała miska z uzupełnianym przez
hotelową służbę dzbanem
z zimną wodą. Łazienki i
toalety były wspólne.
Hotel wyróżniał się jedynie
obszerną i oszkloną salą restauracyjną oraz balkonami,
skąd goście mogli podziwiać
ze wzniesienia panoramę Gór
Kaczawskich z Szybowcową w
głównej roli.

służące do pacyfikacji ewentualnych solidarnościowych
manistestacji. Jako że takich w
Jeleniej Górze nie było, zomowcy – jak wieść niesie za kołnierz
nie wylewali – a po wypiciu
zajęli się pałowaniem wnętrz
swojego „hotelu”.
Dom Turysty w beznadziejnym stanie przetrwał do początku lat 90-tych, już po upadku
PRL. Z sal restauracyjnych uczyniono już wcześniej obskurne

Idąc w kierunku centrum
miasta dawni turyści mogli
także zatrzymać się w Hotelu
Bellevue (z francuskiego –
„Piękny widok”). Budynek
stał na rogu Banhoffstrasse i
Wilhelmstrasse (dzisiejszych
1 Maja i Wojska Polskiego).
Jak widać na starych zdjęciach
stanowił ważne miejsce w życiu
towarzyskim ówczesnej Jeleniej
Góry. Blisko był przystanek
tramwajowy, a pod samym
hotelem – postój dorożek. I
tłumek bywalców przed budynkiem. Placówka oferowała
także wyszynk.
Po 1945 roku przemianowano ją na Hotel Warszawski.
Jeśli wierzyć relacjom świadków
tamtych czasów, przybytek miał
fatalną renomę. Ivo Łaborewicz,
prezes Towarzystwa Przyjaciół
Jeleniej Góry, wspomniał, że w
Warszawskim łatwo można było
dostać po pysku.
Czy do plotek zaliczyć informację, że istniał tam dom
publiczny, trudno dziś ocenić.
W każdym razie hotel zamknięto. Utworzono tam mieszkania dla uchodźców z Grecji,
później miało tam siedzibę
Towarzystwo Greków w Polsce
i inne organizacje. Dziś po
Bellevue jest pustka: budynek
wyburzono na początku naszego stulecia: jego remont okazał
się nieopłacalny.

Brązowy jeleń zaprasza

Imperium Trzech Gór

Jadąc tramwajem przystanek
dalej, turysta z początku XX
wieku wysiada przed pięknym budykiem Hotelu Zum
Brauen Hirschen („Pod brązowym jeleniem”). Uroku dodają
mu drewniana nadbudówka
i artystycznie rzeźbione przez

Hotelarskim kompleksem
w dobrym tego słowa znaczeniu można za to określić Hotel Drei Berge („Trzy
góry”). Placówka powstała
na przełomie wieków XIX
i XX, ale była stopniowo
i systemat ycznie rozwija-

najlepszych ówczesnych cieśli
deski poddasza.
Szczytu luksusu gość raczej
tam nie znajdzie, bo jakością
oferowanych usług przybytek
od innych nie odbiegał. Do dyspozycji gości, którym udało się
zamieszkać na trzecim piętrze,
są balkony. Z nich rozciąga
się widok na sąsiedni kościół
garnizonowy, Dom Pastora i

na i rozbudowywana. To
niewątpliwie największy
i najbardziej okazały oraz
pachnący ówczesną elegancją hotel przedwojennej Jeleniej Góry.
Zajmuje trzy potężne kamienice przy Banhofstrasse
(dziś 1 Maja) oraz oficy ny sięgające aż do HorstWesselstrasse (Armii Kra-

wzniesienia Gór Kaczawskich.
Niewątpliwy plus to bliskość
śródmieścia i rozsądne ceny zakwaterowania. W hotelu działa
także restauracja z dodatkową
salą przeznaczoną na okazyjne
uroczystości.
Za polskich czasów jest to
już Hotel Francuski. Ale nie
robi długiej kariery. Dzieli los
Hotelu Warszawskiego, choć
ma znacznie lepszą reputację.
W jego wnętrzach urządzane
są biura i siedziby instytucji.
Tak jest do dziś: budynkiem
gospodaruje Jeleniogórskie Centrum Kultury. O dawnej nazwie
przypomina jedynie galeria.
Uchowała się także restauracja
raczej o stołówkowym standardzie jakości potraw.

jowej). Jest w nim potężna
restauracja ze stałą orkiestrą
i okresowym programem kabaretowym. Są sklepy różnej
branży, kawiarnie, kasyno
gry oraz przede wszystkim
r z ec z ni ebywała: o g ro d y
dachowe z muszlą koncertową, tarasami, stolikami
i leżakami dla chętnych na
słoneczną kąpiel w samym
sercu Hirschbergu.

(tejo).

ciąg dalszy cyklu
w kolejnym
numerze...
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Dzięciołowski Sp. z o.o.

Dzięciołowski Sp. z o.o.

58-506 Jelenia Góra,
ul. Paderewskiego 20,
tel. 75-434-20, 76-45-000
Tu m.in. elektroniczny tunning silników

59-700 Bolesławiec,
ul. Bohaterów Getta 11,
tel. 735-32-08, 735-19-22
Tu m.in. montaż AutoGaz
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NABÓR JESIEŃ
JESIEŃ 2009
2009
NABÓR
(nauka od
od września)
września)
(nauka
LICEA I SZKOŁY POLICEALNE DLA
DOROSŁYCH
TYLKO BEZPŁATNE SZKOŁY
NIE MA ŻADNYCH UKRYTYCH
OPŁAT

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

3&,-"."

XQPOJFE[JBFLXHB[FDJF DPE[JFOOJFXJOUFSOFDJF

