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Tumany kurzu zatruwają życie

Na ulicę 1 Maja miał kamienny przywieziono w połowie
maja, aby wypełnić szczeliny
między kostką brukową.
Jego nadmiar pracownicy
Kółka Rolniczego Siedlęcin
mieli usunąć po dwóch tygodniach. Minęło niemal trzy
miesiące, a pył uprzykrza
spacery na trakcie śródmiejW sprawie tumanów kurzu,
który każdego słonecznego dnia
unosi się nad głowami przechodniów poruszających się po trakcie śródmiejskim, powiadomili
nas czytelnicy.
– Turyści zagraniczni, których
w t ym roku jest wy jątkowo
dużo, z obrzydzeniem patrzą na
brudną nawierzchnię ul. 1 Maja
– mówi pan Mirosław z Jeleniej
Góry. – Kto usiądzie w ogródku
gastronomicznym, aby napić się

W szczycie sezonu turystycznego możemy pochwalić się brudnym
śródmiejskim traktem.
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TO SKANDAL, ABY REPREZENTACYJNA ULICA W
MIEŚCIE PRZYPOMINAŁA WIEJSKIE KLEPISKO
kawy lub zjeść ciastko, łyka wraz
z nimi kurz, który osiada na potrawach i napojach. To skandal,
aby reprezentacyjna ulica w mie-

Fot. Tejo

ROZMAITOŒCI

ście przypominała wiejskie klepisko – podkreśla. – Z kolei kiedy
pada deszcz, miał zamienia się
w błoto, które brudzi obuwie i
odzież spacerowiczów.

Narzekają także właściciele
sklepów, którzy codziennie wynoszą na szufelkach kilogramy
kurzu wniesionego przez klientów. Częściej trzeba także myć
witryny placówek handlowych.

Angela

GRATIS DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

(Angela)

Nowa wirtualna Jelenia Góra
Po kilku miesiącach od pierwszych zapowiedzi pojawiła
się nowa szata graficzna miejskiej strony internetowej
stolicy Karkonoszy.

Na basen przy Szkole Podstawowej nr
11 co sobotę w godz. 8 – 9 może wejść
nie płacąc każdy niepełnosprawny,
który będzie miał specjalny karnet.
Będzie to możliwe do czerwca 2010
roku.

Na wniosek Oddziału Terenowego Polskiego
Towarzystwa Walki z Kalectwem w Jeleniej Górze, prezydent Jeleniej Góry nieodpłatnie umożliwił korzystanie przez osoby niepełnosprawne
z basenu kąpielowego przy Szkole Podstawowej
nr 11 przy ul. Ogińskiego.
– Otrzymaliśmy 50 karnetów upoważniających do wstępu na basen, które zostały już
rozdysponowane na poszczególne organizacje.
Karnety są bezimienne i mogą być użytkowane
rotacyjnie wśród niepełnosprawnych, na co
liczymy – mówi Leszek Karbowski, prezes
Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w
Jeleniej Górze.
Każda chętna osoba niepełnosprawna winna
w tym wypadku zgłaszać chęć swego uczestnictwa bezpośrednio u szefów organizacji, którzy
koordynują wykorzystanie karnetów.

– Dlaczego nadmiar miału nie został uprzątnięty i kiedy to nastąpi? – zapytaliśmy Czesława
Wandzla, dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. – Kółko Rolnicze Siedlęcin powinno
to zrobić już dawno – dziwi się szef lokalnych drogowców. Zapewnił nas, że dopilnuje, by
zostało to zrobione … „już”, a jeśli nie „już”, to „jak najszybciej”. Miejmy nadzieję, że „jak
najszybciej” nie potrwa kolejne trzy miesiące.

– Jelenia Góra im starsza tym lepsza – głosi slogan miejski umieszczony na stronie otwierającej witrynę miasta w nowej szacie. Zakładki
wskazują dostępna po angielsku,
czesku i niemiecku. Kto jednak
zechce sprawdzić, o czym donoszą
zagranicznym gościom gospodarze
miasta, rozczaruje się, bo strony
kierują do polskojęzycznej.
Całość podzielona jest na cztery
grupy tematyczne: miasto, biznes, turystykę oraz informacje
praktyczne. – Nowy portal został
przygotowany z myślą o szybkim i

Basen jest dostępny dla
niepełnosprawnych w każdą sobotę
w godzinach 8.00 - 9.00. do końca
czerwca 2010 r.

AWANS TYGODNIA
Ewa Węglarowicz–Makowska
zastępca prokuratora okręgowego
Była rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w
Jeleniej Górze, Ewa Węglarowicz-Makowska,
jest od minionej środy nową zastępczynią
prokurator okręgowej w Jeleniej Górze. Zajęła
miejsce prokuratora Krzysztofa Domagały, który
zrezygnował z zajmowanego stanowiska i od
września będzie pracował w wydziale obrotu
zagranicznego prokuratury.
Nowa zastępczyni jest drugą kobietą na szczycie
hierarchii Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.
Jej szefowa to legniczanka Teresa Łozińska-Fatyga.
Jeśli dodać do tych pań prok. Violettę Niziołek, obecną
rzeczniczkę instytucji, trudno oprzeć się wrażeniu, że
jej świecznik został mocno sfeminizowany. Panie w roli
śledczych sprawdzają się jednak świetnie: prokuratura
ma dobre wyniki. Ewę Węglarowicz-Makowską, dotychczasową naczelniczkę wydziału śledztw, zastąpił
prok. Marcin Zarówny.

(tejo)

łatwym dostępie do informacji, jak
również sprawnym przemieszczaniem się pomiędzy poszczególnymi
działami – czytamy w zapowiedzi
anonsującej wirtualne nowości.
Pomysłodawcy mają nadzieję,
że taki schemat spotka się z akceptacją wśród internautów i ułatwi
poruszanie się po witrynie miasta.
– Prosimy jednocześnie o przesyłanie uwag oraz sugestii dotyczących
strony i jej zawartości na adres:
info@jeleniagora.pl – dodają.

(tejo)

Najlepszymi recenzentami strony będą sami jej czytelnicy. Ci podzielili się w ocenach. Wielu
drażni czerwony kolor tła, innym nie podobają się niedoróbki i zbyt mały krój czcionki. Ale
nie brakuje też wysokich not. Jedno jest pewne: jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim
dogodził.

PLUS TYGODNIA
Ryszard Nowak
walczący z sektami
Radny powiatowy znany bardziej jako przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Obrony przed
Sektami, znów w świetle jupiterów. Tym razem nie „dzięki” satanistom, lecz popularnej i skandalizującej piosenkarce Dodzie. Nowak złożył do prokuratora generalnego zawiadomienie o popełnieniu
przestępstwa polegającego na obrazie przez rzeczoną panią uczuć religijnych Polaków i Żydów.
Powód? „Gwiazda” w
wywiadzie dla Dziennika.pl określiła „autora Biblii” mianem
„naprutego winem i
palącego jakieś zioła”. Po doniesieniu
Nowaka Doda dostała
szlaban w wejściach
na antenę „jedynki”. A
pan Ryszard wrócił na
łamy ogólnopolskiej
prasy. Spory tekst poświęcił mu Dziennik w
swoim magazynowym
wydaniu.

(tejo)

Fot. Ania / Archwium
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Relaks i zabawa w Sandra Spa

3

Od miesiąca mieszkańcy naszego regionu
i turyści z całej Polski
mogą się cieszyć kapielą w basenach oraz
korzyst ać z zabiegów
SPA i z innych rozrywek
w ośrodku Sandra SPA
w Karpaczu. O zaletach
n owe g o h o t e l u m ów i
jego właściciel, Janusz
Zalewski.
Jelonka.com - Kiedy zrodził się pomysł budowy „Sandry” w Karpaczu?
Janusz Zalewski - Mieszkam
w nadmorskiej Pogorzelicy,
miejscowości w gminie Rewal,
która od lat jest gminą partnerską Karpacza. Mieszkańcy
tej miejscowości, a także z Jeleniej Góry i okolic byli często
naszymi gośćmi. Wiele razy słyszałem jak mówili: „szkoda, że
takiego ośrodka nie ma u nas”.
W trakcie jednej z rozmów
z władzami Kar pacza, jak a
odbyła się w Rewalu, zrodziła
się myśl budowy w tej górskiej
miejscowości hotelu z basenami dostępnymi dla wszystkich
mieszkańców. Gmina znalazła
t eren, wyceniła go, ogłosiła przetarg, który wygrałem
i wybudowałem „Sandrę”. Karpacz, to miejscowość górska,
gdzie tur yści uzależnieni są
od pogody, podobnie jak nad

morzem. Atutem hotelu jest
baza rekreacyjna z basenami,
zjeżdżalniami i centrum odnowy biologicznej, gdzie można
spędzać całe dnie w przypadku
deszczowej pogody.

Jelonka.com - Niektórzy
obawiają się, że odbierze
Pan innym właścicielom hoteli i pensjonatów turystów

i wczasowiczów.
Janusz Zalewski - Podobne
obawy były w Pogorzelicy, gdy
otwierałem „Sandrę”. Czynna
przez cały rok ożywiła tę miejscowość. Inni poszli w moje

ślady i wokół powstało wiele
podobnych placówek z basenami i SPA . Dziś wszystkie
sklepy są czynne przez cały rok,
zarabiają zakłady fryzjerskie
i gastronomiczne.
W K ar paczu moi
gości też „pójdą
w miasto” do tutejszych kawiaren e k i sk l e p i ków.
Tak jest w Pogorzelicy, gdzie na
weekendy przybywają mieszkańcy
między innymi ze
Szczecina, Poznania i Zielonej Góry.
Miałem także gości
ze Szklarskiej Poręby i Jeleniej Góry.
Te r a z z a p e w n e
część z nich przeniesie się do Karpacza z uwagi na
mniejszą odległość.
Proszę pamiętać, że
do karpackiej „Sandry” mogą
przychodzić ludzie mieszkający w tutejszych ośrodkach
i okolicy. To właśnie między
innymi dla nich obowiązują do
południa niższe ceny na basen.

Są także karty rabatowe dla
stałych gości, które mogą i już
wykupują właściciele innych
ośrodków i oferują swoim gościom. Przykładowo, godzinny
bilet na basen i obiekty wodne
typu zjeżdżalnie kosztuje 25 zł,
a do południa 18 zł. Nastawiamy
są na grupy szkolne (12 zł od
osoby) i przedszkolaków (8 zł).
Rano jest zawsze mniej
gości hotelowych, więc
dlaczego baseny mają
stać puste? Chcemy żyć
w zgodzie z mieszkańcami Karpacza i okolic
i ich gościć. Chcemy zachęcić do odwiedzania
„Sandry”, poznania jej
walorów i atrakcji.
Jelonka.com – Na
ile bogata jest także
oferta dla dorosłych?
Janusz Zalewski Chcemy ożywić Karpacz
wieczorem. Dla naszych
gości mamy kawiarnię
i restaurację z dancingami oraz pub nocny
połączony z dyskoteką,
jest kręgielnia 6-torowa
i symulator do golfa. Jest także
siłownia, squash i inne atrakcje.
To nie jest obiekt tylko dla gości
hotelowych, ale jest on otwarty
dla wszystkich chętnych. Mamy
ogrody widokowe na
dachu i inne atrakcje.
Jelonka.com - Zatrudnił
Pan sporo osób. Trudno było
znaleźć chętnych?
Janusz Zalewski - Nie było
z tym kłopotu. Wielu młodych
ludzi szybko uczy się zawodu,
ale też bywały przypadki, że
t r z e b a by ł o n i e k t ó r y m p o dziękować za pracę. Cieszę
się, że jest w Karpaczu szkoła
hotelarska, z którą nawiążę
współpracę, gdyż zdaję sobie
sprawę, że tam są zarówno moi
jak i innych ośrodków przyszli
p r a c ow n i c y. D u ż y h ot e l t o
wspaniała baza na odbywanie
praktyk. Dziś zatrudniam już
prawie sto osób. Każdy ma

umowę o pracę i pewną przyszłość. Ja też muszę mieć zaufanie do pracowników, którzy
już niebawem będą obsługiwali
przeszło 550 gości. Hotel pracuje na razie na połowie swoich
możliwości, ale dzięki temu
ludzie szybciej się uczą.
Jelonka.com - Jak układa

się współpraca z władzami
miasta?
Janusz Zalewski - Burmistrz
Bogdan Malinowski oraz radni
byli od początku przychylni tej
inwestycji. Daliśmy sto miejsc
pracy, dzięki czemu bezrobocie
spadło. Pamiętajmy, że okoliczne zakłady padły i ludzie byli
bez pracy. Zgodnie z uchwałą
r a d nyc h m a my z wo l n i e n i a
podatkowe od nieruchomości
typu baseny, czy inne obiekty
sportowe. Dodam, że kilka lat
temu radni Rewala uchwalili,
że nowy inwestor, który buduje
całoroczny obiekt hoteloworekreacyjny i daje pracę mieszkańcom gminy, jest przez trzy
lata zwolniony z podatków.
Był to magnes, gdyż powstało
w owym czasie wiele inwestycji.
- Czy „Sandra” w Pogorzelicy straci na otwarciu

siostrzanego obiektu w Karpaczu?
Janusz Zalewski - Jedni wolą
góry inni morze, a są tacy co
odwiedzą nas i tam i tu. Na pewno magnesem tych obiektów
jest to, że mają one kryte baseny. W Karpaczu postawiłem na
baseny wodne dla dzieci, gdyż
wielu gości to właśnie rodzice

ze swoimi pociechami, które
uwielbiają tego typu atrakcje.
Karpacz także czeka na tego
t ypu gości, którzy wolą rodzinny wypoczynek w naszych
górach niż zagraniczne wojaże do egzotycznych krajów.
Jeżeli chodzi o Pogorzelicę to
powiem, że niedawno przybywał w tym regionie prezydent
Lech K aczyński. Spożył on
razem ze swoimi gośćmi obiad
w moim ośrodku. To było duże
wyróżnienie. W Pogorzelicy
wypoczywają znani polit ycy
z całej Polski. Tu także spotykają się czołowi polscy aktorzy na
turnieju tenisowym. Być może
część z nich pojawi się w przyszłym roku w Karpaczu.
Jelonka.com - Dziękujemy
za rozmowę.
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WYDARZENIA

RYTM TYGODNIA
Podwójne świętowanie

15 sierpnia (sobota) przypadła uroczystość Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny zwana też Matki Boskiej Zielnej.
Było to także Święto Wojska
Polskiego. Ponieważ dzień ten
wypadł w sobotę, pracującym
należy się dodatkowe wolne w
tygodniu.

Wernisaż
przyspieszony

Nie zwyczajowo 1 września,
ale 31 sierpnia (poniedziałek)
odbędzie się wernisaż wystawy pokonkursowej „Jelenia
Góra i Jeleniogórzanie 2008”.
Organizatorzy zapraszają do
Osiedlowego Domy Kultury na
Zabobrzu o godz. 17. Imprezie
Jeleniogórskiego Towarzystwa
Fotograficznego patronuje
prezydent Jeleniej Góry Marek
Obrębalski. Wernisaż tradycyjnie otwiera obchody Września
Jeleniogórskiego.

Ciemności w centrum

W nocy z piątku na sobotę
egipskie ciemności spowiły
ulicę Matejki, Bankową i częściowo Sudecką. Zepsuło się
zasilanie latarni ulicznych. Do
mieszkań prąd dopływał normalnie. Ze względu na większe
zagrożenie przestępczością policja skierowała do śródmieścia
dodatkowe patrole i to wbrew
powiedzeniu, że najciemniej
pod latarnią.

Bestia szarpie dzieci
Chwila nieuwagi matki wystarczyła, aby jej jeżdżącego rowerkiem sześcioletniego syna
pogryzł pies sąsiadów. Właściciele zwierzęcia nie czują się za to odpowiedzialni, a wilczur zaatakował w tym roku już trzy razy. Policja chce ukarać kobietę, bo nie założyła
dziecku kółek do pojazdu.
– To było w miniony wtorek po
godzinie 18.00 – wspomina pani
Karolina Wojciechowska, która z
dwójką dzieci mieszka przy ulicy
Piotra Skargi. – Natalia i Łukasz
zawsze bawią się na podwórku z
tyłu budynku. Tak było i wtedy.
W pewnym momencie córka
Natalia poprosiła mnie o coś z
mieszkania. Kiedy weszłam do
środka, na podwórku został Łukasz, który jeździł na rowerku.
To bardzo żywe i rozwinięte
dziecko, które zachowuje się jakby było co najmniej dwa lata starsze. Każdy kto go zobaczy, nie będzie miał wątpliwości, że matka
mogła go bez obaw zostawić na

chwilę na podwórzu. Pech chciał
jednak, że w tym czasie na spacer
z psem podobnym do owczarka
niemieckiego wyszła młoda
dziewczyna.
– To była chyba córka właścicielki – mówi pani Karolina.
– Ona tu nie mieszka i nie wiem
jak to się stało, że to akurat
wyprowadziła zwierzę. Pies prowadzony był na smyczy, ale nie
miał kagańca. Kiedy Łukasz koło
niego przejeżdżał na rowerze,
ten rzucił się na dziecko i ugryzł
go w nogę. Jakby tego było mało,
chłopczyk przewrócił się i spadł
z rowerka ude-

Co z tego wyniknie?
Jak mówi kom. Bogumił Kotowski z KMP w Jeleniej Górze za dziecko
i jego bezpieczeństwo odpowiada matka. Z drugiej strony, za zwierzę
odpowiada jego właściciel. Zgodnie z prawem pies powinien być
wyprowadzany na smyczy i w kagańcu. W najbliższym czasie dzielnicowy złoży wniosek do sądu o ukaranie właścicieli,
którzy nie dopilnowali zwierzęcia. Jeszcze nie
wiadomo, czy funkcjonariusze nałożą karę na
matkę chłopca za brak opieki nad nim w chwili
zdarzenia.

W secesyjnym gmachu Teatru im. Norwida trwają prace
remontowe części administracyjnej budynku. Odmalowywane są korytarze oraz niektóre pomieszczenia biurowe.
Zabytek, który kilka lat temu
przeszedł remont kapitalny
elewacji, wymaga jeszcze odnowienia wnętrz. Niestety, na
kompleksową modernizację
nie ma środków.

Fot. Angela

Teatralna kosmetyka

Zachowają trzeźwy
umysł

Daria Batorowicz, Paweł
Bień i Adrian Skulimowski z
Gimnazjum w ZSO nr 1, Ula
Kucharczyk i Anna Bibak z SP
nr 3, Natalia Nastula z MDK
oraz Wiktoria Krakowiak ze
świetlicy terapeutycznej przy
SP nr 11 to siódemka wyróżnionych w konkursach w ramach ogólnopolskiej kampanii
„Zachowaj trzeźwy umysł”.
Gratulujemy!

Wsparcie
na podręczniki

Do 3 września rodzice lub
opiekunowie, których dochody
nie przekraczają 351 złotych
netto na osobę, mogą złożyć wniosek o wsparcie przy
zakupie podręczników dla
dzieci i młodzieży. Na koncie
dolnośląskiego kuratorium już
pojawiły się pieniądze przekazane na ten cel z Ministerstwa
Edukacji.

(tejo)

rzając głową w zaparkowany
samochód.
Z głowy trysnęła krew, a noga
zaczęła puchnąć i sinieć. Zakrwawiony i zapłakany ruszył w
stronę swojego domu. Pani, która

niłam na policję, poprosiłam, by
funkcjonariusze przyjechali do
szpitala i spisali zeznania. Nikt
się jednak nie pojawił.
Kiedy wróciliśmy ze szpitala,
było już bardzo późno. Łukasz
był zmęczony i nie chciałam już
go w tym dniu ciągać na policję.
Na komisariat poszłam następnego dnia. Złożyłam zeznania, ale
dzielnicowy powiedział mi, że

PSY NIEBEZPIECZNE STWARZA
PRZEDE WSZYSTKIM CZŁOWIEK.
wyprowadzała psa, zamiast zająć
się chłopcem, wróciła ze zwierzęciem do domu, zostawiając
dziecko samo sobie.
– Sonia mnie ugryzła w nogę, wtedy się
przewróciłem, uderzyłem o samochód
i zaczęła mi lecieć
krew, płakałem, ale ta
pani mi nie pomogła
tylko sobie poszła –
mówi nam sześciolatek
z żalem w głosie. To nie
był pierwszy raz, przed moimi urodzinami też
mnie ugr yzł, w
rękę i nogę. Pogryzł też moja
koleżankę.
Te trzy
zdarzenia potwierdza matka
dziecka i sąsiedzi. – Na początku
myśleliśmy, że ten
pies ugryzł go w
głowę – mówi pani
Karolina. Mały był tak
roztrzęsiony, że nie był
w stanie wytłumaczyć
co się stało. Łkał tylko w
kółko powtarzając „Sonia
mnie ugryzła”. Nat ychmiast podjęłam decyzję o
zawiezieniu dziecka do
szpitala, gdzie lekarze założyli mu siedem szwów.
W międzyczasie zadzwo-

jedyne co może zrobić to ukarać
właściciela psa mandatem 200
złotych. Powiedział mi jednak, że
ja też zostanę ukarana, za brak
opieki nad dzieckiem oraz brak
kółek bocznych przy rowerku Łukasza. Byłam w szoku, pierwszy
raz usłyszałam o przepisie, który
kazałby rodzicom przykręcać
boczne koła do roweru dziecka
na wypadek zaatakowania malca
przez psa.
Pani Karolina o sprawie opowiedziała swojej matce, która
nie pozostawiła tego bez echa.
Wykonała kilka telefonów, by
dowidzieć się, jak to możliwe,
że matka ma zostać ukarana za
brak kółek przy rowerku dziecka,
oraz za to, że na chwile spuściła
z oka Łukasza bawiącego się
na podwórku. Zdaniem matki
i babci chłopca, Łukaszowi na
podwórku nic, poza psem, za
którego odpowiada nie matka a
właściciel, nie groziło. Nikt też
nie mógł przewidzieć, że osoba
wyprowadzająca zwierzę nie
dopilnuje go. Sytuacji dziwią się
też sąsiedzi.
– Wychodzi na to, że dzieci
powinny być przywiązane do
płotów, a po podwórku powinny
chodzić psy – mówią. Przecież to
jakiś absurd. Gdyby rower miał
kółka boczne, to pies by go nie
ugryzł? A poza tym nawet jeśli
matka byłaby na podwórku, to
czy coś by to zmieniło? Nikt nie

Mandat za brak smyczy
W lipcu pijany 45–latek podczas awantury, którą wywołał z własną matką, poszczuł
kobietę psem. Wyrodnego syna zatrzymała policja. Dostał mandat, bo prowadził
zwierzę bez smyczy i kagańca. Czworonóg trafił do schroniska.

SPRZEDAWAŁ NARKOTYKI I GROZIŁ ŚMIERCIĄ
Policjanci zatrzymali 21-letniego mężczyznę podejrzanego o groźby i wymuszenia rozbójnicze. Sprawca sprzedawał również narkotyki. Groził innym osobom pobiciem i pozbawieniem życia. Może spędzić nawet 10 lat
w więzieniu.
Zatrzymany proponował swoim znajomym narkotyk w postaci
marihuany, którą wspólnie palili.
Następnie po kilku dniach żądał
od nich zapłaty. Osobom, które
nie zapłaciły podanej kwoty, groził
pobiciem i pozbawieniem życia.

Kwoty te zwiększał z dnia na
dzień, tłumacząc, że są to m.in.
koszty przejazdów taksówką
– wyjaśnia kom. Bogumił Kotowski z policji.

(tejo)

PRZESTĘPCY POSTAWIONO ZARZUTY
WYMUSZEŃ ROZBÓJNICZYCH,
GRÓŹB KARALNYCH I SPRZEDAŻY
ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH. GROZI
MU KARA DO 10 LAT WIĘZIENIA.

jest w stanie chodzić za każdym
z dzieci krok w krok. Przepisy
jasno mówią, że pies ma być
wyprowadzany na smyczy i w
kagańcu. Gdyby tak było, nic
by się dziecku nie stało. A teraz
właściciele psa wypierają się,
mówią, że nic takiego nie miało
miejsca.
Tymczasem Iza Wojciechowska, siostra pani Karoliny twierdzi, że widziała jedną z osób z
rodziny właściciela psa, która
potwierdziła to zdarzenie.
– Ania przekazała mi, że mam
powiedzieć Karolinie, żeby zakupiła kaski na rower dla swoich
dzieci, bo jeżdżą one jak szalone,
a Łukasz upadając na samochód,
porysował im maskę w aucie –
mówi.
Matka chłopca zapowiada, że
sprawy nie odpuści. – Nie chodzi
mi o żadne odszkodowanie, nawet nie chcę dla siebie czy syna
słowa „przepraszam”. Boję się
tylko, że któregoś dnia dojedzie
tu do tragedii. Po podwórku bawią się nie tylko moje dzieci, w
budynku mieszka sporo rodzin.
Niemal każda z nich ma małe
dzieci.

Angelika Grzywacz

Szczególnie
groźne
Na mocy rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 15
grudnia 1998 roku za szczególnie niebezpieczne uznano jedenaście ras psów:
Akbash dog
Amerykański pit bull terier
Buldog amerykański
Anatolian karabash
Dog argentyński
Moskiewski stróżujący
Owczarek kaukaski
Perro de presa Canario
Perro de presa Mallorquin
Rottweiler
Tosa inu

Bracia bez opieki
W miniony czwartek oficer
dyżurny otrzymał anonimowe
zgłoszenie, że w jednym z
mieszkań w Mysłakowicach
przebywa bez opieki matki
trzech chłopców. – Najstarszy
z nich powiedział policjantom, gdzie mieszka ich babcia.
Funkcjonariusze przywieźli
kobietę, która zobowiązała się
zaopiekować wnukami – mówi
kom. Bogumił Kotowski z policji. Funkcjonariusze zajęli się
ustaleniem, gdzie przebywała
się matka chłopców. O całej
sytuacji policjanci powiadomią
sąd rodzinny.

(tejo)
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Kamerą w wandala

Nie lepiej jak po przejściu tornada wyglądają niektóre ulice w Jeleniej Górze po tym, jak
przetoczy się przez nie wataha bezmyślnych łobuzów. Policja odnotowała do lipca 215
aktów wandalizmu z udziałem nieletnich. Mieszkańcy nie mogą doczekać się monitoringu. Czy kamery zaprowadzą bezpieczeństwo i przywrócą ład w stolicy Karkonoszy?
Przewrócona budka telefoniczna,
połamane ławki, pobazgrane farbą
w spreju domy, zniszczone brukowe
nawierzchnie ulic – tak wygląda
Jelenia Góra latem 2009 roku.
Najgorzej jest po masowych
imprezach. W nocy z niedzieli na

leżał niemal przez poniedziałek.
Jeleniogórzanie przechodzili obok
obojętnie, ale turyści przystawali i
pokazywali obrazek palcami…
W lipcu jeden z małolatów zniszczył ramkę z rozkładami jazdy przy

ZGODNIE Z „PAMIĘTAJĄCĄ” CZASY STANU
WOJENNEGO USTAWĄ Z 26 PAŹDZIERNIKA
1982, O POSTĘPOWANIU W SPRAWACH
NIELETNICH, SĘDZIA KIERUJE SIĘ PRZEDE
WSZYSTKIM DOBREM PRZESTĘPCY.
poniedziałek po zakończeniu Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych banda pijanych młodzianów
przewróciła przy ulicy Bankowej
budkę telefoniczną jednego z operatorów. Zdemolowany przedmiot

ul. Wincentego Pola. Wartość strat
to około dwóch tysięcy złotych.
Został zauważony i złapany. Teraz odpowie za swoje wybryki.
Innym razem dwóch chłopaków
zniszczyło elewację budynku sali

gimnastycznej na Zabobrzu odbijając
piłkę o ścianę budynku. Wartość
strat wyniosła 400 zł. – Policjanci z
Kowar ustalili i zatrzymali wandala,
który pomalował farbą w aerozolu
ogrodzenie, elewację budynku oraz
znaki drogowe – poinformował kom.
Bogumił Kotowski. To tylko niektóre
z przykładów wandalizmu w mieście
i okolicy.

Nadzieja w wizji

Trudno się dziwić, że w
tej sytuacji mieszkańcy jak
na zbawienie czekają na
zapowiadany już od kilku
lat montaż monitoringu wizyjnego.
Tu w tunelu zapowiedzi pojawiło się
zielone światło ich spełnienia. Do
urzędu marszałkowskiemu wpłynął
jeleniogórski wniosek na dofinansowanie systemu dozoru.

POWRÓT „LISTU” NA CZARNE

Od 28 sierpnia renesansowy dwór Czarne ponownie przeniesie się w czasie za sprawą
nietypowej realizacji Teatru im. Norwida, komedii „List” A. hr. Fredry w reżyserii
Krzysztofa Pulkowskiego.
Według zapowiedzi komedia
z udziałem Elwiry HamerskiejKijańskiej, Agaty Moczulskiej,
J a c k a G r o n d owe g o , I g o r a
Kowalczyka i Tadeusza Wnuka
nie zejdzie z afisza aż do 19
września. 3 i 17 dnia tego
miesiąca „List” zostanie wystawiony dwa razy w ciągu
dnia.

Sztuka, klasyczna komedia
hrabiego Fredr y o miłości
i zazdrości, została bardzo
ciepło przyjęta przez publicz-

Ma zawierać 61 kamer. Zainstalowane będą w całym mieście roboczo
podzielonym na cztery sektory.
Pierwszy z nich to centrum: czyli
m.in. od dworca PKP do Podwala,
wzdłuż ulic: Bankowa, 1 Maja, Kopernika, Długa, Placu Ratuszowego, do
Wolności 150 czyli do zajezdni MZK.
Kamery pojawią się też m.in. na
wieży Krzywoustego, przy
budynku Gimnazjum nr 3,
n a

ność pod koniec minionego
sezonu.

(tejo)

Teatr im. Norwida przygotowuje także październikową premierę. Będzie to dramat „Odbita
chwała” Ronalda Harwooda, brytyjskiego dramaturga i prozaika, prezesa światowego Pen
Clubu. Na deskach teatru sztukę tę, która swoją prapremierę miała w warszawskim Teatrze
Współczesnym, reżyseruje Janusz Zaorski.

„Oblicza Rynku”
w Książnicy Karkonoskiej
Jeleniogórskie Centrum
Edukacji i Informacji Kulturalnej zaprasza na pokaz
dokumentu multimedialnego
Konrada Przezdzięka zatytułowanego „Oblicza Rynku”. Materiał powstał w ramach cyklu
Biura Wystaw Artystycznych
„Horyzonty wyobraźni” i był
prezentowany w BWA w maju
tego roku. Autor przedstawi w
nadchodzącą środę nową wersję pokazu, na który składają
się obrazy centralnego miejsca
Jeleniej Góry współczesne i
sprzed lat, a całość jest próbą
osobistego spojrzenia na losy
rynku, jego historię i miejsce
we współczesnej tożsamości jeleniogórzan. W filmie
wystąpili Ivo Łaborewicz,
szef Archiwum Państwowego
oddziału w Jeleniej Górze,
Tomasz Miszczyk, archeolog
z Muzeum Karkonoskiego
oraz Stanisław Firszt, historyk
archeolog i dyrektor Muzeum
Przyrodniczego, którzy przybliżają dzieje placu Ratuszowego. Początek pokazu w środę
o godz. 16. 30 w Książnicy
Karkonoskiej – sala konferencyjna, wstęp wolny.

(tejo)

budynku dawnego Aniluxu czy w
okolicach Kolegium Karkonoskiego.
W sumie centrum pilnować będą
34 kamery. Na Zabobrzu planuje
się zamontować 11 kamer, taka
sama liczba ma być w Cieplicach. W
Sobieszowie będzie ich pięć. Zakup i
montaż urządzeń pochłonie milion
osiemset tysięcy złotych i na taką
kwotę opiewa wniosek. Mają być to
nowoczesne urządzenia pozwalające
na zarejestrowanie dokładnego
obrazu, co umożliwi identyfikację
ewentualnych sprawców czynów
zabronionych. Centrum dozoru
będzie zlokalizowane w siedzibie
straży miejskiej.
Kiedy dokładnie dowiemy się, czy
miasto dostanie dofinansowanie
na monitoring, czy nie? Jeszcze nie
wiadomo. Nieoficjalnie mówi się o
wrześniu. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, system mógłby
już zacząć działać w trzecim kwartale
przyszłego roku. Jeśli jednak wniosek
zostanie odrzucony, miasto planuje
podzielić inwestycję na trzy lata i
zrealizować ją ze środków z budżetu
miasta.

waniu w sprawach nieletnich, sędzia
kieruje się przede wszystkim dobrem
przestępcy, dążąc do osiągnięcia
korzystnych zmian w osobowości i
ich zachowaniu.

Liczy się dobro
przestępcy
Każdego nieletniego Sąd Rodzinny
traktuje indywidualnie rozpatrując jego winę. Dlatego najbardziej
dotkliwa kara, jaką jest zsyłka do
poprawczaka, wymierzana jest
rzadko. Najczęściej kończy się na
dozorze kuratorskim. W nielicznych
przypadkach udaje się ściągnąć od
rodziny delikwenta pieniądze na zadośćuczynienie i naprawienie wyrządzonych szkód. Za brak wyobraźni
i rozpasanie wyrostków płacą więc
wszyscy podatnicy. Policjanci, którzy
wyłapują nastoletnich wandali, nie
dziwią się więc, że czynią to po kilka
razy. – Nauczka dla takiego urwisa
żadna. Wraca więc na drogę przestępstwa, co skutkuje demoralizacją –
usłyszeliśmy od pragnącego pozostać
anonimowym policjanta.

Angela/tejo

Jak karać?

Rozsądek podpowiada, że monitoring na niewiele się zda, jeśli sprawcy
aktów wandalizmu nie będą surowo
karani za swoje wybryki. Z tym jest
jednak kłopot, ponieważ polskie
prawo wyjątkowo łagodnie traktuje
łobuzów niszczycieli. A na nieletnich
wręcz przymyka oko, co sprawia,
że młodzież w wieku cielęcym,
która czerpie radość z
niszczenia, ma się
świetnie i czuje się
bezkarna.
Złapany wandal trafia przed
sąd dla nieletnich.
Ale tu trudno liczyć na
surowość składu. Zgodnie z „pamiętającą” czasy
stanu wojennego ustawą z
26 października 1982, o postępo-

Jest coraz gorzej
Od stycznia do lipca br. nieletni popełnili w sumie 215 aktów wandalizmu. W
minionym roku było ich 421, natomiast
dwa lata wcześniej – 411. Strażnicy
miejscy od stycznia do sierpnia br. podjęli
natomiast 220 interwencji dotyczących
wandalizmu i mandatami ukarali około
25 osób. Niestety ani dane policji, ani
straży miejskiej nie są pełne. Wielu
właścicieli zniszczonego mienia nie składa
oficjalnego zawiadomienia i nie oczekuje
ścigania sprawców, najczęściej dlatego,
że nie wiadomo, kim oni są.

Nastolatka atakuje

gapiów

Sprowokować może ją każdy drobiazg, ale najbardziej
„uczulona” jest na dłuższe spojrzenia. Kiedy zauważy
wpatrzone w siebie oczy, wpada w szał. Bierze w rękę
co popadnie i ciska tym w gapia. Mowa o dziewczynie,
która od kilku tygodni straszy przechodniów w centrum
Jeleniej Góry.
Roksanę widzieli z pewnością ci,
którzy choć raz w ostatnim czasie
przechodzili przez centrum miasta.
Jest wysoka, szczupła, z kokiem i
ciemna karnacja skóry. Na pierwszy rzut oka niepozorna.
– Tej dziewczynki nie sposób nie
zauważyć – mówią mieszkańcy
Jeleniej Góry, którzy mieli z nią
styczność. – Cały czas biega, przez
chwilę nie może ustać w miejscu.
Zwraca na siebie uwagę, a kiedy
ktoś się na nią popatrzy, a ona to
zauważy, rzuca butelkami, kostką
brukową, cegłami, czasami pustymi butelkami po piwie czy napojach, kartonami po sokach, które

wygrzebuje ze śmietników. Wyzywa
przechodniów, zaczepia turystów, a
nawet na nich pluje – wymieniają
atakowani mieszkańcy.
Wcześniej została też zatrzymana
podczas teatrów ulicznych, kiedy
rzucała w przechodniów kostką
brukową i pluła w nich. Ugryzła
też jedną z osób, która chciała ją
zatrzymać. Niewiele z całej sytuacji
robią sobie niestety jej rodzice.
Obecnie w sprawie nastolatki strażnicy miejscy sporządzili notatkę i
pismo, które w najbliższym czasie
zostaną przekazane do sądu dla
nieletnich.

(Angela)

Strażnicy miejscy i policjanci już kilka razy interweniowali w jej sprawie. Ostatni raz w
miniony poniedziałek, kiedy dziewczyna najpierw rzucała w przechodniów butelkami i
kartonami po sokach, a następnie taśmą klejącą próbowała okleić niepełnosprawnego na
wózku inwalidzkim.
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Porządek musi być
W poniedziałek (17 sierpnia) Jerzy Lenard, dotychczas radny i doradca dla przedsiębiorców, rozpoczyna nowy rozdział swojego życia w Jeleniej Górze. Z nominacji prezydenta miasta, Marka Obrębalskiego obejmuje urząd jego zastępcy. Zajmie miejsce
zwolnione przez Jerzego Łużniaka, który awansował do zarządu województwa i został
wicemarszałkiem.
Jelonka.com – Kiedy po raz
pierwszy usłyszał pan propozycję objęcia tego stanowiska?
Jerzy Lenard – Pierwsze rozmowy były dość dawno, gdy tylko
Jerzy Łużniak dostał propozycję
objęcia funkcji wicemarszałka. Ale
prezydent rozmawiał również z innymi kandydatami. Chciał też mieć
czas na podjęcie decyzji i uzgodniliśmy, że zdecyduje po urlopie. I tak
się stało. Nominację odebrałem z

za przejechanie 4 lub 5 kilometrów
płaci podwójnie, a mieszkaniec
Jagniątkowa czy Michałowic za
20 kilometrów płaci jak za miejski
bilet.
Przekształcenie MZK w spółkę
to dopiero początek. Zakład dalej
będzie działał po staremu. Jedynie odpowiedzialność szefów się
zwiększy i dyscyplina finansowa
musi być większa. Firma musi
przestać wozić powietrze w auto-

nim na przykład przystanek w Sobieszowie koło kościoła. Autobusy

przez urząd energetyki cieplnej.
Miasto nie ma pieniędzy na bardzo
kosztowne modernizację ciepłowni
i sieci przesyłowej. Najpierw trzeba
wykonać połączenie ciepłowni na
Zabobrzu z elektrociepłownią na
Karola Miarki. Potem znaczną
obniżkę kosztów da likwidacja
ciepłowni na Zabobrzu.

przestrzegać prawa, a są tacy,
którzy zalegają nawet kilkadziesiąt
tysięcy złotych.
Jelonka.com – Co pana w
mieście irytuje w szczególny
sposób?
– Irytuje mnie to, że nikt nie kontroluje jak funkcjonuje oświetlenie

JERZY LENARD: – BYWAJĄ DNI,
KIEDY JEST NAPRAWDĘ BRUDNO
rąk prezydenta w drugim dniu po
jego powrocie z urlopu. Najpierw
kandydatury były dyskutowane
przez różne szczeble PO. Uważam,
że odbyło się wszystko w sposób
bardzo naturalny.
– Jakie będą pańskie pierwsze decyzje? Czy ma pan zdanie
na temat najważniejszych
spraw do załatwienia w mieście?
Jerzy Lenard – Od dawna rozważałem, jak powinny być rozwiązane najpilniejsze sprawy w naszym
mieście. Pierwsze to doprowadzenie do finału przekształcenia
MZK z zakładu budżetowego w
spółkę prawa handlowego. W
minionym tygodniu odbyło się
spotkanie z wójtami i burmistrzami miejscowości, do których docierają miejskie autobusy. Wiemy
już, o ile mogą wzrosnąć koszty
funkcjonowania linii i szefowie
okolicznych gmin już się zastanawiają nad innymi sposobami
rozwiązania systemu komunikacji
publicznej. Rozważamy zmiany w
systemie drugiej taryfy. Wójtowie
podnosili, że niesprawiedliwe
jest, iż mieszkaniec na przykład
Jeżowa Sudeckiego

busach. Musi wprowadzić nowe
systemy biletowe. Tańsze bilety
przesiadkowe, obniżka dwóch
taryf. Już wiadomo, że konieczne
będzie zlikwidowanie niektórych
linii, inne będą zmodyfikowane,
a jeszcze inne powstaną od nowa.
Zasadą powinny być linie łączące
poszczególne części miasta i sieć
linii dojazdowych z różnych zakątków do przystanków węzłowych,
przesiadkowych.
Może

Ślubne zdjęcie nowego zastępcy szefa Jeleniej Góry. Panna młoda to pani
Agnieszka, dzięki której pan Jerzy stał się jeleniogórzaninem.

z Piechowic dowoziłyby ludzi na
ten przystanek, przesiadka na 7
i dalej. Kursy takie muszą być
zsynchronizowane. Wtedy
po Wolności jeździłyby
maksymalnie 2 linie, a
nie jak jest dzisiaj, 9 linii.
To by znacząco obniżyło
koszty. Myślę również
o przywróceniu najbardziej uczęszczanych
linii pospiesznych, ale
na innych zasadach niż
jeździły wcześniej. Koszty funkcjonowania MZK
wtedy spadną. Tak było w
miastach, gdzie wprowadzono podobne zmiany. Prywatyzacja PEC to najmniej ryzybyć
kowne przedsięwzięciem. To
rynek konkurencyjny, a
ceny ciepła są mocno
trzymane w
Jerzy Lenard podchodzi do nowego
r yzach
wyzwania z optymizmem i wiarą w

siebie.

Kolejny problem to zakłady
gospodarki lokalowej. Sam system
ich funkcjonowania jest zły, zakłady powinny zaprzestać obsługi
wspólnot mieszkaniowych. Na
razie jest tak, że ZGL, jako zarządca
własności miejskiej, występuje
również w imieniu właścicieli
lokali, którzy często są w sporze z miastem. Ten dualizm jest
szkodliwy i zawsze jedna strona
jest niedostatecznie chroniona.
Wspólnotami powinny zarządzać
firmy które wygrały przetargi.
ZGL powinny zostać spółkami,
gdyż kodeks handlowy pozwala na
dużo większą kontrolę finansową
nad firmami. Muszą w końcu być
załatwione sprawy zamiatane
pod dywan. Jako pierwszy musi
rozwiązany problem nie płacących
czynsz. Niewielka grupa ludzi
żyje kosztem całej reszty, które
musi złożyć się na ich czynsze i
to jest nieuczciwe. Ludzie muszą

ULUBIONY LOKAL, HOTEL, PENSJONAT

miejskie. Teraz nie ma światła na
estakadzie, nie ma na niebezpiecznych schodkach z ulicy Fortecznej
do Pijarskiej. To musi być lepiej
monitorowane i usuwane. Kolejna sprawa to coraz większa ilość
suchych drzew na skwerkach, przy
ulicach. Są wielkich zagrożeniem
dla ludzi i mienia. Kolejna sprawa
to czystość w mieście. Bywają
dni, kiedy jest naprawdę brudno.
Chciałbym „uruchomić” poczucie
obywatelskiej odpowiedzialności.
Pragnąłbym, żeby powstało takie
miejsce, gdzie ludzie zadzwonią,
poskarżą na dziejące się nieprawidłowości, lub opiszą je w mailu. U
nas dalej jest to traktowane jako
donos, a tymczasem jest to troska
o dobro wspólne, o miasto.
– Pan nie jest rodowitym
jeleniogórzaninem?
– To prawda, pochodzę z Podkarpacia. Urodziłem się w 1972

roku, Liceum Ogólnokształcące
ukończyłem w Bieczu, później Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
Tam studiowałem na kierunku:
gospodarka regionalna i miejska.
To miała być kuźnia kadr dla administracji. Ja mam okazję skorzystać
ze zdobytej wiedzy dopiero teraz.
Pierwsza praca była już tutaj, w
Urzędzie Statystycznym w Jeleniej
Górze, w ośrodku statystyki lokalnej. Szefem ośrodka był Marek
Obrębalski, tak więc, będzie on
moim szefem po raz drugi.
Do Jeleniej Góry trafiłem dzięki
mojej żonie, Agnieszce, która ze
mną studiowała na krakowskiej
AE. Ślub wzięliśmy jeszcze w Krakowie, a sama uroczystość odbyła
się w Bazylice Mariackiej obok
Sukiennic. Potem pracowałem
w firmach produkcyjnych, gdzie
zajmowałem się marketingiem. Zacząłem też pisać wnioski o środki
unijne. W końcu napisałem jeden
do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o utworzenie punktu
konsultacyjnego dla przedsiębiorców zabiegających o unijne środki.
Punkt, który prowadziłem, powstał
przy Stowarzyszeniu Rozwoju
Przedsiębiorczości w Kowarach.
Potem funkcjonował on przy cechu
rzemiosł różnych, a teraz działa
przy KARR. W związku z objęciem
stanowiska w ratuszu, musiałem
też zlikwidować firmę zajmującą
się doradztwem i szkoleniami.
– O współpracy z prezydentem mówi się różnie. Od jednego z potencjalnych kandydatów
na to stanowisko usłyszeliśmy,
że to może być trudne.
Jerzy Lenard – Nie sądzę. Uważam, że mamy podobny pogląd na
funkcjonowanie miasta i to ułatwi
nam współpracę. Najważniejsza
jest szybka i sprawna komunikacja
z prezydentem i to już się znacznie
poprawiło. Będę się też starał poprawić współpracę z radą miejską.
Mam nadzieję, że już nigdy więcej
żaden radny nie wstanie i nie
powie, że on o czymś nie wiedział
lub nie słyszał. Postaram się, aby
każdy wiedział, o czym rada będzie
dyskutowała długo przed sesją.

Rozmawiał
Marek Komorowski

NA EKRANACH I NA ŁAMACH

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

Gościniec Villa Nova z 79
głosami poparcia prowadzi w
naszym plebiscycie. Ale Hotel
„Caspar” goni lidera: zgromadził
74 kuponów. 30 głosów ma
Galeria Czekoladowa. Restauracja „U Leszka” w Kamiennej
Górze utrzymała dotychczasowy
wynik: 23 głosy. 15 kuponów
ma „Pasja”. Dalsza klasyfikacja: „Sonata” – 7, Hotel „Las”
- 6, restauracja Sphinx, „Pyrna
chata” - 5 „Old Pub” w Teatrze
Norwida – 2. Brasto Miś, Hotel
Jan – po 1 kuponie.
Zjadłeś gdzieś wystrzałowy
obiad, spędziłeś miło wieczór,
Twoi znajomi chwalą sobie
wypoczynek w tym lub innym
obiekcie? Wyróżnij go! Od poniedziałku rusza internetowa
edycja naszej zabawy.

Redakcja

Zmieniamy się. Bo nie chcę
na wstępie być nieskromnym
i napisać, że robimy się coraz
lepsi i bardziej profesjonalni. Ale
robimy to dla Państwa. O czym
mowa? Zapraszam na naszą
stronę Jelonka.com do obejrzenia najnowszych programów
internetowej telewizji przygotowanych przez redakcję. Mam
nadzieję, że również Państwu
nasze nowe studio przypadnie do
gustu. Z niecierpliwością czekam
też na Wasze komentarze i uwagi
dotyczące zmian i kierunku, w
którym idziemy.
Ale nie zapominajmy o Gościach programów. W tym tygodniu najważniejszym tematem w
„Czterech stronach miasta” była
sprawa kolejnej już kampanii
społecznej dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego. Moim

i Państwa Gośćmi byli panowie
Krzysztof Brodowski, zastępca
naczelnika sekcji ruchu drogowego, Marek Mazur - egzaminator
ruchu drogowego, Eugeniusz
Karczewski z Polskiego Związku
Motorowego oraz Robert Szulczyński
kierowca rajdowy.
Moi Goście to praktycy, którzy
pokonali już tysiące kilometrów
nie tylko polskich dróg. Razem
zastanawialiśmy się, dlaczego tak
się dzieje, że co roku mamy kolejne nagłaśniane akcje społeczne.
Są one, moim zdaniem, coraz
lepsze, coraz mocniej przemawiają do wyobraźni człowieka,
a mimo to po naszych ulicach
nie jeździ się bezpieczniej. Czy
to problem przepisów prawa,
szkolenia kierowców czy tylko
taka nasza polska cecha?

Może po prostu nie lubimy
szanować prawa i uważamy, że
prawo i przepisy są dla frajerów.
A może jest tak, że większość jeździ bezpiecznie, a tylko niewielka
grupa szaleje po naszych ulicach i
stwarza niebezpieczeństwo.
Do „Dialogów Jelonki” zaprosiłem pana Marka Mikruta, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
Jeleniogórskiego. Rozmawiałem
z samorządowcem o gorących
tematach: dębach, które rzekomo
miał wyciąć, zwalonym przez
powódź moście w Strużnicy i
zagranicznych wojażach.
Zapraszam do skomentowania
wyglądu naszego nowego studia.
Zmieniamy się dla Państwa.
Proszę pisać na adres: wiktor@
jelonka.com

Wasz Wiktor Marconi

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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REKLAMA / WYDARZENIA

jeva (razem tworzą zespół „Un
canto”) zaśpiewały kilka pieśni
estońskich oraz dwa romanse rosyjskie. Artyści dosłownie uwiedli
publiczność, która – oprócz smakowania ich kunsztu i urody – degustowała przywieziony z Tallina trunek
oraz estońskie czekoladki. Wszystko
w połączeniu z pokazem multimedialnym najpiękniejszych zakątków
bałtyckiego państwa o egzotycznym
języku. Obrazom towarzyszyła
muzyka wykonywana na
żywo przez
pana Vsievołoda.

Marek Mikrut, Zygmunt Korzeniewski i Walery Boltuszin

Podziel się
szczęściem!

Fot. A. Pisulska

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.
Co tydzień 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
t akie
do-

niesienia ubar wią nie t ylko
gazetę, ale przyczynią się do
zaciśnięcia więzów lokalnej społeczności jeleniogórzan i mieszkańców Kotliny Jeleniogórskiej.
Czekamy na odzew! Nasz adres:
redakcja@jelonka.com

(tejo)

Wszystkie służbowe czworonogi z byłego województwa
jeleniogórskiego „zameldowały
się” w miniony czwartek w komendzie policji. Odbyła się tam
atestacja zwierząt. Ich walory
konieczne w służbie oceniali
specjaliści. Zwierzęta zdały
egzamin celująco: otrzymały
atestację na kolejny rok w zakresie swojej specjalności.
– W szeregach policji jeleniogórskiej służą trzy owczarki
niemieckie. Dwa z nich wykorzystane są do czynności
patrolowo-tropiących a jeden
został przeszkolony do wyszukiwania zapachów materiałów
wybuchowych – mówi nadkom.
Edyta Bagrowska. O ile u psów
„ścigających” stopień agresji
jest bardzo ważny, o tyle czworonóg poszukujący zapachów
bywa łagodny jak baranek.
Doborem psów do służby
zajmuje się koordynator Wydziału Prewencji Komendy Wo-

Fot. Konrad Przezdzięk

lerii N… – To tylko pobieżna znajomość, która nie pozwala na głębszą
refleksję o ludziach, ich pasjach,
zwyczajach. Dlatego zaprosiliśmy
fotografików z Klubu Narva, aby
opowiedzieli zdjęciami o swoim
kraju tak, jak go widzą – dodała.
Jednak gości zainteresowały nie
zdjęcia, ale wyborowe głosy dwóch
zaproszonych wokalistek: urodziwych Marii Kondratievej oraz Julii
Lentsman,
które z towa r z y szeniem
Vsievołoda
Pozdie-

Fot. Konrad Przezdzięk

Wszystko za sprawą wystawy
„Estonia znana i nieznana”, którą
uroczyście otwarto w miniony wtorek w Galerii N… w Dolnośląskim
Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli.
Choć głównym tematem ekspozycji
były zdjęcia, uwaga gości wernisażu
skupiła się na ogólnym obrazie
kultury Estonii.
– Wszystkie wiadomości o Estonii
znajdziemy w Internecie lub w
encyklopedii, ale
czy faktycznie
ten kraj taki
jest? – zapytała Bogusława Bogucka,
opiekunka
Ga-

DALEKA ESTONIA BLIŻEJ JELENIEJ GÓRY

Maria Kondratieva, Julia Lentsman z towarzyszeniem Vsievołoda
Pozdiejeva (w tle).
Marek Mikrut, wiceprzewodniczący rady powiatu i jeden z najaktywniejszych promotorów miasta i
powiatu, opowiedział krótko o tym,
jak poznał estońskich gości. Mówił
o wystawie fotografików z regionu
jeleniogórskiego w Narvie, która
w ubiegłym roku miała miejsce w
Estonii. – Kiedy poznałem Marka,
od razu odkryłem w nim bratnią
duszę i człowieka, z którym można
zrobić wiele – powiedział dziękując
za zaproszenie Valery Boltuszin,
przewodniczący Fotoklubu „Narva” z Narvy. Gość zabierze ze sobą
kilka zdjęć przekazanych mu przez
jewódzkiej
Policji we
Wrocławiu. Najlepiej w służbie sprawdzają się owczarki
niemieckie, ale czasami są to
labradory i rottweilery.
Co roku przeprowadza się
atestację psów służbowych,
czyli ocenia się jego dalsza
przydatność. – Jeżeli zwierze
nadaj się do dalszej służby
otrzymuje atest na rok w zakresie swoje specjalności – dodaje
nadkom. Edyta Bagrowska. W
skład komisji wchodzą: przedstawiciel Zakładu Tresury Psów
w Sułkowicach oraz koordynator z Komendy Wojewódzkiej
Policji we Wrocławiu.
Jednak zanim pies stanie
się zwierzęciem służbowym,
musi zostać przeszkolony. Kurs
odbywa się w Zakładzie Tresury
Psów w Sułkowicach, któr y
podlega pod Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. W
szkoleniu psa obowiązkowo

Tadeusza Biłozora, szefa Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego. Będą one eksponowane
na fotofestiwalu organizowanym
przez Estończyków.
W imieniu przebywającego na
urlopie przewodniczącego rady

miasta Huberta Papaja kwiaty
estońskim gościom wręczył Zygmunt Korzeniewski, dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli.

(tejo)

Popołudnie w estońskich klimatach skłoniło niejednego, aby wybrać się do tego mało znanego
przez Polaków kraju. – Z Estończykami łatwo się porozumieć, bo mamy podobne charaktery:
lubimy taniec, muzykę i alkohol – zażartował Marek Mikrut. Pewną barierą jest język. Bo
choć Estończycy świetnie mówią po rosyjsku, między sobą rozmawiają po estońsku. A to
już twardy orzech do zgryzienia. Język ten pochodzi z rodziny ugrofińskich. Na przykład „tere
paevast” to po estońsku – „dzień dobry”.

CAMPERZY ŁĄCZCIE SIĘ!
uczestniczy przewodnik.
Podczas zajęć przewodnik i
jego podopieczny poznają się
i nabierają do siebie zaufania.
Przewodnik opiekuje się czworonogiem do końca jego służby
w policji, która trwa około 8 do
9 lat. Nie wyklucza się takich
sytuacji, kiedy psu przedłuża
się służbę ze względu
na kondycję i dobry
stan

zdrowia. Po zakończeniu służby najczęściej pies bezpłatnie
przekazywany jest przewodnikowi. Oczywiście, jeśli ten
wyrazi wolę opieki nad zwierzęciem.

(tejo)

Raz dwa trzy i gotowe, czyli smakowity
posiłek na biwaku.

Podczas wakacyjnego wyjazdu powinniśmy zajmować się gównie rekreacją i wypoczynkiem a nie zaprzątać sobie głowę obowiązkami. Najlepiej spędzać czas aktywnie, wtedy
wyjazd nie będzie nudny a po powrocie w pamięci pozostanie mnóstwo wrażeń. Biwakowe atrakcje takie jak spływy kajakowe, górskie eskapady czy rowerowe wycieczki
to świetna zabawa, która cieszy ale także wysysa z nas cała energię. To sprawia, że po
powrocie z całodziennych wojaży jesteśmy nie tylko zmęczeni ale przede wszystkim niewyobrażalnie głodni. Oczywiście w takich momentach ostatnia rzeczą jaka chcielibyśmy
robić jest gotowanie i przygotowywanie posiłków! Po całodziennym wysiłku nie zwracaj
sobie głowy gotowaniem tylko sięgnij po gotowe potrawy, które wystarczy podgrzać i po
chwili zajadać się ze smakiem. Nie chwytaj jednak byle czego bo mało pożywny posiłek
nie pozwoli ci się zregenerować po wyczerpującej wyprawie. Niezastąpioną biwakową
potrawą jest oczywiście fasolka po bretońsku koniecznie z mięsną wkładką.Taka właśnie
jest Fasola po bretońsku z kiełbasą od Łabimexu. Jej aromat i domowy smak z pewnością zadowoli nawet tych, którzy nie mają przekonania do gotowych potraw. Nie zwiera
konserwantów, jest pyszna, aromatyczna z dużych ziaren fasoli i z mnóstwem kawałków
smakowitej, wędzonej kiełbaski. Wszystko to zanurzone jest w bogatym pomidorowym
sosie z cebulką i wonnymi przyprawami. Podgrzanie jej wymaga tylko posiadania grzejnika,
jednego garnka i dosłownie chwilki czasu. Nawet w najbardziej spartańskich warunkach
w moment wyczarujesz aromatyczny, ciepły i przede wszystkim sycący obiad. Szybko i
smacznie, w domu czy na biwaku … normalnie palce lizać!

Marta Szpyrka i Krzysztof Goch, szczęśliwi
nowożeńcy, pozdrawiają Czytelników.

Masz ochotę na więcej przysmaków i gotowych kulinarnych pomysłów?
Zobacz www.labimex.pl .

Dla dwóch pierwszych osób mamy
zestawy produktów spożywczych.
Wytnij kupon i przyjdź we wtorek
18 sierpnia 2009 o godz. 10:00 do
redakcji Jelonka.com, mieszczącej
się przy ul. M.C Skłodowskiej 13/2.

Fot. Ola

Wiemy o niej niewiele, udało się poznać nią nieco lepiej. Estonia. Kraj
bałtycki pozornie bez wspólnych cech z naszym regionem, zbliżył się do
Kotliny Jeleniogórskiej dzięki pomysłowi Marka Mikruta i kreatywności
estońskich artystów: fotografików i muzyków.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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WIADOMOŒCI
WESOŁO W MIASTECZKU „SAMYCH SWOICH”

Słodka wojna tortowa.

Prócz
nich podczas XIII
Ogólnopolskiego
Festiwalu
Filmów
Komediowych zobaczyć

można było Andrzeja Beja-Zaborskiego, Pawła Okońskiego.
Tomasza Lulka, Ryszarda Kotysa
i Violę Arlak. W tym roku swoje
tablice pamiątkowe w Zaułku Filmowym odsłonili Marta Lipińska,
Stanisława Celińska, Marzena
Kipiel-Sztuka oraz Adam Ferency.
Wszystkie gwiazdy były oblegane
przez fanów, którzy robili wszystko,

Łatwiej rowerem

do Cieplic
Fot. Tejo

W budżecie znalazło się brakujące 50 tysięcy złotych
na drogę rowerową z centrum do uzdrowiskowej części
miasta.

Mowa o budowie dróg rowerowych przy ulicy Wolności oraz na
odcinku od Karola Miarki przez
Zaułek do ulicy Kasprowicza. Na
te dwa zadania, miasto w marcu
przeznaczyło z budżetu 200 tysięcy
złotych. Pod koniec lipca zakończono przetarg na wykonanie tych
prac, ale nie rozstrzygnięto go.
Najmniejsza kwota, jaka została
podana w złożonych ofertach,
wynosiła ponad 250 tysięcy złotych,
w budżecie na te dwa zadania
przewidziane zostało natomiast
tylko 200 tysięcy zł – mówił wówczas Czesław Wandzel, dyrektor
Miejskiego Zarządu dróg i Mostów

w Jeleniej Górze. Brano pod uwagę
unieważnienie przetargu, zmniejszenie zakresu robót i ogłoszenie
nowego.
Tak się nie stało, bo wówczas o
drogach rowerowych w tym roku
jeleniogórzanie mogliby tylko
pomarzyć. Jak mówi Czesław Wandzel, prezydent podjął decyzję, że
miasto dołoży brakującą kwotę do
budowy tej drogi rowerowej.
– Obecnie podpisujemy umowę
z wykonawcą prac i już niebawem
oddamy plac pod budowę – mówi.
Prace ruszą więc na dniach, zakończą się natomiast w listopadzie.

żeby pokonać ochroniarzy i zdobyć
autograf czy zrobić zdjęcie.
W ramach imprezy w Lubomierzu odbyło się wiele koncertów
i zabaw, w tym „Słodka Bitwa o
Miedzę czyli III Lubomierska Wojna
Tortowa” oraz „Turniej Filmowcy
kontra Swojaki o futerko, co nawet
kota nie zostało.” Większość imprez
odbywało się 13 minut po każdej

Weź na kolana psa
W tym tygodniu na swojego
nowego właściciela w schronisku dla małych zwierząt czeka
ośmioletnia suka Bunia z numerem 217, wysterylizowana.
Bunia jest pogodnym i lubiącym ludzi pieskiem. Chętnie
wychodzi na niedługie spacery. Jest tolerancyjna również
do innych psów. Każdy, kto
chciałby zaopiekować się zwierzęciem, może kontaktować się
z kierownikiem schroniska dla
małych zwierząt, które mieści
się przy ulicy Spółdzielczej 33a
w Jeleniej Górze. Telefon +48
(75) 6420156. Biorąc psa ze
schroniska pamiętaj jednak,
że każde zwierzę to nie rzecz
czy maskotka, którą można
oddać lub zostawić w domu.
Odpowiadasz za niego przez
całe jego życie!

(Angela)

(Angela)

Obserwuj przyrodę
i wygraj nagrody!
Redakcja tygodnika „Jelonka.com” przypomina dzieciom z
powiatu jeleniogórskiego o wielkim wakacyjnym konkursie!
Przedstawiamy pierwsze prace.
Tematem wiodącym jest obserwacja przyrodnicza. Zmaganiom patronuje
Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze Cieplicach. Owoc Twoich obserwacji
dostarcz nam do redakcji (58–500 Jelenia Góra, ul. Curie-Skłodowskiej 13/2 (I
piętro tel.: (075) 75-444-00; email: redakcja@jelonka.com
Wakacyjny konkurs dla dzieci trwa do 31 sierpnia. W konkursie może wziąć
udział każde dziecko (górna granica wieku to 12 lat) z powiatu jeleniogórskiego.
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się na początku września w Muzeum
Przyrodniczym.

(tejo)

Uroczysta parada orkiestry
dętej Filharmonii Dolnośląskiej,
która przygrywała maszerującym
żołnierzom z kompanii honorowej z Bolesławca uświetniła
tradycyjnie tegoroczne obchody
Święta Wojska Polskiego w Jeleniej Górze. W minioną sobotę
uroczystość rozpoczęła zbiórka
uczestników pod Bramą Wojanowską. Zgromadzeni przemaszerowali na plac przy pomniku
„Pamięć i Niepodległość” przy
Kościele Łaski pod Krzyżem Chrystusa. Uroczystości poprowadził
płk rezerwy Marek Gołębiowski. Podkreślił, że obchodzenie
tego święta w Jeleniej Górze,

godzinie, a symbolem tegorocznego festiwalu był
czarny kot. Maskotki z Stanisława Celińska uwiecznia się w Lubomierzu.
jego podobizną wręczano
gwiazdą, które odsłaniały
od lat. Bardzo się cieszę, że razem w sobotę festiwalową bawiła się w
swoje tablice pamiątkowe. W ten z rodziną znaleźliśmy czas, żeby mieście „Samych Swoich”.
sposób podkreślono fakt, że miasto tutaj przyjechać. – powiedziała
(Ania)
już XIII raz gości gwiazdy kina i Marta Kowalska z Poznania, która
telewizji.
Dopisała pogoda i gwiazdy więc
W niedzielę po ceremonii rozdania nagród wieczór uświetnili filharmonicy dolnośląscy. Jako
nikomu już niczego nie brakowało. – To był niezwykle udany
soliści wystąpili: Jacek Wójcicki, Hanna Śleszyńska, Piotr Gąsowski oraz Robert Rozmus.
dzień. Udało mi się zamienić dwa
Festiwal zwieńczyła projekcja filmu laureata tegorocznej imprezy. Wyniki ogłoszono po
zdania z Martą Lipińską i sfotozamknięciu tego numeru Jelonki.
grafować z nią. Marzyłam o tym

Zginął przez brak barierki
48-letni mieszkaniec Jeżowa Sudeckiego zaginął w
poniedziałek (10 sierpnia)
wieczorem. Przez noc i
większość dnia szukali go
bliscy i znajomi. W końcu
późnym popołudniem wypatrzył go jeden z poszukujących. Mężczyzna leżał
w głębokim na około trzy
metry korycie strumienia
nazywanego przez miejscowych Szumiąca. Nie dawał
oznak życia.
Prawdopodobnie zginął na
miejscu, spadając w dół uderzył
się w głowę i poważnie uszkodził
czaszkę. Ulica na tym odcinku
biegnie tuż obok niezabezpieczonego potoku. – Jakby była tutaj
jakaś barierka, to nic by mu się nie
stało, nawet jeśli był lekko zawiany
– mówią mieszkańcy – już kilka
razy ludzie wpadali do strumienia,
ale dotychczas wychodzili z tego
z potłuczeniami. Może teraz, po
tej tragedii, ktoś zabezpieczy tę
drogę. Przecież tędy chodzą dzieci
do szkoły.
– Kilka lat temu, jak robili tę
drogę na górę Szybowcową to
gdzieś mieli chodniki, barierki.
Tylko asfalt położyli. Tam obok
jest gminna droga, z barierkami,
ale tamtędy nikt nie chodzi. A tutaj
gdzie ludzie chodzą w górę i w dół,
spaść do potoku można w każdej
chwili – mówił inny mieszkaniec.
mimo braku garnizonu,
jest możliwe dzięki władzom miasta i prężnie
działającemu Jeleniogórskiemu
Stowarzyszeniu Żołnierzy Radiotechników „Radar”. Przemawiali prezydent Jeleniej Góry
Marek Obrębalski oraz honorowy
prezes Stowarzyszenia „Radar”
gen. bryg. w stanie spoczynku
Bronisław Peikert. Uroczystości
zakończyła msza święta w intencji żołnierzy, którą celebrował
proboszcz Kościoła Łaski pod
Krzyżem Chrystusa ksiądz prałat
płk dr Andrzej Bokiej.

(rylit)

Fot. Mar

Tłumy gości przybyły w miniony weekend do Lubomierza na 13.
edycję Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Komediowych. Wielu
liczyło na fotografię z ulubionym aktorem i autograf. Wyjątkową
popularnością cieszyli się zwłaszcza Sylwester Maciejewski i Bogdan Kalus, znani jako Solejuk i Hadziuk z serialu „Ranczo”.

- To bardzo przykre zdarzenie
– powiedział nam specjalista w zarządzie dróg powiatowych, Andrzej
Bąk – powiadomię o tym szefa i
na najbliższym spotkaniu służb
drogowych i policji zdecydujemy,
jak zabezpieczyć to miejsce.
Prokurator nadzorujący czynności procesowe zarządził przewiezienie zwłok do prosektorium.

Konieczne będzie dokładne ustalenie wszystkich okoliczności i
przyczynę śmierci. Gdy śledczy
prowadzili czynności w miejscu
tragedii, przy murku położył się
pies tragicznie zmarłego. Przez
cały czas po raz ostatni pilnował
swojego pana.

(Mar)

WOJSKOWI ŚWIĘTOWALI
Fot. Rylit

Adam Ferency, Marta Lipińska
i Marzena Kipiel-Sztuka w
lubomierskim zaułku gwiazd.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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ROZMAITOŒCI
Sprawiedliwość
po jemeńsku
Jemen to państwo położone
na południu Półwyspu Arabskiego. Jest to republika, na której
czele stoi prezydent wybierany
na siedmioletnią kadencję, a
władzę ustawodawczą sprawuje
dwuizbowy parlament. I mają
tam lepszy sposób na morderców,
niż my tutaj.
Na początku lipca (jak donosi
dailymail.com) sprawiedliwości
stało się tam zadość, a wszystko
to w związku z grudniowymi
wydarzeniami.
W grudniu jedenastoletni chłopiec, Hamdi al-Kabas, udał się do
fryzjera w czasie muzułmańskiego święta, aby ściąć włosy. Fryzjer, Yehya Hussein al-Raghwah
zaatakował go, zgwałcił, zabił i
poćwiartował.
Jemeński sąd skazał go na karę
śmierci. I bardzo dobrze.
Podstawową funkcją kary,
która funkcjonuje w ramach
przyjętego w państwie kodeksu
karnego, jest funkcja odstraszająca. Nie wierzę tutaj w argumenty
przeciwników kary śmierci, że
bardziej odstrasza nieuchronność
poniesionych konsekwencji niż
ich wysokość, ponieważ w przypadku zastosowania kary śmierci
nieuchronność byłaby dokładnie
taka sama jak obecnie (no chyba,
że w manii „humanitaryzmu”
dla morderców, ścigalibyśmy
ich mniej niż teraz), a jestem
przekonany, że straszniejsza jest
śmierć niż dożywocie w więzieniu. W więzieniu, w którym jest
siłownia, w którym jest telewizor, w którym jest codziennie
darmowe papu... Po prostu w
takim utrzymywanym przez poczciwych podatników. Poza tym,
jeśli wychodzimy z założenia, że
świadomość poniesienia odpowiedzialności za swoje czyny jest
ważniejsza od wysokości kary, to
może w ogóle znieśmy więzienia
i wprowadźmy symboliczne
grzywny za wszystko?
Represyjna funkcja kary (według vademecum WOS) powinna
zaspokajać społeczne poczucie
sprawiedliwości. Tutaj można by
się spierać. O ile w 2004 roku poparcie dla kary śmierci wynosiło
77%, o tyle w marcu 2007 już 63%
i wciąż spada, co jest – według

mediów – oznaką „europeizacji”
(fuj! - czyt. zlewicowania) poglądów Polaków po wstąpieniu do
Unii Europejskiej, niestety.
Funkcji resocjalizacyjnej wyrok pozbawienia życia nie posiada. Ktoś powie, że każdy zasługuje
na drugą szansę. A czy Ty, Drogi
Czytelniku, dałbyś szansę na
„powrót do uczciwego życia”
zabójcy swojego ojca, matki lub
dziecka?
W „New York Times”, osiemnastego listopada 2007 roku,
opublikowano badania, według
których rzeczywiście istnieje
odstraszający efekt kary śmierci.
H. Naci Mocan, ekonomista ze
stanowego Uniwersytetu Luizjany potwierdził tę tezę, choć sam
jest przeciwnikiem tego rodzaju
kary.
Według wyliczeń (z „NYT”), jeden morderca w celi śmierci to od
trzech do osiemnastu morderstw
mniej (źródło tłumaczenia: http://
conservativepunk.wordpress.
com/2007/11/21/kara-smierci-odstrasza/). Potwierdza to 15
(słownie: piętnaście) badań.
Jest jednak sprawa, w której
powinniśmy się wzorować na
państwach zachodnich. W Niemczech jedyną karą za zabójstwo
jest dożywocie, tak samo w Wielkiej Brytanii, we Francji można
skazać nawet na 30 lat więzienia,
a w części USA, oprócz dożywocia, funkcjonuje kara śmierci. A
co u nas? Za zabójstwo: wyrok
nie krótszy od lat 8 (ośmiu!), 25
lat pozbawienia wolności albo
dożywocie (0.006% wszystkich
kar z oskarżenia publicznego w
2006r.!). A największymi przeciwnikami kary śmierci są najgorliwsi adoratorzy aborcji. Pod hasłem
„obrony życia”.
Jestem za przywróceniem kary
śmierci. Jednak winna ona być
wymierzana tylko za morderstwa,
w przypadku których dowody są
jednoznaczne i niepodważalne.
Niestety wszelkie organizacje
lubujące się w ingerowaniu w
wewnętrzne sprawy naszego
państwa, nie przepuściły by nam
tego bez krzyku (i szantażu).

Konrad Lipiński

PLOTKI I FAKTY
Dieta pana Zygmunta

Kiedy Zygmunt Korzeniewski,
dyrektor filii Dolnośląskiego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, wrócił z urlopu i stanął w
drzwiach swojego gabinetu,
sekretarka spytała go, co tam
robi, skoro szef jest na wakacjach.
Dopiero po chwili ugryzła się
w język. – Panie dyrektorze? To
pan? – spytała z niedowierzaniem. – Ależ we własnej osobie – odpowiedział jej dyrektor
Korzeniewski – tylko o kilka
kilogramów lżejszy. Zapytany o
skuteczną metodę na wyrzucanie
nadwagi, Zygmunt Korzeniewski
przyznaje, że najlepszy sposób
to nieunikalnie stresów oraz
dieta ŻP, co się tłumaczy: Żryj
połowę. Jeszcze nie wiadomo,
czy szef placówki doszkalającej
nauczycieli nie wprowadzi do
programu DODN zajęć z dietetyki, które osobiście poprowadzi.
Już można przypuszczać, że
chętnych – zwłaszcza pań – będzie mnóstwo.

Migawk¹ i piórem Jelonki.com

Fot. Konrad Przezdzięk

ODA OD MŁODOŚCI

– Myślę, więc jestem.

Razem, ale osobno

Zastępca prezydenta miasta
Jerzy Lenard ze swoim poprzednikiem Jerzym Łużniakiem,
obecnie wicemarszałkiem dolnośląskim, uczestniczyli ramię w ramię w obchodach Święta Wojska
Polskiego. Baczni obserwatorzy
zauważyli, że nowy wiceszef
miasta bacznie przygląda się wicemarszałkowi. Chce brać z niego
przykład, aby przy ceremoniale,
do którego Jerzy Łużniak jest już
przyzwyczajony, nie popełnić
gafy. Były zastępca prezydenta
jest w tym przypadku w kłopocie,
bo nie ma kogo obserwować. Jego
poprzednik Piotr Borys grzeje fotel eurodeputowanego w Brukseli
i nie może panu Jurkowi posłużyć
za przykład marszałkowskiej
etykiety. Samorządowiec z Jeleniej Góry jest więc zdany sam na
siebie i swoją intuicję. Póki co go
nie zawiodła.

– Pomyślę jak on
i mam nadzieję, …

(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.

– że zostanę na dłużej.

Bogdan Nauka, dyrektor Zdrojowego Teatru Animacji i Bogdan Koca, dyrektor Teatru im.
Norwida.

anzol

Redakcja

OKIEM NACZELNEGO 

Społecznie
(nie)bezpiecznie
Impreza, która swoją popularność bierze z entuzjazmu i
zaskoczenia elementami niespodziewanymi, popada z czasem w
rutynę i schematyzm. Powoli, ale
jednak regularnie, wyczerpują
się pomysły, a apetyty uczestników – rozochocone smakowitym kąskiem – będą pobudzane coraz to mniej smacznymi
daniami aż do niestrawnych
włącznie. Jednym imprezom
wychodzi to na dobre, innym –
niekoniecznie, bo tylko nieliczne
wydarzenia potrafią się przed
rutyniarstwem obronić. Stąd
już tylko krok do festynowego
kryzysu, w którym – zdaniem
wielu – Jelenia Góra zaczyna się
powoli pogrążać.

Ileż to razy można bowiem słuchać tych samych wykonawców,
przerabiać kosmetycznie tylko zmieniony scenariusz i narzekać w nieco
innej tonacji w pogłębiających się
minorowych nastrojach. Przykładem imprezy, która jakoś broni się
przed wpadnięciem w bagno, ale
mimo to brnie w nim po kostki (a
czasem po kolana) jest Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych,
który swego czasu – za sprawą
twórczyni Aliny Obidniak – Jelenią
Górę wypromował tam, dokąd tylko
sztuka ulicy docierała.
Nie z winy organizatorów ani
mecenasów impreza ta z roku na
rok traci na wartości i brzmi jak
coraz bardziej zdarta płyta, którą
– z upodobania – wciąż się słucha.

Nadejdzie w końcu chwila, kiedy
igła adapteru nie natrafi już na
rowki, aby wydać w miarę klarowny
dźwięk. I festiwal – podobnie jak winylowa staroć – trafi w najlepszym
przypadku na stoisko jarmarku
staroci jako rzewne wspomnienie

cieszyć się nieskrępowaniem sztuki
budynkami jej świątyń, narzekają
na niewygody związane z oglądaniem dzieła. Lat temu dziesięć nikt
na to nie zwracał uwagi, choć tłok
na przedstawieniach był znacznie
bardziej gęsty niż obecnie. Ale cóż:

EKSPERYMENTOWANIE MOŻE ZAKOŃCZYĆ SIĘ WYLANIEM
DZIECKA Z KĄPIELĄ, Z KTÓREJ PIANA Z TANIEGO PŁYNU
ZASTĄPI TĘ NATURALNĄ W PIWIE. I NA FINAŁ WSZYSCY
UCZESTNICY PUSZCZĄ WIELKIEGO MYDLANEGO PAWIA.

dawnej świetności. To zjawisko naturalne, które tyczy każdych działań,
nie tylko o wymiarze z artystycznej
górnej półki, lecz także zwykłego,
plebejskiego ubawu.
Nie wrócą bowiem już tamte festiwale bez zadęcia, ale z charyzmą,
kiedy to nie pieniądze, ale ekspresja aktorów i zdrowe zaślepienie
aurą przedstawień wśród widzów
sprawiały, że Jelenia Góra imprezą
dosłownie i w przenośni żyła. Dziś
widzowie teatru ulicznego zamiast

społeczeństwo robi się coraz bardziej wymagające i trudno tę cechę
zignorować.
Organizowane cyklicznie „dni”,
święta lokalnych społeczności miast,
miasteczek, a czasem i wiosek, brną
podobną drogą schematu. U jej
kresu jest przepaść, a za nią otchłań
zwana nudą. Paradoksalnie rutyna
trzyma to jeszcze przy życiu. Musi
być tylko dużo piwa i jakaś gwiazda.
Jeśli pierwszego elementu zabraknie, impreza robi się beznadziejna.

Napompowany piwskiem Polak
przestaje zauważać mankamenty,
bo przez kufel z perspektywy pianki
świat wygląda znacznie bardziej
interesująco niż przez szklankę z
wodą mineralną. Jakość i program
gwiazdy na estradzie oddala się w
perspektywie poalkoholowej euforii,
a umysł imprezowicza nastawiony
jest na tzw. szperacza, czyli uporczywego poszukiwania dopitki. Dlatego,
między innymi, abstynenckie Dni
Sobieszowa zostały miażdżąco skrytykowane przez pospólstwo łaknące
chmielowej goryczki.
Trudno się takiej postawie dziwić, bo alkohol w naszej kulturze,
w kontekście zabawy zwłaszcza,
obecny jest od zawsze. Ale nie sposób
też spodziewać się, że organizatorzy
uciech doczesnych wymyślą raptem
kwadratowe jaja, złote w dodatku,
dzięki którym każdy – jak to się
głupio choć modnie ostatnio mówi –
event zakończy się entuzjastycznym
przyjęciem i euforią oczekiwania

na jego następne wydanie. To
niemożliwe.
Trudno sobie wyobrazić inną
formułę teatru ulicznego. Równie
niełatwo opracować odmienny
scenariusz miejskiego festynu niż
ten, który – choć schematyczny
– sprawdził się w naszej strefie
kulturowej. Eksperymentowanie
może bowiem zakończyć się wylaniem dziecka z kąpielą, z której
piana z taniego płynu zastąpi tę
naturalną w piwie. I na finał wszyscy uczestnicy puszczą wielkiego
mydlanego pawia.
Rozsądna wydaje się więc maksyma z tekstu śpiewanego przez
Andrzeja Zaorskiego w trójkowej
„Powtórce z rozrywki”: – Cieszmy
się tym, co jest, bo skąd wziąć dziś
nowy tekst? Tak oto do zobaczenia
przy pieczonej tradycyjnej świni na
średniowiecznym jarmarku z okazji XLI Września Jeleniogórskiego.

Konrad Przezdzięk

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Błysk „kliszy pamięci”

W projekcie wzięli 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 sprawowały Barbara Paruszyńska oraz Jolanta Meres.
Zakończyła się tegoroczna edycja warsztatów „Lato w teatrze”, których uczestnicy zajęli
się tym razem zakrętem lokalnej historii w 1945 roku. Półtora miesiąca przygody za kulisami trzeba uznać jako niezwykle owocne doświadczenie nie tylko dla młodzieży.
Warsztaty zakończyły się w minioną niedzielę drugim pokazem
po sobotniej premierze sztuki „Klisza pamięci” przygotowanej przez
młodzież, która w ciągu 13 dni
pracowała w Teatrze im. Norwida
wraz z instruktorami
nad wizją spektaklu nawiązującego do niemieckiego exodusu i
początku polskiej
obecności i państwowości na
tzw. zie-

Tadeusz Wnuk

miach odzyskanych po drugiej
wojnie światowej.
I przyznać trzeba, że za sprawą
warsztatów i twórcy przedstawienia Jacka Paruszyńskiego dokonało
się wydarzenie o randze historycznej. Mimo kilku zapowiedzi a nawet początku realizacji scenariusza, na norwidowskich deskach
nigdy wcześniej nie podjęto
tematyki związanej z tym
epizodem dziejowym i
społecznym, tak
ważnym dla
tożsamości

współczesnych jeleniogórzan. „Lato w teatrze” przyniosło
pierwszy efekt sceniczny poszukiwań
teatralnej wypowiedzi
nawiązującej do tamtych czasów.
Dzięki instruktorom:

wspomnianemu Jackowi Paruszyńskiemu, Grażynie Tabor i Tadeuszowi Wnukowi oraz ciężkiej

widz towarzyszy młodym aktorom,
którzy przeżywają wojenną traumę
(bombardowanie), z walizkami
(często jedynymi przedmiotami
zabieranymi przez repatriantów)
maszerują ku nowemu, jadą pociągiem ciągniętym przez tuwimow-

SPONSOREM „LATA W TEATRZE” BYŁ
INSTYTUT TEATRALNY IM. RASZEWSKIEGO
W WARSZAWIE. TURNUSY DOFINANSOWAŁ
URZĄD MIASTA W JELENIEJ GÓRZE.
pracy młodzieży, powstał spektakl
symboliczny, pokazujący jak młodzi ludzie odbierają dzieje swoich
dziadków, którzy w 1945 roku
i później przybywali na ziemię
nieznaną, nierzadko wyrzuceni z
dotychczasowych małych ojczyzn
i tu budowali nowe życie i nowy
świat.
W tej pielgrzymce
przez
lata

ską „Lokomotywę”. Organizują
sobie życie na pełnej rozgardiaszu ulicy, szabrują poniemieckie
mienie. W końcu – mają też czas
na potańcówkę i seans w kinie.
Tu na ekranie zobaczą swoich
dziadków, którzy w sierpniu
2009 roku opowiedzą, jak im się
żyło jako pionierom Jeleniej
Góry.

Białe plamy

Tematyka to niełatwa i bardzo
niewdzięczna scenicznie. Z drugiej strony to wciąż terytorium
niezagospodarowane przez sztukę, pełne białych plam, niedopowiedzeń i niejasności. Trudno
więc uniknąć pewnych scen,
które z prawdą mają niewiele
wspólnego. „Klisza pamięci”
powtarza mit, jakoby w Jeleniej
Górze mieszkali sami zaburzanie, często wschodniojęzyczni,
którzy odarci ze swojej tożsamości zostali tu przesiedleni siłą.
Owszem, takie przypadki

W trzech
odsłonach
„Lato w teatrze” pod hasłem „Pamięć,
tożsamość, tradycja” zaczęło się
w lipcu w Jeleniogórskim Centrum
Kultury. Młodzież gimnazjalna przygotowała przedstawienie „Histeryja”.
nawiązujące do tematyki historycznej
w formie luźnych warsztatowych
etiud. Podczas drugiego turnusu
dzieci w Zdrojowym Teatrze Animacji
pracowały nad – nomen omen –
wodewilem „Pluskanie, chlapanie,
Cieplic odwiedzanie”, którego motywem przewodnim była cieplicka
woda Marysieńka oraz historyczne
obrazki z dziejów Cieplic. Licealiści
w Teatrze im. Norwida pokazali w
sobotę i niedzielę przedstawienie
„Klisza pamięci”.

nie w zorganizowanym marszu
przy dźwiękach nostalgicznej
dumki, ale z własnej woli, w
poszukiwaniu szczęścia i lepszego życia niż to, które było
w perspektywie zdruzgotanej
wojną reszty kraju.
Tu osiedlali się
warsza-

Grażyna Tabor
w
dziejach
były, ale w stolicy
Karkonoszy stanowią
raczej margines. Polska ludność w znacznej
większości przybyła tu

wianie, choćby Mieczysław
Paliszewski, farmaceuta, który
stracił aptekę w Powstaniu War-

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Z koszar do sławy
Jego pełne harmonii ruchy wyrażają na scenie umiar,
ale i niepokojące rozleniwienie, w spojrzeniu kryje się
często ironia. Bogusław Siwko, jeleniogórski aktor o charakterystycznej barczystej posturze i brzmiącym głosie,
obchodzi jubileusz trzydziestolecia pracy artystycznej w
Teatrze im. Norwida. Wpływ na całą jego drogę aktorską
wywarła dyrektor Alina Obidniak.
Dorota Fruba-Wiśniewska
szawskim, a w Jeleniej Górze
założył znaną przez wielu „Drogerię warszawską” przy ulicy
Jasnej. Tu przybywali ludzie z Kujaw, Małopolski i Wielkopolski.
Dlatego uwypuklone w „Kliszy
pamięci” na pierwszym planie
ukrainizmy i wątki wschodnie
(nie kresowe!) – choć brzmią
pięknie – rażą. Zabrakło, niestety, odniesień do Lwowa i innych
polskich miast i miasteczek
opuszczonych przez przesiedleńców.

Ciężki kawałek chleba

To, co widzowie zobaczyli podczas spektaklu, to tylko część ładunku doznań, jakich młodzieży
dostarczyło tegoroczne „Lato w
teatrze”. Ci, którzy zdecydowali
się spędzić teatralne wakacje, z
pewnością nie żałują, choć nie
można powiedzieć, że były to
dni letniego relaksu. – Praca w
teatrze to ciężki kawałek chleba
– mówili młodzieży instruktorzy
pokazując, na czym polega przygotowanie się aktora do sztuki.
Trzy kwadranse spektaklu
wymagają wielogodzinnych ćwiczeń, ustawień scen, próbowania
rozmait ych konfiguracji. To
sprzężenie wyobraźni twórców
z możliwościami technicznymi
wymagające ścisłej, niemal zegarmistrzowskiej współpracy
techników i ar t ystów. To w
końcu doskonalenie koncentracji
i umiejętności samego
akt ora. – Kiedy
wchodzicie na
scenę, tracicie
prywatność. Jesteście kimś innym i waszymi
emocjami musicie to pokazać tak,
aby widz uwierzył,
że to nie wy, tylko kreowana postać – tłumaczył młodym ludziom
Jacek Paruszyński,
który swoje zajęcia
często przeplatał
radą, jak najlepiej
f u n kc j o n owa ć
w kreowanej,
teatralnej rzeczywistości.
Uczestnicy
warsztatów

rozluźnienie, przypominające seanse hipnotyczne. Tadeusz Wnuk
z kolei skupił się na ekspresji głosu i śpiewie, co dało się słyszeć w
przedstawieniu. Przygotowania
do premiery to także praca w
marketingu. Młodzież poznawała
jej kulisy kierowana przez Dorotę
Frubę-Wiśniewską.

Nie do zapomnienia

„Lato w teatrze” po półtoramiesięcznej obecności w jeleniogórskich placówkach kultury przechodzi do archiwów i
zakamarków pamięci. Znajdzie
jednak miejsce w tych szarych
komórkach, które tak łatwo nie
tracą swojej zawartości. Chwile
spędzone za kulisami pozostaną
niezapomniane, a doświadczenia z nich wyciągnięte posłużą
zarówno młodzieży, jak i instruktorom, w przyszłości.

Bogusław Siwko pochodzi z
Białegostoku. Jego przygoda z
aktorstwem rozpoczęła się dość
nietypowo. W jeleniogórskiej jednostce wojskowej, w której odbywał
zasadniczą służbę, chętnie uczestniczył w wojskowych imprezach
kulturalnych na terenie jednostki.
Któregoś dnia podczas jakiegoś
przeglądu artystycznego, jego
prezencja, barwa głosu zostały
dostrzeżone przez Alinę Obidniak.
Ówczesna dyrektor Teatru im. Norwida zdecydowała się zaangażować

SĄ CHWILE W ŻYCIU CZŁOWIEKA,
KTÓRE MOŻNA NAZWAĆ ŚWIETNYMI
I SĄ MOMENTY, W KTÓRYCH ZDAJE
SIĘ CZŁOWIEK CHYLIĆ DO RUINY

młodego rezerwistę. To przesądziło
o wszystkim. Początki życia zawodowego związał z Jelenią Górą. I tak
po odbyciu czynnej służby wojskowej, na początku sezonu 1979/80
rozpoczął pracę jako adept Teatru
tekst i zdjęcia: im. Norwida, w którym, po okresie
Konrad Przezdzięk praktykowania, stał się jednym z
rozpoznawalnych aktorów. Podjął
studia w łódzkiej Filmówce, a nieco
później zdał egzamin eksternistyczny (1987) i na stałe związał się z
To tylko wstęp
jeleniogórską sceną.

Bogdan Koca, dyrektor Teatru Norwida, zaznacza, że „Lato w teatrze” jest wstępem
do stałej współpracy placówki z młodzieżą.
– Wszystko w ramach działalności edukacyjnej placówki – mówi B. Koca, który
chciałby w przyszłym roku zorganizować
międzynarodowe warsztaty teatralne
młodzieży z Polski, Czech i Niemiec.

nie
zapom n ą
też solidnej dawki
ćwiczeń
przekazanych przez Grażynę
Tabor, chodzący wulkan energii, która
codziennie fundowała licealistom
serię wygibasów.
Jacek Paruszyński
Były też zajęcia na

skiego Fortynbrasa, którego ojca
(poprzedniego króla Norwegii)
zabił ojciec Hamleta w tragedii
szekspirowskiej „Hamlet” w reż.
Marka Oliwy (1985) wydobyła
coś ze scenicznego magnetyzmu,
który tak mocno oddziałuje na
widzów. Siwko ukazał w tej postaci dzielnego człowieka czynu,
ale też młodzieńca niezdolnego
do pogłębionej refleksji nad światem. Następnie zagrał w dwóch
przedstawieniach w reż. Aliny
Obidniak; „Wielkoludy” (1986)

Ten przyrząd optyczny…

Pierwsze szlify zdobywał u samego Krystiana Lupy, w reżyserowanych przez niego pełnych znakomitych pomysłów dwóch sztukach;
Stanisława Ignacego Witkiewicza
„Nadobnisie i koczkodany” (1979)
oraz modernistycznym dramacie
Stanisława Przybyszewskiego
„Matka” (1979). – Są chwile w
życiu człowieka, które można
nazwać świetnymi i są momenty,
w których zdaje się człowiek chylić
do ruiny. Dane mi było dostać się
pod doskonały przyrząd optyczny
zwany dalej Krystianem Lupą.
Był to okres, który po dzień dzisiejszy mocno ukształtował moją
świadomość artystyczną – mówił
Bogusław Siwko.
Potem otrzymał rolę stronnika
Parysa w inscenizacji Jana Kochanowskiego „Odprawa posłów greckich” w reż. Wiesława Górskiego
(1980). Z Krystianem Lupą spotkał
się po raz trzeci podczas realizacji
spektaklu Witolda Gombrowicza
„Ślub” (1984), gdzie odtwarzał
postać pijaka.
Był malarzem w sztuce Władysława Krzemińskiego „Romans
z wodewilu czyli Krowoderskie
zuchy” w reż. Stefanii Domańskiej
(1984). Ale dopiero rola rządnego
zemsty młodego księcia norwe-

Andrzeja Maleszki jako poruszający
się na koturnach olbrzym Gustaw
oraz „Ostatni” (1987) Maksyma
Gorkiego w roli Aleksandra. We
współczesnym dramacie Larsa
Noréna „Ostatnia wieczerza” w reż.
Edwarda Myški (1989) jako mający
problemy małżeńskie Szwed Alan,
który nie umie wybaczyć swojemu zmarłemu ojcu alkoholikowi,
zaprezentował całą gamę swych
umiejętności – od skupionej powściągliwości do żywiołowej spontaniczności. W parodii poematu
heroicznego Ignacego Krasickiego
„Monachomachia” w reż. Jerzego
Zonia (1990) w roli ojca Pankracego, nestora różańcowego, głosi
chwałę dawnych zwyczajów.

„We are camera – rzecz o Jazonie”
spotkała się z chłodnym przyjęciem wśród
publiczności.
leniem dyrektora teatru Bogdana
Nauki postanowił wziąć bezpłatny
urlop i wyruszyć do Nowego Jorku,
dobrze przyjęty przez recenzentów
„Mistrz i Małgorzata” zbyt szybko
zdjęto z repertuaru. Ze szkodą dla
występujących w sztuce aktorów i
publiczności.
Wyjazd za ocean okazał się
jednak życiową pomyłką. Siwko powrócił więc na rodzimą
jeleniogórską scenę w przedstawieniach: „Sen pluskwy”
Tadeusza Słobodzianka w
reż. Krzysztofa Kopki (2003),
„Czajka” Antoniego Czechowa
w reż. Mai Kleczewskiej (2004),
„Dożywocie” Aleksandra
Fredry

drala (2007), a także Prezydenta
w „Intrydze i miłości” Schillera
w reż. Katarzyny Raduszyńskiej
(2008).

Konrad Przezdzięk

Spełnienie na scenie

Dwie kolejne role w Teatrze
im. Norwida - pewnego siebie
egzekutora Jajecznicy i Stiepana,
służącego Podkolesina - w komedii
Mikołaja Gogola „Ożenek” w reż.
Siergieja Fiedotowa (1997, 2002)
pozwoliły mu spełnić się zawodowo. Wspaniale prezentował się w
charakteryzacji cara w dramacie
Juliusza Słowackiego „Kordian”
w reż. Adama Hanuszkiewicza
(2001).
Jego kreacja Wolanda, przybyłego do Moskwy Szatana w sztuce
„Mistrz i Małgorzata” w reż. Siergieja Fiedotowa (2002) podzieliła
krytyków. Jednym się spodobał, a
przez innych został przyjęty kontrowersyjnie. W tej adaptacji powieści Michaiła Bułhakowa pojawił
się również jako Afraniusz – szef
tajnych służb prokuratora Judei,
który nadzorował wydany przez
Piłata rozkaz wykonania wyroku
śmierci na Judzie z Kiriatu.

Przygoda za oceanem

Gdy Bogusław Siwko za pozwo-

Czar niezależności
By sprawdzić się zupełnie w innym repertuarze, w latach 1992-93, 1995-96 i 2001 związał
się z Teatrem Cinema w Michałowicach i brał udział w spektaklu Zbigniewa Szumskiego
„Dong”, telewizyjnej realizacji „Nowa Geografia” i sztuce „Nie mówię tu o miłości”. Wspólnie
z aktorami Janem Kochanowskim i Dariuszem Skibińskim stworzył teatr o nazwie A3 Kolekcjonerzy Wzruszeń. Wystąpił także w dwóch przedstawieniach Teatru Animacji; „Renesans...
czyli jak wam się podoba” w reż. Honoraty Magdeczko-Capote (1994) oraz plenerowym wg
baśni karkonoskich „Rzepiór-Duch gór” w reż. Andrzeja Balla (1994) jako Rzepiór.

w reż. Andrzeja Sadowskiego (2005)
i „Romeo i
Julia” Williama Szekspira w reż.
K r z y s z t o fa
Rekowskiego
(2006). Przez
ostatnie dwa
sezony występował prawie
we wszystkich
spektaklach,
a z ostatnich
jego ról godna
uwagi jest dekoracyjna drugoplanowa odziana
w mundur i obuta
w oficerki postać SSOberführera Fabiana
von Nebeldorfa, ojca
Günthera w sztuce
Władimira Sorokina „Podróż
poślubna” w
reż. Iwo Ve-

Jako Prezydent
w „Intrydze i miłości”
Bogusław Siwko był
jednym z bardziej
przekonujących
aktorów.
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Niechciana droga źródłem konfliktu
Spór między Wspólnotą Mieszkaniową dawnego biurowca dywanówki a zarządcą osiągnął w miniony wtorek apogeum. Źródłem nieporozumienia stała się droga dojazdowa
do budynku, za którą członkowie wspólnoty nie musieli dotąd płacić, choć działka
należała do właściciela całego budynku.
Niedawno drogę przed posesją
wykupiła reprezentująca Zarząd
Wspólnoty kobieta i wymaga opłat
za dzierżawę działki. Właściciele
mieszkań zbuntowali się. Sprawa
trafiła do prokuratury.
Mieszkańcy budynku przy ul.
Zamkowej 9 w Kowarach (dawny biurowiec „dywanówki”), w
miniony wtorek, postanowili
zjednoczyć siły i przeciwstawić się
wybranej przez nich zarządzającej
Wspólnotą, przez którą czują się
oszukani. 7 sierpnia do Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze
wpłynął wniosek z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa
przez zarządzającą, którą posądza
się o nadużycie swojej pozycji i

A4 otwarta

W minionym t ygodniu
otwarto zmodernizowany
odcinek autostrady A4 z Krzyżowej do granicy z Niemcami.
Dziennikarze Polskiej Gazety
Wrocławskiej sprawdzili, jak
jeździ się nową drogą. Odcinek z Wrocławia do Zgorzelca
pokonali w półtorej godziny.
Podróż minęła jak z bicza
strzelił. Nowo wybudowany
odcinek A4 ma 51,4 km długości. Koszt budowy to 317,5
mln euro. Po obu stronach
jezdni są pasy awaryjne. Jest
też pięć tzw. Miejsc Obsługi
Podróżnych.

(tejo)

działanie na własną korzyść.
Do zaostrzenia konfliktu doszło, gdy członkowie Wspólnoty
dowiedzieli się o zakupie przez
jednoosobowy zarząd (czyli
wspomnianą kowarzankę) jedynej drogi dojazdowej do posesji,
na której mieszkańcy budynku
zwykli również parkować swoje
samochody. Pod koniec lipca,
zarządzająca przedstawiła Wspólnocie warianty dzierżawy działki
(obecnie należącej do niej), z
których wynikało, że właściciele
lokali w budynku przy ul. Zamkowej 9 będą zmuszeni płacić za
korzystanie z drogi.
Historia zaczęła się kilka miesięcy temu, gdy właściciel budynku

wystąpił do magistratu o przejęcie
drogi. Jego propozycja została
odrzucona, ponieważ miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego miasta „nie przewiduje funkcji drogi publicznej dla
przedmiotowej działki”. Następnie, mężczyzna zaoferował sprzedaż nieruchomości Wspólnocie
Mieszkaniowej za „symboliczną
złotówkę”. Zbyt mała ilość głosów
na „tak” spowodowała, że i do tej
transakcji nie doszło.
W efekcie, działka miała zostać sprzedana przypadkowemu
nabywcy, jeśli ani miasto ani
Wspólnota nie skorzystali z ofert
właściciela. Zarządzająca nie
chcąc dopuścić do takiego obrotu

spraw, zdecydowała się na zakup
drogi. Od tego momentu rodzi się
szereg nieporozumień.
Zarządzająca uważa, że jej
intencje cały czas były skierowane na dobro całej Wspólnoty.
Z kolei mieszkańcy są zbulwer-

sowani, ponieważ liczyli, że ich
przedstawicielka będzie jeszcze
negocjować z urzędem miasta,
aby przejąć działkę. Stało się
inaczej.
Reprezentująca do tej pory
interesy właścicieli (może nie-

Uwolnić cenę przychodni

Z nowego wizerunku szkoły ucieszą się po wakacjach
uczniowie karpackiej szkoły
podstawowej i gimnazjum, gdzie
postępuje budowa hali sportowej
z boiskiem wielofunkcyjnym (do
piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki). – Widownia pomieści
aż 250 osób. Ponadto w hali
znajdzie się siłownia i niewielka
sala fitness, a na zewnątrz będzie drugie boisko – informuje
Ryszard Rzepczyński, zastępca
burmistrza Karpacza. Znajdujące
się w centrum miasta, podstawówka i gimnazjum nie miały
dotąd sali sportowej. Niedługo, oprócz uczniów, z nowego
obiektu będą mogli korzystać
członkowie klubów sportowych i
mieszkańcy (po godzinach zajęć
szkolnych). Hala będzie gotowa
jeszcze w grudniu tego roku.

rantuje, że w budynku po przychodni
nie powstanie
pensjonat czy
inny tego typu
obiekt – zau wa ż a E u g e niusz Kleśta.

towe Centrum Zdrowia będzie
można kupić za połowę ceny.
Podejrzewamy, że kolejny raz
do przetargu przystąpi tylko
Centrum Pulmonologii i Alergologii S. A. Wydaje nam się
więc, że powinno się ten obiekt
sprzedać w wolnym przetargu.
Należy bowiem uwzględnić
fakt, że Karpacz jest miastem
turystycznym i nikt nie zagwa-

(Ania)

Bez zgody ani rusz!

Komórkowa paserka

Właściciel skradzionego telefonu komórkowego odzyskał
swoją własność po tym, jak
policja zatrzymała mężczyznę,
który kupił urządzenie od
złodzieja. Obecnie prowadzone są czynności zmierzające
do zatrzymania sprawcy tej
kradzieży. Zarówno jemu jak i
paserowi grozi kara do pięciu
lat więzienia.

(tejo)

Fot. Tejo

(Ola)
Konopie
wśród słoneczników

TO JUŻ NIE TEN REFLEKS

Przez nieuwagę i pośpiech 81-letniego
kierowcy w miniony piątek w południe
doszło do poważnie wyglądającej kolizji. Starszy pan wyjechał z podporządkowanej drogi w Piechowicach, nie ustąpił
pierwszeństwa przejazdu i wjechał pod koła pojazdu prowadzonego przez kobietę, która jechała krajową trójką.
Skończyło się potłuczeniach kierujących i wysokim mandacie dla sprawcy.
Do zdarzenia doszło około
godziny dwunastej na skrzyżowaniu ulicy Pakoszowskiej i kra-

stop, nie ustąpił pierwszeństwa
przejazdu, nie upewnił się czy
nic nie nadjeżdża i wjechał pod
koła jadącej w stronę Szklarskiej
Poręby 57-letniej kier ującej
samochodem marki Peugeot.
Siła uderzenia spowodowała, że
renault przewrócił się na bok. Na
szczęście nikomu nic poważnego
się nie stało.
– Poza ogólnymi potłuczeniami kierowcy nie odnieśli

jowej trójki. Kierujący renault
kangoo 81-letni jeleniogórzanin
nie zatrzymał się przed znakiem

Przy każdym takim zdarzeniu powraca pytanie, czy ludzie w podeszłym wieku powinni
siadać za kierownicę i gdzie jest granica wieku, której człowiek odpowiedzialny przekroczyć
nie powinien. Policja apeluje do rodzin by nakłaniali starszych ludzi do zrezygnowania z
osobistego kierowania pojazdami. Decydując się na jazdę w trasę staruszkowie narażają
często swoje i cudze życie.

większych obrażeń. Nie było potrzeby przewozić ich do szpitala
– mówi kom. Bogumił Kotowski
z Komendy Miejskiej Policji w
Jeleniej Górze. Przez ponad
godzinę ruch odbywał się tam
wahadłowo. Zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję. Sprawce
ukarano wysokim mandatem
karnym.

(Angela)

REKLAMA

(Ania)

Innego zdania jest starosta jeleniogórski, Jacek Włodyga. Tłumaczy, że wartość budynku jest oszacowana przez rzeczoznawców i nie można jej kwestionować. Podkreśla ponadto, że budynek jest w fatalnym stanie, a powiatu nie stać na jego
remont. – Po sprzedaży przychodnia będzie pełniła taką funkcję, jak dotychczas. Radni Karpacza podpisali nawet uchwałę,
zmieniającą plan zagospodarowania przestrzennego, w taki sposób, żeby działka na której stoi PCT, była przeznaczona
wyłącznie na funkcje medyczne – zaznacza Jacek Włodyga.

Fot. DOBROSŁAW SZKLARSKA PORĘBA

Lokalne samorządy z powiatu jeleniogórskiego muszą się
dogadać w sprawie reaktywacji linii kolejowej Jelenia Góra
– Karpacz. Taką opinię wyraził
minister infrastruktury w
piśmie do posłanki na Sejm
RP Marzeny Machałek.
Wynika z niego, że jedynym
przeciwnikiem reaktywacji
linii kolejowej na terenie Karkonoszy jest Karpacz. Jego
burmistrz tłumaczy jednak,
że zależy mu na odpowiednim
gospodarowaniu obiektami
kolei. Uważa, że samorządów
nie stać na ich remont, dlatego
też sprawą powinien zająć się
Urząd Marszałkowski. – Nie
jestem przeciwnikiem reaktywacji linii kolejowej. Obawiam
się jedynie, że większość gmin
z powiatu jeleniogórskiego
nie posiada środków na kosztowne remonty, które trzeba
przeprowadzić, żeby spełniały
one wymogi PKP oraz oczekiwania pasażerów. Nie mówiąc
już o eksploatacji – mówi Bogdan Malinowski, burmistrz
Karpacza.

(Ola)
Poćwiczą w hali

Radny powiatu jeleniogórskiego z Klubu PiS, Eugeniusz Kleśta obawia się, że
placówka ochrony zdrowia w Karpaczu zostanie sprzedana za tanio. Dlatego
też chciałby, żeby nieruchomość tą zbyć w wolnym przetargu.
Przychodnię pod Śnieżk ą
wydzierżawiło Centrum Pulmonologii i Alergologii S.
A. Jako jedyne chciało też ją
k upić. Zgłosiło się więc do
przetargu, który odbył się 28
maja. Centrum wycofało się
jednak, bo cena sprzedaży (200
tysięcy złotych) okazała się dla
placówki zbyt wygórowana.
– W drugim przetargu Powia-

umyślnie?) wywołała sytuację,
w której członkowie wspólnoty
czują się wykorzystani. W tej
chwili, sprawa i osąd postępku
zarządzającej są w rękach śledczych.

Policjanci w wyniku pracy operacyjnej ujawnili u 68-letniego
mieszkańca Karpacza plantację
konopi indyjskiej. W ogródku
należącym do mężczyzny rosło –
oprócz słoneczników – 85 roślin,
które służą do wytworzenia
narkotyku.
Mężczyzna zeznał, że nie wiedział o tym, iż jest to roślina, z
której produkuje się narkotyk.
Oznajmił, że nikomu nie odsprzedawał tych roślin, a uprawiał je w ogródku, gdyż ładnie
komponują się ze słonecznikami.
Plantacja została zabezpieczona
przez policjantów, mężczyzna
po przeprowadzeniu czynności
procesowych został zwolniony.
Niewiedza nie będzie okolicznością łagodzącą. Właściciel ogródka odpowie za uprawę konopi
indyjskiej, za co grozi mu do 2
lat pozbawienia wolności.

(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

Polo w golfa

Prowadzący VW golfa wypadł
w Dziwiszowie na łuku z drogi w
okolicy ogródków działkowych i
doprowadził do kolizji z VW polo,
którego kierowca trafił do szpitala. Doszło do tego w miniony
czwartek. Przyczyną poważnej
kolizji była nadmierna prędkość
golfa. Sprawca dostał mandat,
a zdarzenie na kilka godzin
utrudniło ruch.

(Angela)

Fot. Ania
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– Wyglądało to okropnie, huk,
trzask, patrzyłem, czy ktoś z tego
wyjdzie, ale jak zobaczyłem, że
wszyscy wysiadają nieuszkodzeni,
wiedziałem, że mieli dużo szczęścia – usłyszeliśmy na miejscu od
jednego ze świadków zdarzenia.
Kierująca peugeotem została
ukarana mandatem za spowodowanie kolizji. Auto trafiło na
parking, a Czech wezwał pomoc
drogową ze swojego kraju.

Prowadząca samochód marki
Peugeot przejeżdżała przez krzyżówkę w kierunku ulicy Lubańskiej.
– Widziałam to auto z daleka, ale
byłam pewna, że zdążę przejechać
przed nim – tłumaczyła potem
kierująca peugeotem – córka też mi
mówiła, mama, jedź, zdążymy!
To było złudne wrażenie. Skoda
na czeskich numerach dojechała
do skrzyżowania zanim peugeot
przejechał środek jezdni. Przód
auta przeorał bok skody która
wjechała na pobocze kilkadziesiąt
metrów dalej.

Nie ufaj
wyobraźni

WIADOMOŒCI

Fot. Mar

W miniony wtorek po południu doszło do kolizji na bardzo niebezpiecznym skrzyżowaniu trasy czeskiej i ulicy
Lubańskiej w Goduszynie.
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Ucieczka do szafy
Ukrył się we wnęce między
szafami, a wcześniej uciekał policji
samochodem. Tak zachował się
pijany złodziej laptopa, zatrzymany w Kowarach. Policjanci
osaczyli uciekiniera w mieszkaniu
jego konkubiny, nie dając wiary,
że kochasia nie ma w domu.
Mężczyźnie postawiono zarzuty:
kierowania pojazdem w stanie
nietrzeźwości, stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym, przekroczenie prędkości oraz zarzut
paserstwa, za co grozi mu kara
pozbawienia wolności do 5 lat.

(Ania)

Święty Wawrzyńcze, módl się za nami! Finał wakacji bez nudy
Polacy, Czesi i Niemcy uczestniczyli w odpuście na szczycie Śnieżki, który odbył się 10 sierpnia w południe w dniu W dniach od 17 do 28 sierpnia kowarski Dom Kultury
św. Wawrzyńca, patrona ludzi gór w kaplicy pod jego wyzwaniem. Na uroczystość prócz ratowników i przewodników, organizuje półkolonie dla dzieci w wieku szkolnym.
przybyli również politycy, w tym prezydent Czech Václav Klaus.
Śnieżki weszła o własnych siłach,
w tym ordynariusz legnicki bp
Stefan Cichy. Transport organizowany jest głównie dla osób
niepełnosprawnych. Na Śnieżkę
tradycyjnie przybywa prezydent
Czech Vaclav Klaus. Polityk bez
żadnych ceregieli wchodzi na
szczyt i staje pośród tłumu. W
tym roku obecny był także wicemarszałek województwa
dolnośląskiego Jerzy

Fot. Ania

Mszę koncelebrowali ordynariusz diecezji Hradec Kralove,
biskup Dominik Duka, biskup
legnicki Stefan Cichy oraz arcybiskup Kolonii, kardynał Joachim
Meisner. W odpuście uczestniczył
także prezes wspierającej Kościół
w Europie Środkowo-Wschodniej
fundacji Kościoła niemieckiego,
Renovabis, ks. Dietger Demuth.
Większość
wiernych na
szczyt

Tu już druga tura wakacyjnego
cyklu zajęć integracyjnych (wcześniejsza odbyła się w lipcu), których
celem jest zachęcenie dzieci w
wieku szkolnym do wspólnego
spędzania czasu pod okiem wykwalifikowanej animatorki od poniedziałku do piątku, w godzinach
11 – 14. Będą zabawy, gry, zajęcia
plastyczne i parateatralne. Będzie
także działać integracyjna świetlica
polsko-romska.
Miejscem półkolonii będzie
Miejski Dom Kultury, gdzie jeszcze trwają zapisy. Przewidziane
są także wyjścia w plener, m.in.

Łużniak. Dla wielu odpust na
św. Wawrzyńca ma charakter
szczególny. – Byliśmy z żoną na
wakacjach. Chciała zostać dłużej,
ale ja nie mogłem się zgodzić,
bo co roku uczestniczę w
nabożeństwie – powiedział nam, pan Piotr z
Podgórzyna, który dotarł na szczyt Śnieżki
pieszo.

Ania

ognisko. Zajęcia w MOK są bezpłatne. Organizatorka i prowadząca
półkolonie, Agnieszka Jakubik z
MOK-u poinformowała nas, że
przed organizacją sierpniowych
półkolonii miejscowa ujeżdżalnia
koni zaproponowała zajęcia z jazdy
konnej dla dzieci za symboliczną
opłatą. Warto skorzystać z takiej
okazji i zapewnić dzieciom aktywne spędzenie ostatnich dwóch
tygodni wakacji. – Kto brał udział
w lipcowych półkoloniach, zapisał
się ponownie – zdradziła nam
organizatorka.

(Ola)

Kłopotliwa nazwa wsi
Wierni modlą się na Śnieżce podczas nabożeństwa koncelebrowanego
przez biskupów.
Kaplica pw. św. Wawrzyńca wzmiankowana jest po raz pierwszy w 1687 roku. Ołtarz pochodzi z Krzeszowa. Patronami świątyni byli Matka Najświętsza, św. Józef, św. Jan Chrzciciel, św.
Krystofer, św. Wawrzyniec i św. Jadwiga. Cystersi z Cieplic pięć razy w roku odprawiali w niej msze, w drugiej połowie XIII wieku trzy razy. Corocznie odbywało się także nabożeństwo w dniu
św. Wawrzyńca. W 1812 roku skradziono całe wnętrze kaplicy. Wtedy też postanowiono zorganizować w niej schronisko, a kapliczka popadła w ruinę. Dopiero w 1862 roku obiekt udało się
odrestaurować dzięki staraniom hrabiego Schaffgotscha. Kolejny remont świątyni będzie przeprowadzany przez najbliższe dwa lata. W tym roku rozpocznie się pierwszy etap. 130 tysięcy
złotych na ten cel pochodzi z Urzędu Marszałkowskiego. Wszystkie koszty wyniosą 260 tysięcy złotych, część z nich parafia musi więc pokryć z środków własnych.

Jest szansa, że w przyszłym
roku kowarzanie znowu będą
mogli z przyjemnością odwiedzać park przy ulicy Parkowej.
Dziś teren jest zaniedbany i
raczej zniechęca do spacerów. Z informacji podanych
przez burmistrza Mirosława
Góreckiego wynika, że jeszcze w tym roku (jesienią)
miasto ma złożyć projekt rewitalizacji parku. Do tej pory,
dwa razy nasz projekt został
odrzucony – mówi burmistrz.
Oby do trzech razy sztuka…
Z kolei wiadomo, że w
listopadzie udostępniony
zost anie park przy Lipie
Sądowej znajdujący się w
centrum Karpacza (naprzeciwko restauracji „Bachus),
który stanowi bardzo ważny
element historii tego miasta.
Stoi w niej 150-letnia lipa,
którą uznano za żywy pomnik
przyrody. Obecnie trwają tam
prace rewitalizacyjne.

(Ola)

ogonkiem. Taką wersję stosują też
autobusowi przewoźnicy.
Dla tych, którzy nadal mają wątpliwości, przypominamy historię
nazwy wsi. Ściegny pochodzą od
staropolskiego słowa stegny lub
ściegi, czyli ścieżki. Terytorium, na
którym dziś położona jest wioska,
było ongiś porośnięte lasami. Bytowali tu drwale i kurzacy, a wydeptane ścieżki służyły Walonom.

(Ola)

Nienormalność po potopie
– Wszyscy interesują się nami, gdy coś się tutaj dzieje, a powódź jest dla nich widowiskiem. Upłynęły prawie dwa
miesiące od żywiołu, a my dalej nie możemy normalnie funkcjonować – żalą się mieszkańcy Strużnicy, którzy walczą
o remont dróg i mostów uszkodzonych podczas tegorocznej powodzi.
– Wszyscy interesują się nami,
gdy coś się tutaj dzieje, a powódź
jest dla nich widowiskiem. Upłynęły prawie dwa miesiące od żyFot. A. Pisulska

Odnowią
parki

Ścięgny czy Ściegny? Która nazwa karkonoskiej wsi jest poprawna? Druga widnieje na oficjalnej
stronie internetowej miejscowości
i na głównej tablicy informacyjnej
przy przystanku PKS. Wielu mieszkańców operuje jednak nazwą
Ścięgny. Wystarczy też przejść się
wzdłuż głównej ulicy Ściegien,
przyjrzeć się tablicom reklamowym miejscowych lub okolicznych
usług, a zobaczymy w nazwie e z

wiołu, a my dalej nie możemy
normalnie funkcjonować – żalą
się mieszkańcy Strużnicy, którzy
walczą o remont dróg i mostów

uszkodzonych podczas tegorocznej
powodzi.
Mieszkańcy Gruszkowa do swoich domów muszą jechać drogą

pokrytą kilkucentymetrowym
błotem. – Zdaję sobie sprawę,
że przeprowadzenie każdego
remontu wiąże się z wykonaniem
projektu i dokumentacji, ale kompletnie nie rozumiem, gdy robi się
drogę dla dwóch domów, a pozostałą część wsi pozostawia się bez
niej. Gdzie tu logika? – denerwuje
się Anna Koczura, mieszkanka
Strużnicy. Ludzie ze wsi mają za
złe samorządowcom, że zostawili
ich z problemami, a o niedawnym
kataklizmie zapomniano.
Usuwanie strat po tegorocznej
powodzi będzie kosztowało Annę
Koczurę co najmniej 50 tysięcy
złotych. W jej domu zalało parter, woda sięgała do sufitu. – To
był żywioł, którego nie dało się
poskromić.

Mieszkańcy Strużnicy chcieliby
więc, żeby ich wsią interesowano
się częściej. Czarny scenariusz
jest taki, że mostu nie uda się
wyremontować przed nadejściem
zimy. – Jak do szkoły dotrą nasze
dzieci? – usłyszeliśmy we wsi.
Wójt Gminy Mysłakowice, Zdzisław Pietrowski od skutecznie
zabiega o pozyskanie środków na
usuwanie skutków powodzi. Był
w Warszawie, rozmawiał z przedstawicielem Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji .
Wizyta ta zaowocowała dotacją
w wysokości 700 tysięcy złotych.
Dzięki niej zostaną usunięte szkody
w infrastrukturze komunalnej.
Tłumaczy, że rozmawiał z mieszkańcami o tym, co należy zrobić.
Zapewnił także, że osobiście odwiedzi osoby, które potrzebują pomocy
i postara się jej im udzielić.

Ania

Wiadomo już, że w tym roku zostanie odbudowany most w Strużnicy, zniszczony w powodzi
i wyremontowana droga powiatowa, która obecnie niewiele różni się od polnej. Środki na
ten cel zostały już zabezpieczone w budżecie powiatu jeleniogórskiego.
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Fot. Konrad Przezdzięk

Muzy w krainie magii
Po raz piętnasty rozpoczął się 9 sierpnia doroczny Międzynarodowy Piknik Artystyczny
organizowany przez Dariusza Milińskiego, pana magicznego zakątka w Pławnej Dolnej.
38 twórców jeszcze przez tydzień będzie pracowało, między innymi, dzięki inspiracji
aurą miejsca i Mistrza.
nem zorganizowanym w grodzisku, które
powstaje
naprzeciwko
Zamku
Legend

Fot. Konrad Przezdzięk

Te g o r o c z ny plener
zaczął się
hucznie:
fe s t y -

WASZE FOTKI NASZE POCIECHY

A la n

D or ot ka

Śląskich. – To moje oczko w
głowie – mówi Dariusz Miliński. – Marzę, aby zadziałał tu
wehikuł czasu, żeby było jak za
czasów Bolka: średniowiecznie.
Żeby biegały zwierzęta, były
typowe kramy i inne placówki
służące dawnym mieszkańcom
– mówi.
Niedzielna impreza to swego
rodzaju chrzest dla tego miejsca. Na dziedzińcu stanęła
scena i stoliki, na których
widzowie raczyli się różnymi
potrawami i sączyli napoje.
Popołudnie minęło w klimatycznej atmosferze umilanej muzyką
i żartobliwym komentarzem najlepszego konferansjera pośród
samorządowców: burmistrza
Gryfowa, Olgierda Poniźnika.
Były też walki rycerskie zainicjowane potężnym hukiem
wystrzału z arkebuza. Toczone
w rytm odpowiednio dobranej
muzyki, w oparach dymu z ogniska, stworzyły krótkie, acz niezapomniane widowisko niczym z
filmu historycznego. Gdyby nie

Marta

– Od poniedziałku zaczynamy
intensywną pracę. Jedni będą
filmować, inni rzeźbić, jeszcze
inni fotografować i malować –
zapowiedział przed tygodniem
Darek Miliński. Zostanie ukończona, między innymi, rzeźba
konia trojańskiego na terenie
grodziska. Na farmie artystycznej w Golejowie zamieszka
38 artystów z Czech i Polski.

Nie ma sposobu na sukces

Plener potrwa do 21 sierpnia.
Jak podkreśla Darek, nikogo
nie zapraszał. Zainteresowani
przyjeżdżają sami i po prostu tu
są. Życzymy wszystkim owocnej
pracy i miłych wrażeń z pobytu
w tej art yst ycznej enklawie
magii.

Konrad Przezdzięk

ROZMOWA JELONKI

Z Czesławem Mozilem, wokalistą i kompozytorem oraz muzykiem.
– Zamierza Pan wybudować
dom na terenie Karkonoszy,
udało się już wybrać działkę?
Czesław Mozil. – Od dłuższego czasu myślę o zakupieniu

Łu kas z

gadżety współczesności, można
było odnieść wrażenie, że czas
się cofnął. W potyczkach debiutował Filip Miliński, syn artyty.
Jego brat Maksymilian wystąpił
na... szczudłach.
Gwiazda wieczoru, Czesław
Mozil, przyjechał do Pławnej
kilka dni wcześniej. Artysta nie
krył, że jest zauroczony tymi
terenami (patrz – wywiad).

w okolicy ziemi. Marzy mi się
nieduży dom, w którym mógłbym
zamieszkać. Może kiedyś założę
także rodzinę. Oglądałem działki
w Pławnej. Zachęcił mnie do tego

Ma rci nek

mój przyjaciel z Kostrzyna nad
Odrą, w którym gram. Zapoznał
mnie z Dariuszem Milińskim,
który z kolei zaprosił mnie na organizowaną przez siebie imprezę.
Była to także okazja do
poznania okolicy i znalezienia miejsca, w którym
mógłbym się wybudować.
Nie ukrywam, że tereny
te bardzo mi się podobają. Jest tutaj po prostu
pięknie.
Zamierza Pan tutaj
także częściej koncertować?
– W tej chwili jest to
niemożliwe, bo większość
koncertów mam już zaplanowanych. Po za tym występ w Pławnej był drugim

Mateusz

na terenie byłego województwa
jeleniogórskiego w tym roku.
Wraz z zespołem śpiewaliśmy
bowiem zimą w Jeleniej Górze. Na
pewno pojawię się we Wrocławiu,
to też niedaleko.
Czy Czesław Mozil ma jakiś
sposób na sukces?
– Wydaje mi się, że czegoś
takiego w ogóle nie ma. Trzeba po
prostu być naturalnym i iść własną
drogą. Dla mnie najważniejsze jest
to co robię, ale należy zauważyć,
że ostatnio w Polsce najbardziej
słuchane są takie wokalistki, jak
Maria Peszek, czy Kasia Nosowska,
które również nie należą do typowych dam „show biznesu”.
Dziękuję za rozmowę

Anna Pisulska

CAŁY JAGNIĄTKÓW BAWIŁ SIĘ ŚWIETNIE

Łukasz

Ok taw ia

Alan

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

Sukcesem zakończył się festyn zorganizowany 8 sierpnia przez Watrę Jagniątkowską wspomagany przez
miasto Jelenia Góra. Impreza odbyła się na terenie OW
„RAWAR” nieopodal Muzeum Domu G. Hauptmanna.
Jak na pierwszą imprezę tego
typu imprezę atrakcji dla całych
rodzin było co nie miara. Wokół
polany rozstawiono stoiska gastronomiczne, oraz stragany z
pamiątkami i gadżetami. Część
artystyczna festynu odbywała się
na scenie zlokalizowanej na wielkiej amerykańskiej ciężarówce.
Uroczystego otwarcia festynu
zaraz po mszy w jagniątkowskim kościele dokonał prezydent
Jeleniej Góry Marek Obrębalski,
którego organizatorzy przywitali tradycyjnie chlebem i solą.
Towarzyszył mu przewodniczący
rady miasta Hubert Papaj. Oprócz
mieszkańców Jagniątkowa i okolic można było spotkać na imprezie wielu znanych jeleniogórzan,

w tym uwielbiany nie tylko przez
miejscowych ksiądz Kubek, czyli
Marian Matula, emerytowany
proboszcz, na którego nabożeństwa zjeżdżało tu wielu jeleniogórzan z innych parafii.
Całość prowadził i udostępnił
nagłośnienie mieszkaniec Jagniątkowa, Bogdan Więckowski.
Furorę zrobił występ zespołu
muzycznego w składzie: Bogdan
Więckowski i jego żona, Ewa.
Wystąpili też: zespół Szklarki z
Piechowic i Malwy z Marciszowa
oraz zespół Rise of the Sun-Promienie Słońca, który rozłożył się
ze swoimi namiotami na polanie
prezentując stroje i kulturę Indian
Ameryki Północnej.

rylit

Fot. Rylit

Na tal ia

Brawa dla organizatorów i powodzenia przy
organizacji następnych takich imprez.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Gitarą i Piórem w Karpaczu
Kolejny raz miłośnicy poezji śpiewanej i piosenki lirycznej
spotkają się pod Śnieżką. Koncert odbędzie się 21 i 22
sierpnia o godzinie 19.00 na stoku Lodowiec obok Chaty
Karkonoskiej.
W piątek, 21 sierpnia wystąpią:
Żanna Biczewska, Mieczysław Czyżkiewicz, Tolek Muracki, Stefan Brzozowski, Paweł Orkisz, Andrzej Ozga,
Elżbieta Wojnawska, Aleksandra Muracka, oraz Jakub Muracki. Natomiast
w sobotę Maniek Lubomski, Czerwony Tulipan, W Tym Sęk, Mirosław
Czyżkiewicz i zespół Bez Jacka.
Koncert poświęcony będzie twórczości Jaromira Nohavicy oraz Bułata Okudżawy. Pierwszy z artystów
pochodzi z Ostrawy. Na początku
swojej kariery pisał teksty dla innych
muzyków. W 1982 zaczął sam śpiewać
swoje utwory. Mówi się, że stało się to
za sprawą jego przyjaciół, którzy usilnie go do tego namawiali. Obecnie jest
bardzo znanym czeskim pieśniarzem.
Uwielbia go także polska publiczność.
Na terenie naszego kraju koncertuje
od 1998 roku. Dobrze zna język
polski, jak wielokrotnie o tym mówił,
mieszka na Śląsku w Cieszynie, gdzie
mieszają się ze sobą kultura polska i
czeska. W tym roku został wydany
album „Świat według Nohavicy” z
jego piosenkami wykonanymi przez

polskich artystów. Muzyk gra na gitarze i akordeonie. Płyty, które wydał
należą do najlepiej sprzedających się
w Czechach.

Kino LOT zaprasza na
seanse filmowe:

wykonaniu Eugene’a Hütza i
zespołu Gogol Bordello.

„Mądrość i seks” w reżyserii Madonny. To historia trójki przyjaciół, którzy próbują
ułożyć sobie życie w Londynie.
Dodatkowo oddają się wielu
e k s c e n t r yc z n y m z a j ę c i o m .
W i e l e w ą t ków p r z y p o m i n a
zdarzenia biografii Madonny.
W filmie bardzo ważna jest
również strona dźwiękowa. W
trakcie filmu, wyświetlanego
do czwartku o godzinie 17.00,
18.30 i 20.15 usłyszymy m.
in. utwory Madonny, Britney
Spears oraz cygański punk w

Kino Marysieńka proponuje:

Ostatnia szansa
Do 30 sierpnia w „Galerii
w Tle” przy ulicy Bankowej
w J e l e n i ej G ó r z e m o ż n a
oglądać wystawę Rity Raczkowskiej pod t ytułem „W
stronę człowiek a”. Fotografie artystki ukazują sielankowość życia i refleksje
nad życiem.

Wakacyjny konkurs
O s o by, k t ó r y m i a ł y w
tym roku wyjątkowo udane
wakacje, mogą napisać z
nich relację i wziąć udział
w konkursie biura podróży
Bliżej Słońca. Konkurs kończy się 30 sierpnia. Więcej
infor mac ji na t en t emat
zamieszczono na stronie
internetowej www.blizejslonca.pl/konkurs.

Muzykalia w Zdroju
23 sierpnia w muszli
koncertowej wystąpi Rafał
Nosal. Muzyk, łączący wiele
stylów, o charakterystycznym timbre głosu, zagra w
ramach Koncertów Promenadowych, w niedzielę, 23
sierpnia o godzinie 16.00.

Bułat Okudżawa urodził się 9
maja 1924 roku w Moskwie. Zmarł
12 czerwca 1997 roku w Paryżu. To
znany rosyjski bard, poeta, prozaik,
kompozytor ballad, pieśni lirycznych
i satyrycznych oraz dramaturg.
Wychowywała go babka. Rodzice,
zagorzali komuniści, stali się ofiarami
stalinizmu. Ojciec został rozstrzelany,
a matka trafiła do obozu pracy. Artysta
walczył podczas II Wojny Światowej.
Po jej zakończeniu pracował fizycznie
i kończył szkoły, najpierw średnią,
później wyższą. W późniejszym
okresie pracował w jednej z wiejskich
szkół, po czym wstąpił do partii. W
1956 roku jego matka wróciła z zesłania, a on zaczął śpiewać. Zmieniały
się także jego poglądy polityczne. Pisał
wiersze, które początkowo dostępne
były tylko w drugim obiegu. Z jego
działalności i popularności nie był zadowolony aparat partyjny, który stale

„ P r a w d z i wa h i s t o r i a
kota w butach” w reżyserii
J é r ô m e D e s c h a mp s , Pa s c a l
Hérold, Macha Makeieff. Adaptacja bajki Charlesa Perraulta. Młody młynarz, w spadku
po ojcu, dostaje kota. Jest to
niezwykłe zwierze, mówiące
ludzkim głosem i chodzące
po butach. To właśnie dzięki
jego pomocy chłopak zdobędzie serce pięknej królewny.

mu się przyglądał. Artysta znany był
także z pisanych przez siebie powieści
historycznych, ale największą sławę
osiągną jako poeta i bard.
„Gitarą i Piórem” w Karpaczu
odbywa się po raz drugi.
W tamtym roku, stali
bywalcy koncertów w
Borowicach, byli zaskoczeni faktem, że została
ona zdublowana. Ale
mają oni raczej powód
do radości, bo muzyka z
krainy łagodności grana
jest w Karkonoszach aż
dwa razy. Cieszy to także
samych artystów. Anna

Kosa, wokalistka zespołu „W tym sęk”
w ubiegłym roku przekonywała, że
liczy się dobra zabawa i niepowtarzalny klimat, który w ciągu jednego lata
można przeżyć aż dwa razy.

Film obejrzymy do czwartku
o godzinie 16:30 i 18.00.
„Przebłysk geniuszu”,
film wyreżyserowany przez
Marca Abrahama. Głównym
bohaterem filmu jest Robert
Ke a r n s i e r, k t ó r y w D et ro i t
w latach 60’tych sądził się z
wielkimi koncernami samochodowymi. Był wykładowcą
uniwersyteckim i wynalazcą,
którego pomysły bez jego
z g o d y w y ko r z y s t a n o p r z y
modernizacji wyposażenia
p oj a z d ów. J e st o n a u t o re m
wycieraczek o regulowanym
czasie pracy. Film wyświetlany
będzie do czwartku o godzinie
20.00.

W kinie Grand obejrzymy:

„Ostatni dom po lewej”
w reżyserii Dennis IIiadias.
C z ł o n kow i e g a n g u , k t ó r z y
porwali, zgwałcili i zabili dwie
dziewczyny ukr ywają się w
jednym z domów. Nie wiedzą,
że jego właścicielami są rodzice jednej z dziewczynek,
którzy w pewnym momencie
poznają tożsamość, mieszkających u nich ludzi i postanawiają się na nich zemścić.
Film wyświetlany będzie do
czwar tk u o godzinie 16.00,
18.00 i 20.00.

Muzyka ludowa z Legnicy
Dom Wczasowy Zdrowie w Szklarskiej Porębie zaprasza na koncert Zespołu Pieśni i Tańca LEGNICA, który
odbędzie się 21 sierpnia o godzinie 20.00.
Jest to duży zespół, który składa się z trzech grup wiekowych.
Tworzą go dzieci, gimnazjaliści
oraz osoby dorosłe. Powstał
w 1975 roku przy ówczesnym
Wojewódzkim Domu Kultury.
Od 1993 roku opiekuje się nim
miasto Legnica. Kierownikiem
artystycznym młodzieży jest Maria Chrzanowska, a najstarszych
członków prowadzi Krzysztof
Kobylak. - Przy zespole działa
wieloosobowa kapela ludowa,
którą kieruje Pan Aleksander

ca” i „Mean Acid”. Debiut sceniczny
zespołu miał miejsce we Wrocławiu
wydawnictwo: Metal Mind Pro- na Wyspie Słodowej w sierpniu 1989
roku. Występ ten otworzył kapeli
ductions
Ten kultowy polski zespół thra- drzwi do kariery. Wieść o nowym,
shmetalowy powstał przeszło 20 lat świetnym zespole metalowym szybtemu a dokładnie we wrześniu 1986 ko rozeszła się po Polsce. Muzycy
roku w Poznaniu. Z początku grał niedługo po tym dostali propozycję
thrash metal, później jego muzyka nagrania płyty. W tym składzie poewoluowała jednak w kierunku wstały klasyczne już dziś albumy: „Are
szeroko pojętego heavy. Przyjmując You A Rebel?”, „Vile Vicious Vision”
nazwę Acid Drinkers ( muzycy mieli czy najsłynniejszy krążek „Infernal
na myśli ludzi pijących tanie wina Connection”. Zostali uznani za jeden z
).W pierwszym składzie znaleźli się: 5-ciu najlepszych zespołów lat 90-tych
„Titus”, „Litza”, „Popcorn” a nieco przez magazyn „Tylko Rock”. Po odejpóźniej „Ślimak” w którym to ze- ściu w 1998 roku „Litzy” jego miejsce
stawie wysmarzyli pierwsze własne zajął „Perła” z którym Acid Drinkers
kompozycje „Barmy Army”, „Del Roc- nagrał 3 płyty: „Amazing Atomic
Activity”, „Acidofilia” i „Broken Head”.

Ten ostatni krążek pochodzi z 2000
roku i stanowi dziesiątą pozycję w
dyskografii zespołu. Po niemalże
dekadzie Acid Drinkers powraca teraz
w zremasterowanej wersji zarówno z
podstawowym zestawem począwszy
od „Superstitious Motherfucker’,
„Dog Rock”, „El Pecado”, „Calista”,
„Don’t Go To Where I Sleep”, „A
Rubber Hammer And Broken Head”,
„There’s So Much Hatred In The Air”,
„The Wildest Planet In Space” oraz
z dodatkowymi bonusowymi utworami: „Youth”, „Red And Gray” oraz
specjalnym video-clipem z „Don’t Go
To Where I Sleep”.
Młodzi mają okazję sprawdzić jak
się grało w Polsce dekadę temu a starsi sympatycy zespołu powspominają

sprecyzowaną wizję swojej muzyki.
Kimberley doświadczona była poprzez
swoją współprace zarówno w Dimmu
wydawnictwo: Metal Mind Pro- Borgir jak i Therion zaś Jesper z In
ductions
Flames i Hammerfall. W późniejszym
Fińska formacja zawiązała się w
okresie do zespołu dołączyli jeszcze
sierpniu 1997 roku, kiedy to wokalistgitarzysta Alexi Laicho (Children of
ka Kimberley Goss spotkała Jespera
Bodom, Impaled Nazarene), Roope
Stromblada ( In Flames, Hammerfall)
Latvala (Cob), Lauri Porra (Kotipelto,
podczas wspólnej trasy koncertowej
Stratovarious) i Mats Karlsson (Drez Dimmu Borgir. Po odejściu z tej
ams Fall). W tym składzie nagrali w
formacji zdecydowała się przenieść do
studio Fredman debiutancki album
Szwecji i przekształcić już nowy mu„Beware The Heavens”, który spotkał
zyczny projekt w prawdziwy zespół i
się z dobrym przyjęciem krytyki. Na
na dodatek z pełnym składem. Już jako
płycie tej zamieszczono dwa utwory
power metalowa supergrupa miała
instrumentalne – „Born Unto Fire and

Passion” i „Pulsation”, a piosenka „The
Warrior Princess” została zainspirowana filmową serią „Xena”, Wojownicza
Księżniczka”. Reedycja tej płyty sprzed
10-ciu laty, która ukazała się ostatnio
wzbogacona została o utwór bonusowy. Pozostała część to już dobrze
znane kawałki „Venomus Vixens”,
„The Fourth World”, „Born Unto Fire
and Passion’, „The Warrior Princess”,
Beware the Heavens”, „Razorblade
Salvation”, „Swarmed”, „Pulsation”,
„Virtual Future”. Całość zamyka demonstracyjna wersja tytułowego
utworu “Beware the Heavens”, która
wzbudziła w tym zestawie najbardziej

SINERGY – „Beware The
Heavens”

Kozak, a chórmistrzem zespołu
jest Pani Irena Winnik.
Zespół wykonuje wszystkie
tańce narodowe: Polonez, Mazur,
Kujawiak, Oberek i Krakowiak
oraz liczne taneczno-śpiewne
suity regionalne z całego kraju.
Urozmaicony i dynamiczny
repertuar zespołu sprawia, że
propagując polską kulturę, tradycję i folklor koncertował on
wielokrotnie poza granicami
kraju, wszędzie zdobywając
nagrody i wyróżnienia.

Zaśpiewają w świątyni
Soliści z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w
Warszawie, Chór mieszany Ještěd z Liberca oraz Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Dolnośląskiej wystapią w
Kościele pw. św. Erazma i Pankracego.
Koncert odbędzie się 26 sierpnia
o godzinie 19:30. Studentów z UW
przygotuje profesor Jerzy Knetig
i Ryszard Karczykowski, a chór
z Liberca Zuzanna Kubelkova i
Ute Haenel. W ramach programu

Nowości ze świata muzyki
ACID DRINKERS – “Broken
Head”

15

usłyszymy „ Oratorium Pory Roku”
Josepha Haydna.
Organizatorem koncertu jest
Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej
Górze.

W duchu sportowym

Andrzej Patlewicz
dawne czasy, kiedy słuchali Acidów
siedząc przy „tanim winie”.

Włodarze Karpacza zapraszają do udziału w programie Kolonijny Karpacz.
W każdą środę wakacji od
g o d z i ny 15 . 0 0 d 0 19 . 0 0
dzieci i młodzież mogą
wziąć udział w sportowych
rozgrywkach na Stadionie
Miejskim w mieście pod
Śnieżką.

Koncert Wild Thing
w Karpaczu

kontrowersji wśród sympatyków
zespołu. Mimo to warto poznać jak
grają Finowie na swój sposób.

Pub Jaśkowa Izba Nocą,
c z y l i ko l e j n y w i e c z ó r z
Ro c k ’ N ’ Ro l l e m . I mp re z a
rozpoczyna się w najbliższy
piątek o godzinie 18.00.
Wstęp wolny. podczas imprezy premiera drinka Wild
Thing.

Historie uliczne
To wystawa fotograficzna,
dyplomowanych absolwentów wrocławskich szkół.
Można ją obejrzeć do końca
lata w galerii KADR w Domu
Wypoczynkowym „Świteź”
w Szklarskiej Porębie.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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ROZRYWKA

„Moda to prawdziwa sztuka”
Krzysztof Lang, po dziewięciu latach przerwy w realizacji filmów fabularnych, powraca z nowym obrazem, a w dodatku po raz drugi w swojej karierze (po „Papierowym
małżeństwie”) w roli reżysera komedii romantycznej. „Miłość na wybiegu” to polska
odpowiedź na hollywoodzki przebój „Diabeł ubiera się u Prady”, ukazująca kulisy
luksusowego świata mody. W filmie możemy podziwiać całą plejadę gwiazd polskiego
kina. W rolach głównych wystąpili Karolina Gorczyca i Marcin Dorociński, partnerują
im: Urszula Grabowska, Izabela Kuna, Sonia Bohosiewicz, Tomasz Karolak, Barbara
Brylska, Anna Guzik.
Pańskie nazwisko kojarzy się
bardziej z kinem sensacyjnym,
a tu nagle komedia romantyczna?
Krzysztof Lang: W ostatnich
latach faktycznie mogę tak się
kojarzyć, zwłaszcza w związku z
moją działalnością telewizyjną:
„Fala zbrodni”, „Prawo miasta”, ale
mój kinowy debiut „Papierowe małżeństwo” z Joanną Trzepiecińską to
była właśnie komedia romantyczna. Więc pewne doświadczenie z
tą konwencją mam. Poza tym jak
się jest zawodowcem, to trzeba
próbować różnych gatunków. A
kiedy można pracować z tak znakomitymi aktorami i świetną ekipą,
to nie ma znaczenia, czy kręcimy
komedię, czy kryminał. W obu wypadkach jest to przyjemność.

- Marcin, choć popularność zdobył
dzięki serialom, to przede wszystkim aktor teatralny, Karolina jest
po krakowskiej szkole teatralnej,
więc dla reżysera to sytuacja komfortowa. Ma do dyspozycji bardzo
czułe narzędzia, wrażliwe, a także
świadome tego, co potrafią, co można zrobić, a co trzeba. Były sceny,
w których Karolina miała swój
wyraźny pomysł, jak ona by chciała
to zagrać - czasem odmienny od
mojego, ale dzięki tym dyskusjom
praca była ciekawsza. Wiadomo, że
to nie jest dramat psychologiczny,
tu trzeba uzyskać pewien wdzięk,
lekkość, pilnować też żebyśmy nie
popadli w jakiś humor bawarski i
żeby przeprowadzić w sposób wiarygodny całą tę intrygę, która jak to
w tym gatunku, bywa sztampowa.

więc w wypadku takiego filmu
inne: nie chodzi o to, by widza
zaskoczyć, tym co się wydarzy, bo
to wiadomo właściwie od początku,
ale tym JAK to się wydarzy, jak
przedstawią tę historię aktorzy. W
dodatku, i to jest takie moje osobiste odkrycie dotyczące gatunku
komedii romantycznej, w tego typu
opowieściach zawsze dochodzi do
zderzenia dwóch światów, które
w innych okolicznościach raczej
nie mogłyby się ze sobą spotkać.
Jak w „Pretty Woman” prostytutka
i milioner, albo księgarz i supergwiazda w „Notting Hill”, tak tutaj
mamy dziewczynę z nadmorskiej
wsi i faceta, który bryluje w świecie
mody. Stykamy tych dwoje ludzi z
różnych światów i czekamy, co z
tego wyniknie.

Karolina Gorczyca i Marcin
Dorociński to rewelacyjna aktorska para. Kto wpadł na pomysł,
by im powierzyć role?
Krzysztof Lang: Karolina trafiła
do nas z castingu, natomiast jeśli
chodzi o Marcina, to ja się upierałem, by właśnie on zagrał Kacpra.
Oboje mają znakomity warsztat

Historia opiera się na chętnie
wykorzystywanym w kinie motywie Kopciuszka...
Krzysztof Lang: To jeden z podstawowych archetypów literatury
i kina. W dodatku ten schemat
ma wpisane w siebie wzruszenie,
które dobrze się sprzedaje w filmie.
Zadanie dla reżysera i aktorów jest

Skoro rzecz dzieje się w świecie
mody, na pewno bardzo ważne
były odpowiednie kostiumy?
Krzysztof Lang: Trudność polegała na tym, że to, co dzieje się w
modzie, ma się nijak do tego, jak
powinien wyglądać kostium filmowy. Kostium musi być oczywiście
fotogeniczny, dobrze wyglądać w

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.

kamerze, ale też aktor musi się w
nim czuć wygodnie. W tym wypadku zadanie dla kostiumografa
było szczególnie trudne, bo musiał
wykazać się wiedzą o współczesnej
modzie i dostosować stroje do wymogów filmu. Pierwsze próby z kostiumografem okazały się - powiem
szczerze - zupełnie nieudane, bo nie
oddawały dobrze tego, co obecnie
dzieje się w modzie. W efekcie
kostiumy zrobiła Ania Męczyńska,
czyli osoba związana przede wszystkim z modą, choć mająca już spore
doświadczenie w przygotowywaniu
ubrań na potrzeby filmu i telewizji
- robiła m.in. kostiumy dla serialu
„Niania”. To samo dotyczyło stylizacji fryzur, makijażu - zajęli sie
tym fachowcy ze świata mody, po
pewnych konsultacjach ze mną i
operatorem.
Czym dla Pana jest moda?
Krzysztof Lang: Wydaje mi się,
że my tu w Polsce wciąż zwracamy
za mało uwagi na ubiór, styl. Ale
to się zmienia i francuskie powiedzenie „Le style c’est l’homme”,
czyli styl, to człowiek, nabiera
także u nas racji bytu. Jeśli chodzi
o modę, to zawsze tak uważałem,
a po tym filmie nabrałem jeszcze
głębszego przekonania, że to po
prostu sztuka. To co robią styliści,
projektanci, fotografowie, to sztuka
uprawiana na żywym ciele, a oni
są bardzo utalentowanymi plastykami. Miałem tego przykłady, gdy
obserwowałem, jak Maciej Zień
dobierał sukienki dla Karoliny.

Spojrzał na nią okiem fachowca i w
ciągu paru minut przedzierzgnął ją
w jakiegoś motylo-wampa. Efekt był
niezwykły, a on to osiągnął jednym
prostym ruchem - wydobył ukryte
cechy, dobierając właściwy ubiór:
sukienkę, buty, pasek. Odpowiednio
to wszystko upiął, udrapował, a ja
zobaczyłem zupełnie nową postać.
Jednak w tym świecie mody
można się zagubić, czego doświadcza bohaterka - Julia.
Krzysztof Lang: Jest w filmie
taka scena, kiedy siostra Kacpra,
Weronika, mówi, że idzie na studia, na weterynarię. Ta scena jest
po to, żeby powiedzieć, że w ten
świat łatwo się zapatrzeć, uwierzyć, że wszystko poza nim jest
mniej warte, nijakie, nieważne.
To jest po prostu kwestia wyboru. Jeśli ktoś potrafi się w tym
świecie odnaleźć, zrealizować
ambicjonalnie, to dlaczego nie,
ale niedobrze, gdy przesłania
nam całą resztę. Julia zraża się
do tego środowiska od strony
ludzkiej, moralnej. Ale jako osoba

wrażliwa na plastykę, kolor jest
nim też oczarowana.
Film opowiada o spełnionym
marzeniu wielu dziewcząt - by
zostać modelką.
Krzysztof Lang: Dziewczyny
marzą o byciu modelkami, bo tu
się pięknie wygląda, chodzi się w
błyskach fleszy, ten świat pachnie
wspaniale; są drogie samochody,
przystojni mężczyźni. Wydaje się,
że to wszystko kręci się wokół tej
pięknej modelki. Ale realia są czasami bardzo okrutne, mianowicie
bycie modelką to jest zawód, trudny
i uciążliwy, co uświadamia agent na
początku. Ta praca wiąże się z wieloma wyjazdami: z Paryża do Mediolanu, z Mediolanu do Tokio, z Tokio do
Sydney, bo tam ma się wybiegi. Po
takiej trasie, jeśli się ją robi w ciągu
jednego tygodnia, a rozmawiałem
z modelkami na planie i mówiły, że
często to się zdarza, to człowiek jest
zupełnie wycieńczony. Ale myślę, że
ten świat zawsze będzie kręcił młode
dziewczyny.
Dziękuję za rozmowę.
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HOROSKOP
BARAN

Zastanów się nad swoim postępowaniem. Twoje intencje nie zawsze są
oczywiste dla wszystkich. Lepiej wytłumaczyć, o co ci chodzi, niż narazić się na
niesprawiedliwą ocenę, która będzie się
za tobą ciągnęła przez długi czas.

BYK

na balkon, kiedy śpiewam?
- Bo nie chcę, żeby sąsiedzi myśleli,
że cię biję.
Pani w szkole pyta uczniów:
- Z czego robi się kiełbasę?
Dzieci milczą.
- Jasiu, ty powinieneś wiedzieć twój tata jest masarzem?
- Ja wiem, ale tatuś powiedział, że
jak komuś powiem, to mnie zabije.

Przychodzi Murzyn do warzywniaka
i wskazując na banany, pyta:
- Co to jest?
- To są banany - odpowiada sprzedawca.
- U nas to są taaaaaakie banany!
Potem wskazuje na pomarańcze i
znów pyta:
- Co to jest?
- To są pomarańcze.
- U nas to są taaaaaakie pomarańcze!
Sprzedawca, nieco już wkurzony,
patrzy na Murzyna, który znów
pyta:
- Co to jest? - wskazując na arbuza.
Sprzedawca na to:
- To jest polski zielony groszek!

Pewien facet postanowił łowić ryby
pod lodem. Bierze świder, wierci.
Podchodzi do niego jakiś człowiek

i mówi:
- Panie, tu nie ma ryb.
- Dziękuję panu.
Facet idzie kawałek dalej i znowu
wierci. Ten sam człowiek podchodzi
do niego i mówi:
- Panie, tu naprawdę nie ma ryb!
- A kim pan, do cholery, jest?
- Dyrektorem tego lodowiska.

- Jaka jest różnica między dwulatkiem a dorosłym facetem?
- Dwulatka można zostawić samego
z nianią.

- Dlaczego „dresy” to najbardziej
troskliwi ludzie na świecie?
- Bo zawsze, jak przechodzi się
obok nich, py tają: „ Masz jakiś
problem?”.

Policjant zatrzymuje kobietę za
przekroczenie prędkości i prosi ją,
by pokazała mu prawo jazdy.
Zdziwiona kobieta odpowiada:
- Naprawdę, musicie lepiej ze sobą
współpracować. Nie dalej jak wczoraj jeden z was zabrał moje prawo

BLIŹNIĘTA
Kapitan Titanica wchodzi do sali
balowej i oznajmia pasażerom:
- Mam dwie wiadomości - dobrą i
złą. Od której mam zacząć?
- Od złej.
- Za chwilę nasz statek zatonie.
- A ta dobra?!
- Dostaniemy 11 Oskarów!

jazdy, a już dziś oczekujecie, że je
wam pokażę.

- Mamo... kup mi małpkę. Proszę!
- A czym ty ją będziesz karmił,
synku?
- Kup mi taką z Zoo, ich nie wolno
karmić.

Facet kupił duży telewizor, przyniósł
do domu. Żona patrzy i pyta:
- Kochanie, co oznacza ten kieliszek
na opakowaniu?
- To znaczy, że zakup trzeba opić.

- Słyszałam - mówi sąsiadka - że
pani małżonek złamał sobie nogę.
Jak to się stało?
- W głupi sposób. Właśnie robiłam
zrazy, więc mój mąż poszedł do
piwnicy po ziemniaki. Jak zwykle nie
wziął ze sobą latarki, poślizgnął się
na schodach i spadł w dół.
- To straszne! I co pani zrobiła w
tej sytuacji?!
- Makaron.

Jasiu idzie z mamą, zauważa kota
i pyta:
- Mamo, czy to kot, czy kotka?
- Kot. Nie widzisz, że ma wąsy?

Rozmawia dwóch kumpli:
- Żeby zadowolić żonę, rzuciłem
picie, palenie i karty.
- No to na pewno jest szczęśliwa?
- A skąd, wściekła jak nigdy! Za
każdym razem, jak otworzy usta,
dociera do niej, że nie ma się do
czego przyczepić.

Penélope Cruz dokonała
rzeczy niemożliwej

Otwarcie przyznający się do
odmiennej orientacji seksualnej
Pedro Almodóvar przyznał, że
podczas pracy z Penélope Cruz na planie
filmu „Przerwane objęcia” całkowicie uległ
jej urokowi i zapragnął
zbliżyć się do niej fizycznie.
„Pracowałem z
wieloma aktorkami tłumaczy Almodóvar.
- Penélope jest jedyną, która wzbudziła
we mnie pożądanie.
Zazwyczaj nawiązuję

Quentin Tarantino pod
wrażeniem Brada Pitta

Quentin Tarantino twierdzi,

LEW

W tym tygodniu możliwy jest nieoczekiwany przypływ gotówki. Nie roztrwoń
jej! Już za kilka dni może się okazać,
że potrzbujesz trochę grosza. Planuj
wydatki rozsądnie, ale nie oszczędzaj na
rzeczach najważniejszych.
W tym tygodniu nie ma co rozpoczynać
dużych projektów. Lepiej przeznacz go
na odpoczynek. Wybierz się na spacer
albo do kina. Dobrze ci zrobi również
weekendowy wypad za miasto. Uważaj
na kompromisy i lepiej z nich nie korzystaj. Jeśli już musisz, zbadaj dokładnie
wszelkie warunki kontraktu.

WAGA

Nadchodzący tydzień to dobry okres
na nadrobienie zaległości w pracy. Nie
przejmuj się tym, że nikt nie zauważa
twoich starań - w końcu nadejdzie twoja
chwila. Musisz się tylko jeszcze trochę
postarać. Nie poddawaj się.

SKORPION

się 11 września tego
roku.

Demi
Moore:
jak ona
to robi?

że Brad Pitt nie jest już tylko
„ślicznym chłopcem”. Reżyser,
który obsadził Pitta w ostatnim
filmie „Bękarty wojny”, jest przekonany, że przystojny aktor jest
obecnie u szczytu kariery i swoich możliwości..
„Śliczny chłopiec zniknął - tłumaczy Tarantino. Brad to prawdziwy
mężczyzna, który
potrafi udźwignąć
każdą rolę. To aktor, który osiągnął
apogeum swojej
ikonowości”.
Polska premiera filmu „Bękarty
wojny” odbędzie

Zwróć szczególnie baczną uwagę na
ludzi, którzy będą próbowali wkraść się w
twoje łaski. Ich intencje mogą być nie do
końca takie, jak sądzisz. Oceniaj uważnie
i miej się na baczności. Równocześnie
pojawi się przy tobie ktoś, kto może stać
się twoim prawdziwym przyjacielem.
Bądź uważnym obserwatorem.

PANNA

Początkująca śpiewaczka operowa
pyta męża:
- Dlaczego ty zawsze wychodzisz

Lekarz kończy badać kobietę, bierze na stronę jej męża i mówi:
- Nie podoba mi się to, jak pańska
żona wygląda.
- Mnie także, panie doktorze - mówi
mąż. - Ale jest dobrą kucharką i
świetnie radzi sobie z dziećmi.

PLOTKI

Nieoczekiwana wiadomość zmieni twoje
plany. Pewne sprawy trzeba będzie odłożyć na kilka dni. Może to mieć poważne
skutki w twoim życiu zawodowym.
Decyzje podejmuj z rozwagą. Ktoś z
twojej przeszłości ma ci coś ważnego do
zakomunikowania. Postaraj się zrozumieć te przesłanie.

RAK

Jasio kopie dół w ogródku. Zaciekawiony sąsiad pyta:
- Co robisz??
- Kopię grób dla mojej złotej rybki.
- Ale dlaczego taki duży?!
- Bo jest w twoim kocie!

głęboko emocjonalną relację
z moimi muzami, w której
chodzi o wszystko inne niż
o seks. Prawda jest t ak a,
że Penélope
to szczególny
przypadek.
Naprawdę jej
pożądałem”.
D r a m a t
„Przer wane
objęcia” zagości w polskich
kinach 25
września.

Koniecznie musisz mieć więcej ruchu.
Kilka chwil na powietrzu dobrze ci zrobi.
Naładuj akumulatory - przyda ci się dużo
sił i energii w nadchodzących dniach.
Postaraj się nie porównywać z innymi,
jesteś jedyny i niepowtarzalny.

Ashton
Kutcher jest
nieustannie
zachwycony
urodą włas n ej ż o ny,
Demi Moore. Aktor przyznał,
że jego 46-letnia małżonka z
każdym dniem jest coraz piekniejsza.
„Nie mam pojęcia, jak ona to
robi, że pięknieje z dnia na dzień
- wzdycha Kutcher. - Nie mogę się
na nią napatrzeć. Ona ma w sobie coś naprawdę
magicznego”.
Ashton Kutcher
pracuje obecnie
na planie filmu
„Valentine’s Day”.
Demi Moore mogliśmy podziwiać
w 2007 roku w
t h r i l l e r z e „ M r.
Brooks”.

Robert Pattinson najseksowniejszy

Robert Pattinson zwyciężył
w plebiscycie na najseksowniejszego hollywoodzkiego
gwiazdora.
Czytelniczki br yt y jskiego
„Glamour” zgodnie uznały,
że 23-letni aktor zasłużył na
pierwsze miejsce w rankingu.
A oto pełna list a dziesięciu
najseksowniejszych hollywoodzkich gwiazdorów: 1. Robert
Pattinson 2. Johnny Depp 3.
Hugh Jackman 4. David Beckham 5. Brad Pitt 6. Zac Efron
7. George Clooney 8. Chace
Crawford 9. Justin Timberlake
10. Colin Firth.
Od 20 listopada będziemy
mogli podziwiać Rober t a
Pa t t i n s o n a w f i l m i e „ S a g a
Zmierzch: Księżyc w nowiu”.

W tym tygodniu możesz osiągnąć
sukces zawodowy. Będzie to jednak
wymagało dobrej współpracy z innymi
osobami. Musisz zachowywać się nieco
bardziej powściągliwie i pozwolić innym
przedstawić swoje propozycje. Być może
niektóre z nich okażą się dobre.

STRZELEC

Nadchodzący tydzień może obfitować
w nieoczekiwane zdarzenia. To, czy
przyniosą one efekty pozytywne, czy
negatywne, zależy od ciebie. Przemyśl
dobrze swoje postępowanie. Uważaj jednak, aby nie zranić kogoś ci bliskiego.

KOZIOROŻEC

Nadchodzący tydzień nie będzie najlepszy finansowo. Uważaj na wydatki i
ściśle je kontroluj - nie wpędź się w długi.
Poprawa w finansach nastąpi dopiero za
kilka dni. Popracuj nad swoimi relacjami
z najbliższymi - pokaż im, że są dla
ciebie ważni.

WODNIK

Nadchodzący tydzień będzie wyczerpujący, ale nie poddawaj się - weekend
wynagrodzi ci trudy. Może ci się przytrafić miła niespodzianka, która poprawi
twój humor i samopoczucie. Będziesz
miał okazję do głębokiego i szczerego
przeżywania własnych emocji.

RYBY

W tym tygodniu uważaj na swoje zdrowie. Może ci się przytrafić drobna kontuzja. Nie będzie ona zbyt dotkliwa, ale
może nieco skomplikować twoje plany.
Nie pędź tak przed siebie! Zwolnij trochęi
poświęć więcej uwagi rodzinie.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

17 sierpnia 2009 r.

MEDYCYNA I ZDROWIE

REKLAMA

18

Co to jest gastroskopia?

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

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

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

Diagnostyka neurologiczna
badania EMG, badania EEG
Doppler tetnic

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

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

Na czym polega
gastroskopia?

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

Jak często można
powtarzać
gastroskopię?

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

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

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

Badania endoskopowe
- gastroskopia

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

Jak się przygotować
do badania?

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

6. Jakie są przeciwwskazania do wykonania
badania?

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

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

Karkonoskie Centrum Medyczne

Rośliny nie zawsze zdrowe
Rośliny doniczkowe hodujemy w mieszkaniu lub w biurze, aby dodać naszemu otoczeniu uroku. Kupujemy je z myślą o ich funkcji dekoracyjnej. Jednak nie wszyscy wiemy,
że rośliny w pomieszczeniach mają niezwykle dobroczynny wpływ na nasze zdrowie.
Warto więc poznać cechy tych najpopularniejszych.

REKLAMA

Chyba większość z nas ma w domu
przynajmniej jedną roślinę doniczkową.
Rośliny otaczają nas nie tylko w mieszkaniu, ale również w biurach, sklepach
czy restauracjach. Ich uroda urzeka
nas, przez co są jednym z najpopularniejszych elementów dekoracyjnych
pomieszczeń. Warto jednak zwrócić
uwagę na fakt, że kwiaty doniczkowe
są bardzo pożyteczne dla człowieka,
pozwalają stworzyć we wnętrzu śro-

dowisko zbliżone do naturalnego,
jak wykazują badania naukowców.
Poznajmy zatem właściwości tych,
które kupujemy najczęściej.
Ostatnio szczególnie modne orchidee są idealną rośliną do sypialni,
ponieważ przetwarzają dwutlenek
węgla w tlen nocą, a nie w dzień, jak
inne gatunki. Z kolei, skrzydłokwiat
najlepiej ze wszystkich usuwa toksyny
z powietrza, co udowodnił w swoich

badaniach botanik, dr Bill Wolverton.
Poza tym, jest on idealny do suchych
pomieszczeń, ponieważ wydziela dużo
wilgoci, podobnie jak, paproć i szeflera.
Tę ostatnią wybierajmy szczególnie
z myślą o wnętrzach ogrzewanych i
klimatyzowanych, ponieważ szeflera
oddaje prawie 100 proc. pobranej wody.

Natomiast dracena wonna (szczególnie efektowna), gdy zakwitnie, nada
naszym pomieszczeniom pobudzającego zmysły zapachu. Dracenę warto
postawić w biurze, ponieważ niektóre
jej gatunki (deremensis, marginata
czy fragrans) usuwają trichloroetylen,
toksyczną substancję wydzielaną
przez kserokopiarki i drukarki. Rośliny
doniczkowe są szczególnie polecane
do biur, ich właściwości wpływają
na poprawę koncentracji i większą
kreatywność pracowników.
Ponadto, kwiaty mogą służyć za
„łapki na owady”, ponieważ niektóre
z nich zwyczajnie jedzą trafiające do

pomieszczeń insekty. Na przykład,
Nepenthes „Miranda”, potocznie zwany
dzbanecznikiem gigantem, nęci ofiarę
swoim słodkim nektarem, po czym w
odpowiednim momencie, unicestwia
ją we wnętrzu swoich dzbanków (taki
kształt mają zakończenia liści rośliny).
Podobne zdolności ma niezwykła
muchołówka, która potrafi zakleszczyć
nie tylko owada wielkości muchy, ale
nawet sprytną jaszczurkę.
Ten idealny wręcz wizerunek roślin
doniczkowych, niestety burzy kilka
niebezpiecznych dla człowieka gatunków. Swojego czasu, dosyć pospolite w
naszych domach fikusy, mimo swojej

Obserwuj pieprzyki, nie daj szansy czerniakowi
Z powodu chorób wywołanych bezpośrednio przez słońce każdego roku na świecie
umiera około 60 tys. osób. Najwięcej, bo aż 48 tys. z tych zgonów, jest spowodowanych
przez czerniaka złośliwego. W Polsce z powodu tego nowotworu co roku umiera 1,5 tys.
osób. W niebezpiecznego czerniaka może przekształcić się najzwyklejszy pieprzyk.
Czerniak to najgroźniejszy nowotwór skóry, który jednak wykryty
odpowiednio wcześnie jest w 90
procentach jest wyleczalny. To, czy
rozwinie się akurat u nas, nie zależy
jedynie od słońca. Duże znaczenie
mają także geny oraz liczba zmian
barwnikowych na skórze, czyli pieprzyków. Około 40-50 proc. czerniaków powstaje właśnie z tych zmian.
Dlatego po powrocie z urlopu należy

bardzo dokładnie przyjrzeć sie swoim
pieprzykom. Zaniepokoić powinno
nas każde nowe znamię, ale także
stare, które do tej pory miało jednolity kolor i równy brzeg, było idealnie
owalne i symetryczne, a teraz: stało się
nieregularne lub wyraźnie rozrasta
się w jedną stronę, ma postrzępioną
krawędź, stało się prawie czarne,
ciemnobrązowe, szaroniebieskie,
białe, mlecznoczerwone, lub przypo-

W profilaktyce czerniaka niemałą rolę odgrywa rozsądne korzystanie ze słońca. Bezwzględny
zakaz opalania się (na słońcu i w solarium) dotyczy przede wszystkim osób ze znamionami
dysplastycznymi, a także ludzi o jasnej karnacji i mających dużą liczbą znamion. Muszą oni
stosować preparaty zawierające filtry o wysokim stopniu ochrony przed promieniowaniem
UVA i UVB, najlepiej tzw. blokery (całkowicie chroniące przed słońcem). Osoby nie obarczone
czynnikami ryzyka także powinny zachować umiar w opalaniu i zawsze stosować kremy
do opalania z filtrami, dostosowane do typu skóry. Pamiętajmy, że w skórze niezmienionej
również znajdują się komórki mogące stanowić punkt rozwoju czerniaka. Nie zapominajmy
też o szybszym starzeniu się skóry i częstszym występowaniu mniej złośliwych nowotworów
skóry pod wpływem przewlekłego i nadmiernego opalania się.

mina wielokolorową rozlaną plamę,
powiększa się a jego powierzchnia
przekracza 5 mm, uwypukla się lub
utworzyły się na nim jakieś grudki,
swędzi, piecze lub nawet krwawi, a
skóra wokół niego jest podrażniona.
Gdy zauważymy takie zmiany należy
iść natychmiast do dermatologa, który
oceni niebezpieczeństwo. Jeśli lekarz
stwierdzi, że pieprzyk należy usunąć
nie wolno czekać. Czerniak szybko
wykryty i usunięty jest uleczalny.
Czerniaki najczęściej występują u
osób w średnim wieku, natomiast
bardzo rzadko zdarzają się u dzieci
przed okresem pokwitania. W Europie
obserwuje się średnio 10 zachorowań
na 100 000 mieszkańców, w Australii
20-30 na 100 000 mieszkańców. Choć
czerniak nie należy do najczęstszych
nowotworów, to częstotliwość jego
występowania u rasy białej wzrasta
rocznie o około 10 procent. Cechuje
go także wysoka śmiertelność. Nie jest

niepodważalnej urody, mogą powodować u nas reakcje uczuleniowe, np.:
zaczerwienienie skóry, a w najcięższych
przypadkach - astmę oskrzelową. To
z powodu soku mlecznego zawierającego lateks, który wypełnia tkanki
fikusa.
Pomijając tego typu wyjątki, pamiętajmy, aby otaczać się roślinami,
zwłaszcza w dzisiejszych czasach, które
zmuszają nas do spędzania większości
czasu w zamkniętych pomieszczeniach. Dzięki nim możemy oddychać
czystszym powietrzem, co wpływa
kojąco na nasze samopoczucie.

uważany za nowotwór, który może
być dziedziczony, aczkolwiek zdarzają
się przypadki jego rodzinnego występowania. Do czynników ryzyka, które
mogą powodować rozwój czerniaka,
zalicza się stałe drażnienie i urazy oraz
długotrwałą ekspozycję na słońce.
Zauważono częstsze występowanie
czerniaka u osób o jasnej karnacji
narażonych na przewlekłe działanie promieniowania słonecznego,
zwłaszcza w dzieciństwie. Pewną
rolę mogą odgrywać także naturalne
przemiany hormonalne. Zaobserwowano bowiem częstsze występowanie
czerniaka w okresie pokwitania, ciąży
i połogu. Dlatego też na czerniaka
choruje nieco więcej kobiet niż mężczyzn, za to przebieg choroby jest
zwykle cięższy u płci męskiej. Tak więc
czerniaki występują częściej: u osób z
obciążeniem rodzinnym; u pacjentów
z wrodzonymi znamionami barwnikowymi (zwłaszcza rozległymi), w
przypadku bardzo dużej liczby tych
znamion; u osób posiadających tzw.
znamiona dysplastyczne; u ludzi z
jasną karnacją, narażonych w dzieciństwie na przewlekłe nasłonecznienie;
ten typ nowotworu może też pojawić
się ponownie u osób, które już kiedyś
leczono z powodu czerniaka.
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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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Teren dawnego browaru jeleniogórskiego, który działał jeszcze w 20. latach minionego stulecia, to dziś jeden z najbardziej zaniedbanych zakątków śródmieścia Jeleniej Góry. Straszące resztki fontanny przypominają o bezguściu architektonicznym, które było normą
w drugiej połowie lat 70. XX wieku. To popularne miejsce libacji i „toaleta” dla psów. Tymczasem przypominamy, że jest koncepcja zagospodarowania tego terenu. Kiedy pisaliśmy o tym półtora roku temu, inwestor zapewniał, że już pod koniec roku bieżącego budowa
planowanego w tym miejscu budynku mieszkalno-usługowego miała się zakończyć. Niestety, nawet się nie zaczęła i nic nie wskazuje na to, że stanie się tak w najbliższej przyszłości. Szkoda.

Fot. Marek Tkacz / Archwium

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

Z LOTU PTAKA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

17 sierpnia 2009 r.

SPORT

Fot. R. Ignaciak

Hattrick
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Marcina Krupy
Pięknym hattrickiem popisał się w środowym meczu Marcin Krupa. Dzięki jego golom
zespół Karkonoszy Jelenia Góra zwyciężył w meczu I rundy jeleniogórskiego Pucharu
Polski – KS Łomnicę 3:0.
Wbrew pozorom I runda jeleniogórskiego Pucharu Polski nie
ma jasnych faworytów. IV-ligowy
zespół musiał ten mecz wygrać,
Łomica...mogła go wygrać. Mecz
tylko w ostatnich 30 minutach
zdawał się być jednostronny, wcześniej jednak Łomnica pokazała
się z bardzo dobrej strony, mając
momentami nawet przewagę.
W spotkaniu szansę gry dostali
także zawodnicy rezerwowi, a
kilku pierwszej jedenastki zostało
już oszczędzonych na sobotnie
spotkanie ze Środą Śląską.
W pierwszej połowie aż trzy
sytuacje do strzelenia gola miał
Smoliński. W 33 minucie oddał
on mocny strzał, który bramkarz
gospodarzy z trudem wybił poza
pole karne. Ten sam piłkarz w
40 minucie popisał się ładnym

strzałem w okienko, lecz nie pokonał dobrze dysponowanego
tego dnia bramkarza Łomnicy.
Gospodarze grali bardzo ambitnie i nie odstawali poziomem od
jeleniogórzan. Idealną okazję do
prowadzenia mieli w 41 minucie,
kiedy to Śmietana uderzył prosto w
słupek. Szanse do kontrataku miał
Kotarba i choć miał dużo miejsca,
zdecydował się na strzał z daleka,
jednak bardzo niecelnie.
Po przerwie Łomnica nie istniała, cały czas atakowali gracze
Karkonoszy, a gospodarze ograniczali się tylko do nielicznych
kontrataków. Najgroźniejszy z nich
miał miejsce w 49 minucie, kiedy
to gospodarze zdobyli gola, sędzia
jednak odgwizdał spalonego. Od
tego momentu z zawodników
„uszło powietrze”, czego efektem

były już tylko bramki gości.
Jeleniogórzanie utrzymywali
przewagę, jednak czas leciał, a
nasz zespół marnował sytuację na
zdobycie upragnionej bramki. W 57
minucie Marcin Zagrodnik dograł
idealnie Konradowi Kogutowi
piłkę, ten jednak nie trafił na pustą
bramkę. Reakcja widowni poddenerwała tego zawodnika, który już
do końca spotkania nie mógł sobie
znaleźć miejsca na boisku.
Aż do 81 minuty musieli czekać
na bramkę kibice biało-niebieskich.
Bardzo dobrze grający tego dnia
Smoliński zagrał do Krupy, który
wpakował „wreszcie” piłkę do
bramki gospodarzy.
W 86 minucie znakomite prostopadłe podanie Maćka Wojtasa
do Marcina i ten w sytuacji sam
na sam z łomnickim bramkarzem

KS Karkonosze Jelenia Góra – KS Łomnica 3:0
Skład KSK: Hałka- Gęca, Bijan, Rodziewicz, Smoliński, Kołodziejczyk ( 46’Zagrodnik) , Kotarba (46’ Wojtas), Burszta
( 46” Kik), Walczak, Kowalski (46’ Kogut), Krupa
pokazał, jak się wykorzystuje takie
sytuacje.
W 90 minucie ostateczny cios
miejscowym ponownie zadał Marcin Krupa, który wykorzystał

dośrodkowanie i strzałem głową
pokonał bramkarza A-klasowej
drużyny.
Cieszy dobra forma Marcina
Krupy! Miejmy nadzieję, że pod-

trzyma on teraz swoją dobrą passę
i jego gole będziemy mogli oglądać
przy ul. Złotniczej...

Aldona Hawer

Fot. R. Ignaciak

Nowe twarze w Sudetach
Przygotowania do nowego sezonu 2009/2010 rozpoczęli koszykarze jeleniogórskich Sudetów! We wtorek odnowiony zespół spotkał się na pierwszym
treningu.
Reprezentować Jeleniej Góry nie
będą już: Mariusz Matczak, Jarosław Wilusz, Artur Grygiel, Łukasz
Niesobski, Mateusz Skrzypczak,
Jakub Czech, Grzegorz Kruk.
Dwóm pierwszych skończyło się
wypożyczenie z Zastalu Zielona
Góra, jednak władzom jeleniogórskiego klubu nie udało się
porozumieć w kwestii przedłużenia
ich pobytu w stolicy Karkonoszy.
Wiadomo już, że popularny Denis
zagra na Sudeckiej jeszcze w tym
roku! Lecz po stronie...Górnika
Wałbrzych.
W naszym zespole nie zabraknie
jednak wzmocnień!
<b>Tomasz Prostak</b> przyszedł do Jeleniej Góry z drużyny
ŁKS Sphinx Petrolinvest Łódź.
Tomek to bardzo perspektywiczny
młody koszykarz, ma dopiero 21
lat, jest rozgrywającym, który
wyróżnia się skutecznością z dystansu. Ma 188 cm wzrostu
<b>Michał Kułyk</b> w poprzednim sezonie reprezentował
Sokół Łańcut, mierzy 190 cm, występuje jako rzucający obrońca lub

niski skrzydłowy. Ma 29 lat.
<b>Alan Urbaniak</b> to były
zawodnik Open Basket Pleszew.
Ten młody (24 lata) obrońca ma
183 cm wzrostu. Alan już kiedyś
grał w Jeleniej Górze! Był naszym zawodnikiem w sezonie
2004/2005.
<b>Sławomir Nowak</b> ostatnio grał Tarnovii Tarnowo Podgórne, wcześniej m.in. Turów Zgorzelec i Górnik Wałbrzych. Ma 32 lata,
199 cm wzrostu. Skrzydłowy ten
był ostatnio aż 9 razy nominowany
do najlepszej piątki kolejek. Według
rankingu trenerów to najlepszy
koszykarz w II lidze, gr.B
Największą chyba niespodzianką jest pozyskanie do naszego
teamu
<b>Janavora Weatherspoona</
b>. Pochodzący ze Stanów Zjednoczonych koszykarz, tydzień temu
wraz z Davidem Loganem otrzymał
polskie obywatelstwo. Amerykański rozgrywający ma 29 lat,
mierzy 186 cm wzrostu. W sezonie
2005/06 występował w barwach
Turowa Zgorzelec. Ostatnio był

szkoleniowcem Znicza
Pruszków, postanowił
jednak kontynuować
swoją zawodniczą karierę, oby na szczęście
dla Sudetów!
Skład naszego zespołu uzupełniają juniorzy:
Paweł Przydryga, Aleksander Raczek, Michał
Kozak oraz koszykarze
znani już jeleniogórskiej
publiczności: Tomasz
Wojdyła, Rafał Niesobski, Krzysztof Samiec,
Paweł Minciel i Wojciech
Klimek.
Pod koniec tygodnia
nasi koszykarze wyjeżdżają na zgrupowanie
do Rudna. Po powrocie
planowane jest rozegranie serii sparingów.
Początek sezonu zaplanowano na 3 października, a zakończenie na
28 kwietnia 2010 roku.

Aldona Hawer

Ekipy z Podgórzyna na czele
W minioną sobotę 08.08. rozegrany został Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy
Podgórzyn. Organizatorem imprezy był Urząd Gminy Podgórzyn.
W turnieju wzięło udział siedem
drużyn: Oldboje Podgórzyn - Niezrzeszeni Miłków - UKS 06 Sosnówka
- GKS Mitex Podgórzyn - Zjednoczeni
Zachełmie Podgórzyn - Street Squad
Jelenia Góra - Hottur Borowice.
Drużyny zostały w drodze losowania podzielone na dwie grupy:
I grupa : UKS 06 Sosnówka, GKS
Mitex Podgórzyn, Hottur Borowi-

ce II grupa: Niezrzeszeni Miłków,
Street Squad Jelenia Góra, oldboje
Podgórzyn, Zjednoczeni ZachełmiePodgórzyn.
Wyniki I grupy:
UKS 06 Sosnówka – Hottur Borowice 0-1 Hottur Borowice – GKS
Mitex Podgórzyn 0-0 GKS Mitex
Podgórzyn – UKS 06 Sosnówka 3-0
Pierwsze miejsce w grupie I zajęła

drużyna GKS Mitex Podgórzyn
Wyniki II grupy:
Zjednoczeni Zachełmie Podgórzyn – Niezrzeszeni Miłków 1-0
Street Squad Jelenia Góra – Oldboje
Podgórzyn 0-1 Niezrzeszeni Miłków
- Jelenia Góra 0-3 Oldboje Podgórzyn
– zjednoczeni Zachełmie Podgórzyn
1-0 Street Squaw Jelenia Góra – Zjednoczeni Zachełmie – Podgórzyn 4-0

Oldboje Podgórzyn – Niezrzeszeni
Miłków 2-1
Pierwsze miejsce w grupie II zajęła
drużyna Oldboje Podgórzyn.
Po zakończeniu meczy w grupach
o mistrzostwo zagrały drużyny z
pierwszych miejsc, czyli GKS Mitex
Podgórzyn oraz Oldboje Podgórzyn.
Po zaciętym meczu wygrali Oldboje
z Podgórzyna 2-0 i to oni zostali
mistrzami turnieju, a co za tym
idzie zdobyli Puchar Wójt Gminy

Podgórzyn Anny Latto.
Organizator składa serdeczne
podziękowania dla Koła Gospodyń
Wiejskich za pomoc w oprawie turnieju i wszystkim osobom , które im
pomagały, a także dla panów sędziów
Rabka Zenona i Zdzisława Marcisza,
którzy nieodpłatnie sędziowali te
zawody.
Już dziś zapraszamy wszystkich za
rok w drugi weekend sierpnia.

Aldona Hawer

Kolejność
końcowa :
1. Oldboje Podgórzyn
2. GKS Mitex Podgórzyn
3. Street Squad Jelenia Góra
4. Hottur Borowice
5. Zjednoczeni Zachełmie –Podgórzyn
6. UKS 06 Sosnówka
7.Niezrzeszeni Miłków.
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Mistrz Świata odwiedził Jelenią Górę
W Jeleniogórskim Stowarzyszeniu Sportowym „Gwardia” jeszcze do wczoraj przebywała
bokserska kadra kadetów i juniorów okręgu mazowieckiego.
Trenerem grupy jest srebrny medalista Turnieju Przyjaźni Hawana
1984 Zbigniew Raubo ( waga musza
51kg). Wychowankiem Rauob jest
24-letni Krzysztof Cieślak – Młodzieżowy Mistrz Świata Federacji JBF w
wadze piórkowej.
Krzysiek boks uprawia od 10 lat.
Niespełna dwa miesiące temu popularny „Skorpion” podczas gali w
Wołominie pokonał po bardzo widowiskowej walce Kenijczyka Samuela
Kamau. W ten sposób Krzysztof
Cieślak zdobył pas młodzieżowego
mistrza świata organizacji IBF w
wadze super piórkowej, osiągając
największy sukces w zawodowej karierze, odniósł jedenaste zwycięstwo
w karierze (trzecie przed czasem) i
zachował miano niepokonanego!
Minione dwa tygodnie Mistrz

spędził na przygotowaniach do
kolejnych walk ośrodku szkoleniowo- sportowym „Gwardia” w
Jeleniej Górze.
- Na salę przyszedłem za namową brata, bo zawsze chciałem
być piłkarzem, ale po obejrzeniu
walki Gołoty, pomyślałem, czemu
by nie spróbować? Zacząłem w
klubie Gwardia Warszawa, zostałem
Mistrzem Polski juniorów, potem
kadetów i szybko przeszedłem na zawodowstwo. Niedawno podpisałem
kontrakt z niemiecką grupą Arena
Box Promotions. Zapraszam do
oglądania moich walk w telewizji,
szczególnie w październkiu, wystąpię wtedy przed walką Andrzeja Gołoty i Tomasza Adamka - powiedział
Jelonce Krzysztof Cieślak.
W grupie przygotowującej się

Fot. Mar
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do sezonu – jesień 2009- byli także
Mistrzowie Polski: Sylwester Kozłowski i Bartosz Szczotka oraz Wicemistrzowie: Grzegorz Kozłowski,
Michał Pietrzyk, Paweł Wejerowski
oraz Mariusz Pyskło.
Kadra Mazowsza przebywała w
stolicy Karkonoszy 1.08 – 14.08,
trenowali 3x dziennie, są bardzo
zadowoleni z kuchni, warunków
szkoleniowych oraz odnowy biologicznej i już teraz zapowiedzieli swój
przyjazd za rok.
- W Jeleniej Górze są dobre warunki do trenowania, również ze
względu na ukształtowanie terenu,
dużo biegaliśmy po górach, co jest
najlepszą zaprawą przed zawodami
– speuntował Mistrz Świata.

Aldona Hawer

Fatalna końcówka meczu
Od początku spotkania przewagę mieli gospodarze, ale nie
potrafili tego wykorzystać.
W 9. minucie doskonałą szansę
zmarnował Marcin Krupa - posyłając piłkę wprost w bramkarza.
Widać było, że jeleniogórzanie
nie maja pomysłu na sforsowanie
obrony podopiecznych Dariusza
Michaliszyna.
Ładnie wyglądała akcja Wojtasa
w 20. minucie, ale zakończyła
się niecelnym dośrodkowaniem
Krupy.
Po zmianie stron do ataku ponownie ruszyli gospodarze. Niestety, goście grali mądrze i nie
pozwalali Karkonoszom na wiele.
Maciej Wojtas przeszedł dwóch
obrońców i odważnym wbiegiem
próbował oddać strzał, jednak
bramkarz Środy był na posterunku.
Chwilę później Kotarba z dystansu
bezskutecznie próbował zaskoczyć
bramkarza Polonii.
W 52. minucie po dośrodkowaniu Kowalskiego z woleja uderzał Kogut, lecz piłka
poszybowała obok
bramki. Po przerwie
zbyt często oddawaliśmy piłkę rywalom.
10 minut przed
końcem meczu biało- niebiescy powinni
objąć prowadzenie.
Kontra Pawła Walczaka skończyła się fiaskiem i na trybunach
usłyszeć mogliśmy
tylko jęk zawodu.
Po kilkunastu minutach bezskutecznych ataków białoniebiescy na chwilę
oddali inicjat ywę
gościom. Ci już utrzymywali ją do końca
spotkania.
Pod koniec meczu
jeleniogórscy piłkarze zdawało się, że
już pogodzili się podziałem punktów i w

ich szeregi wdarło się rozluźnienie.
Chcieli najmniejszym nakładem
sił utrzymać w miarę korzystny
rezultat, ale to się nie udało. Mecz
miał się już ku końcowi, bardzo
realna była szansa na uratowanie
chociażby remisu, ale w następnej
akcji Polonia odpowiedziała celnym uderzeniem. Stadion przy ul.
Złotniczej zamarł, a radość gości
była ogromna, z ławki wybiegli
wszyscy rezerwowi i trener. Razem
z nimi cieszyło się sześciu fanów,
którzy pofatygowali się wspierać
swoją drużynę.
Chwilę później sędzia zakończył
to dramatyczne w skutkach dla nas
spotkanie.
Ciężko jest patrzeć z optymizmem w przyszłość. Jeleniogórscy
kibice wychodzili ze stadionu
rozgoryczeni, których drużyna
przegrała w fatalnym stylu, najwięcej jednak gwizdów i wyzwisk było
słychać w kierunku trenera.

Aldona Hawer

KS Karkonosze – Polonia Środa Śląska 0:1 (0:0)
Skład KSK: Sender- Polak, Bijan, Siatrak, Zagrodnik, Kogut Kotarba, Malinowski, Wojtas, Kowalski, Krupa

Fot. Jarosław Pawlaczek

Mecz zakończył się najgorzej dla Karkonoszy, jak tylko
mógł..nasz zespół stracił bramkę na 0:1 tuż przed końcowym gwizdkiem.
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Najszybsi rajderzy na Lech Bike Festiwal
Celem zawodów było
wyłonienie
najleps z yc h
zawodników w
zjeździe
rowerowym, propagowanie
kolarstwa
gór skiego jako
zdrowego stylu życia,
zapewnienie uczest-

nikom doskonałej zabawy, zachęcenie młodzieży miast i wsi do
czynnego uprawiania kolarstwa,
kontakt z przyrodą.
Po oficjalnym rozpoczęciu XIII
Lech Bike Festivalu odbył się „Downhill dla wszystkich” - przejazdy
eliminacyjne, w południe odbyła
się edukacyjna górska wycieczka
rowerowa po Karkonoszach
z przewodnikiem. Potem już
mogliśmy podziwiać przejazdy
finałowy Downhill. Zjazd MTB
to dyscyplina od której tak naprawdę zaczęło się kolarstwo

górskie na świecie. My byliśmy
pionierami tej odmiany MTB w
naszym kraju - w tym roku obchodzimy 10 rocznicę polskiego
DH. A wszystko zaczęło się od
zawodów na festiwalu w 1999
roku. Z roku na rok coraz więcej
zawodników - amatorów i tych z
licencją - chce spróbować swoich
sił na trasie na stoku Szrenicy.
Następnie odbyły się zawody
BMX i MTB. Wieczorem czekały
na wszystkich fanów festiwalu
projekcje filmowe, a po 22 Lech
Bike Festival Party.

Skatepark
wyniki:

BMX pro:
1.Damian Onufrak
2. Łukasz Musialski
3. Mateusz Jakubowski

BMX amator:
1-2. Maciej Kiwak
Patryk Pilichiewicz
3. Marcin Ślęczka

MTB:

2. Anna Finkbeiner
3. Monika Lubieradzka

Hobby hardtail:
1. Mateusz Zelek
2. Jarosław Surówka
3. Tomasz Nowak

Hobby full:

1. Dawid Godziek
2. Szymon Godziek
3-4. Piotr Przywecki
Odys Surabka

1. Mariusz Wąsowicz
2. Adam Łukaszewski
3. Paweł Połeć

Downhill wyniki:
Kobiety:
1. Magda Klepacka

1. Maciej Kucbora
2. Remek Oleszkiewicz
3. Mariusz Jarek

Licencja:

REKLAMA

Fot. R. Ignaciak

Fot. R. Ignaciak

Od piątku wszystkie drogi prowadziły do Szklarskiej Poręby! Pod wyciągiem na Szrenicę odbywa się jedyne w swoim rodzaju święto –
Lech Bike Festiwal. Już po raz trzynasty do tego górskiego kurortu zawitało tysiące zawodników, kibiców oraz amatorów rowerowego
szaleństwa.
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CZTERY STRONY MIASTA

Bądź rozważny na drodze, policyjna akcja pomoże?
W nowym studio filmowym
Jelonki spotkali się w ubiegłym tygodniu: zastępca
naczelnika sekcji ruchu
drogowego jeleniogórskiej
policji, Krzysztof Brodowski, dyrektor jeleniogórskiego PZMot, Eugeniusz
Karczewski, egzaminator
z Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego, Marek
Mazur oraz kierowca rajdowy Robert Szulczyński.
Rozmawiano na temat bezpieczeństwa na drogach,
przyczynach dla których
ludzie po ukończonym kursie i zdanym egzaminie są
niebezpieczni dla bardziej
doświadczonych użytkowników dróg i czy pomysł
szczególnego nadzoru nad
młodymi kierowcami ma
sens?
Jelonka.com – Chciałbym z
panami porozmawiać o bezpieczeństwie na naszych drogach i

nowej akcji policji, zatytułowanej Bądź Bezpieczny na Drodze.
Na czym ona ma polegać?
Krzysztof Brodowski – Akcja
polega na wykreowaniu wobec
młodych kierowców konieczności
bezpiecznego poruszania się na
drogach, kultury wśród kierujących i ograniczenie szybkości. Nadmierna szybkość aut kierowanych
przez młodych to jedna z głównych
przyczyn wypadków na naszych
drogach. I brawura kierowców.
Eugeniusz Karczewski – Takie
akcje są bardzo potrzebne. Musimy
zrobić coś, żeby przekonać kierowców do zmian w zachowaniu na
drodze, a często po prostu zmusić
do tego, dla bezpieczeństwa wszystkich. No i do czytania kodeksu
drogowego, który opisuje wszystkie
zasady bezpiecznego poruszania się
na drogach.
Jelonka.com – Śmiem twierdzić, że każdy kto zda egzamin
zna przepisy prawa o ruchu
drogowym. Skąd więc taka tragiczna statystyka? Już dawno
zaliczyłem swój kurs na prawo
jazdy. Nauczyłem się rozwiązywać testy, jak parkować, jak
jechać po zakrętach. To mi
wystarczyło, żeby bezpiecznie
się poruszać na drodze. Ale
nie było takich materiałów
jakie pokazuje policja, jakie są
skutki, często tragiczne, nadmiernej szybkości, brawury,
braku umiejętności. Dlaczego
ich nie ma na kursach, spotkań
z psychologami, którzy wyjaśnią jak groźny jest stres, czy
zmęczenie.
Eugeniusz Karczewski – Nie
ma, bo szkoleniem kierowców
rządzi komercja. Nie ma kiedy, nie
ma jak. Brakuje zainteresowania
wykorzystaniem wszystkich elementów nauczania. Po pierwsze
trzeba by zwiększyć ilość godzin,
ale to oznacza wzrost cen kursów
na prawo jazdy. Program nauki
jest według mnie wręcz idealny,
ale brakuje zainteresowania jego
pełnym wykorzystaniem.
Marek Mazur – Nikt nowych
kierowców nie szkoli jakie skutki
niesie ze sobą łamanie przepisów,
nie tylko karne, ale zdrowotne. Nie
zdają sobie sprawy, jak łatwo może
dojść do kolizji czy wypadku i co dla
nich może znaczyć.

znać, a jedna z maksym prawnych
mówi jasno, nieznajomość prawa
szkodzi. Tymczasem z własnego
doświadczenia wiem, że nawet
zawodowi kierowcy nie znają podstawowych zasad. Tymczasem jest
coś takiego jak samodoskonalenie.
Prawo o ruchu drogowym można
kupić wszędzie, w każdym kiosku,
każdej księgarni. Nie to co kiedyś,
gdy było trudno dostępne. Mówimy
wszystkim kierowcom, co jakiś czas
trzeba wziąć do ręki te przepisy i
ją przeczytać. Zgadzam się ze stanowiskiem dyrektora PZMot, że
brakuje doświadczenia i wiedzy
kierowcom. Ale nie możemy mówić,
że przyczynami są tylko, niedostateczne szkolenie, źle zaplanowane
egzaminy. Tak nie jest. Główna
przyczyna to kierowca, który jak
już zda egzamin, ma w ręku plastikowy dokument, myśli, że już jest
mistrzem kierownicy. Często siadają
za kierownicę samochodów, które
możliwościami przerastają umiejętności kierujących. Tak się wydarzyło
3 miesiące temu koło hotelu Tango.
Młody kierowca, prawo jazdy od
półtora roku, nie zapanował nad
pędzącym samochodem, wypadł z
drogi, auto kompletnie rozbite, na
szczęście nie było ofiar. Pan który
jeździ w rajdach może coś o tym
powiedzieć.

Jelonka.com – Czyli policja
musi im to uświadamiać?
Krzysztof Brodowski – To nie
policja jest od informowania o
skutkach i sankcjach. Każdy obywatel ma obowiązek znać prawo
w zakresie jaki go ono dotyczy. Czyli
każdy kierowca ma obowiązek je

Jelonka.com – Panie Robercie, co pan sądzi o tej akcji, czy
ona ma sens?
Robert Szulczyński – Uważam, że
ma sens jeśli uratuje choć jednego
szarżującego na drodze. Ale rozmawiamy tutaj o teorii, psycholog,
pokazywanie zdjęć z wypadków,

Dialogi Jelonki

Wycięte drzewa
i polityka powiatu
W kolejnym odcinku
rozmów z cyklu Dialogi
Jelonki, nasz wydawca,
Wiktor Marconi rozmawia
z z wiceprzewodniczącym
rady powiatu jeleniogórskiego, Markiem Mikrutem.
Wiktor Marconi – W pana sprawie toczyło się postępowanie o
nielegalną wycinkę drzew. Czy
sprawa trafi do sądu?
Marek Mikrut – Dostałem nie-

a mnie brakuje ćwiczenia praktycznych umiejętności. Ja bym
wprowadził, również za pieniądze
kursanta, obowiązkowe ćwiczenia
na matach poślizgowych, godzinę
lub dwie. Niech kursant zobaczy
co się dzieje z samochodem przy
szybkości 60-80 kilometrów na
godzinę, gdy wejdzie w ostry zakręt
i auto straci przyczepność, obróci się
dookoła osi trzy razy czy wypadnie
z drogi i wyląduje na gumowych
przeszkodach. Niestety, młodzi
jeżdżą niebezpiecznie, nie można
ich wrzucać do jednego worka, ale
te statystyki skądś się biorą.
Eugeniusz Karczewski – Według
statystyk najgorzej jest w przedziale
wiekowym 18-27 lat. Potem to
bardziej zależy od stażu na drodze.
Ale od czego to też zależy? Od
przyzwolenia starszych pokoleń,
które tolerują takie zachowanie
młodych.
Krzysztof Brodowski – To świetny
pomysł z tą matą poślizgową. Ale
powiem, że są okazje, żeby to już
teraz zobaczyć. WORD rok w rok organizuje otwarte drzwi i proponuje
jazdę samochodami z tzw. rolerami,
czyli małymi kółkami z tyłu auta,
które łatwo imitują poślizg. Jesteśmy
tam co roku i powiem, że nie chcą z
tego korzystać ani kierowcy którzy
już mają prawo jazdy, ani kursanci
ze szkół jazdy. Próbują młodzi ludzie,
ze szkół średnich, a ci, dla których
byłby to doskonałe doświadczenie,
nie wsiadają za kółko. Nie wiem czego się boją, o nie sądzę, że wszyscy
potrafią zachować się prawidłowo
w poślizgu. Wszyscy krytykowali
jadących, ale nikt nie wsiadł i nie
pokazał co potrafi. A wystarczy zodawno zawiadomienie z policji, że
postępowanie zostało umorzone z
powodu niewykrycia sprawcy wycięcia drzewek na mojej posiadłości.
Przypomnę co się wydarzyło. Jesienią ubiegłego roku dowiedziałem
się od burmistrza Kowar i urzędników, że na posiadłości leżącej
trzy kilometry od mojego miejsca
zamieszkania, niezamieszkałej,
nie ogrodzonej i nie monitorowanej zleciłem wycięcie co najmniej
dziesięciu dębów o średnicy pnia
ponad metr. Podano sprawę do
prasy, nie wiem w jakim celu, kto
chciał to rozdmuchać, że wyciąłem
te dęby. Za to groziła mi kara ponad
milion złotych. Takie coś rzuciłoby
mnie na łopatki, zniszczyło moją
przyszłość, całe życie i mój dorobek.
Ale na szczęście na mój wniosek,

baczyć, jak się zachowuje samochód
w poślizgu, to już daje do myślenia.
Kierowcy muszą jeździć z szybkością
bezpieczną. Dla pana, jeżdżącego w
rajdach, bezpieczna może być szybkość i 130 kilometrów, ale dla innego
30 km na godzinę może być za dużo.
Dlatego należy jechać adekwatnie
do warunków drogowych, możliwości auta, ale przede wszystkim
do własnych umiejętności. Wielu
tego nie potrafi.
Marek Mazur – Zgadzam się z
panem Karczewskim, że programy
nauki jazdy są dobrze napisane
i zawierają wszystkie niezbędne
elementy. Dlatego uważam, że
dokładanie jeszcze nauki jazdy na
matach poślizgowych na poziomie
podstawowym byłoby za daleko
idące. Proszę zobaczyć w statystyki. Najwięcej zdarzeń drogowych
popełniają kierowcy pomiędzy
pierwszym a drugim rokiem od
otrzymania prawa jazdy. Dlatego
dodatkowe szkolenie, na przykład
na matach poślizgowych, powinno
się wtedy odbywać, nawet na obowiązkowym doszkalaniu. Gdy już
w miarę dobrze opanował samochód, wtedy ćwiczy zachowania w
niespodziewanych warunkach. W
pierwszym roku po zdobyciu uprawnień kierowcy popełniają bardzo
mało wykroczeń. Ale gwałtownie to
się zmienia po 1 roku. Uważam, że
trzeba się zastanowić nad przymuszeniem ich do doszkalania, żeby
nabył więcej umiejętności, które
pozwolą mu uniknąć wypadków.
Statystyki pokazują czarno na
białym taką konieczność
.Krzysztof Brodowski – Pan
Marek ma rację. My od pewnego

czasu odstąpiliśmy od karania tych
właśnie kierowców, którzy zachowują się po chamsku na drogach.
Zatrzymujemy im prawo jazdy i
kierujemy sprawy do sądów. Nie
zdarzyło się jeszcze, żeby sąd oddał
to prawo jazdy, a spraw takich było
już kilkanaście. A robią rzeczy wołające o pomstę do nieba. Zajeżdżanie
innych na czerwonym świetle, żeby
ruszyć pierwszym, wymuszanie
pierwszeństwa. Proszę zobaczyć
na przykład Republiki Czeskiej.
Również dla ostrzeżenia naszych
mieszkańców, którzy jeżdżą do
Czech. Tam jest tylko 12 punktów i
Czesi rejestrują wszystkie wykroczenia, również obcokrajowców. Może
być wielkie zdziwienie, gdy kolejny
raz policjanci czescy nas zatrzymają
i gdy okaże się, że przekroczyliśmy
te 12 punktów prawo jazdy jest zatrzymane i przez konsula przesyłane
do Polski. Jeśli nie możemy zapłacić
kary, mogą też na jej poczet zarekwirować samochód. Nasi policjanci,
którzy jeżdżą na wspólne patrole
do Czech są zszokowani tym, że w
terenie zabudowanym ani jeden
Czech nie przekroczy dozwolonej
szybkości. To im się po prostu nie
opłaca.
Robert Szulczyński – Kiedyś
Czesi jeździli bardzo szybko, łamali
przepisy, teraz to się praktycznie
nie zdarza. Jeżdżą ściśle według
obowiązujących przepisów.
Eugeniusz Karczewski – A czym
to skutkuje? Tym że w ciągu jednego
roku po wprowadzeniu tych drakońskich przepisów ilość wypadków
śmiertelnych spadła u nich o 40
procent. To było zaskoczeniem dla
krajów unijnych.

burmistrz powołał komisję do oceny
strat. Komisja obejrzała to miejsce i
stwierdziła, że wycięto nie dziesięć
a trzy drzewa, nie dęby, a jakieś
jawory i olchy i według wyceny
wartość drzewa nie przekroczyłaby
100 złotych.

ten wysłał młodych ludzi, którzy
chcieli się wykazać i w efekcie z
dużej chmury praktycznie nie było
deszczu i w efekcie nawet ośmieszyli
urząd. Jak mówią politycy zamiast
bomby był kapiszon i w dodatku
zamoknięty.

Wiktor Marconi – Takie coś
wychodzi na jaw zwykle na
podstawie donosu. Chyba ktoś
pana wybitnie nie lubi. Czyżby
z powodu pańskiej działalności
publicznej?
Marek Mikrut – Im więcej się robi
tym więcej może mieć wrogów.
Każda działalność człowieka na
niwie publicznej skutkuje osobami,
którym nie w smak jest to co robię.
Nie wiem, jak było, ale możliwe
jest, że ktoś namówił burmistrza,

Wiktor Marconi – Kilka tygodni temu w zniszczonej powodzią Strużnicy był minister
obrony narodowej Bogdan Klich
i obiecał naprawienie zawalonego mostu. Tymczasem i tak musi
go odbudować starostwo.
Marek Mikrut – Czytelnicy waszej
gazety i innych mediów śledzili tę
wizytę, ale co mogę powiedzieć,
z politykami jest jak jest. Nie będę
komentował wypowiedzi pana
ministra, ale sam wiem, jak byłem
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Ludzie, Góry, Samochody
Tytuł ten ukradłem pewnemu lekarzowi , który
napisał pasjonujące wspomnienia z lat wojny: „Ludzie,
wojna, medycyna”. Książkę
tę mam zawsze w pobliżu i
często do niej wracam. Bo
zawsze pierwsi są LUDZIE.
Inny lekarz, z Zakopanego, jeden z pierwszych polskich Himalaistów, Jerzy
Hajdukiewicz powiedział
nam na jednym z wykładów:
„Najpierw poznałem ludzi,
dzięki nim poznałem góry,
dzięki górom poznałem
świat”.
Droga w góry
Podobnie było ze mną. Najpierw
byli ludzie, potem góry, a potem
samochody. Bo dzięki samochodom mogłem poznać te najwyższe
góry Świata . Byłem tak zwanym
wspinającym się kierowcą. Ludzie
wspinający się w tamtych latach,
tworzyli pewien zamknięty krąg,
nieco tajemniczy, nieco zwariowany. A uprawiający ten sport, nie
sport, uważani byli przez jednych za
bohaterów, przez innych za idiotów,
którzy drapią się tam gdzie ich nie
swędzi. Samo środowisko wspinaczy dzieliło się na łojantów, tzn.
takich co łoili i takich co opowiadali.
Obowiązywał pewien styl ubierania
się, palenia fajki, pogardy śmierci
itp. Do tego dochodziła literatura
górska, np. „Przygoda ze śmiercią,
liną i dziewczyną”. Obowiązywało
pełne tajemniczości słownictwo;
kant lewego filara, derettissima,
komin, przewieszka, filar. Mówiło

się: zrobiłem np. kant lewego filara.
Niektórzy z tego języka i zachowania
pokpiwali. Prym prowadził pewien
lekarz, „łamacz serc niewieścich”.
Kiedyś siedzącego nad kubkiem
kawy, zmarnowanego przeżyciami
nocnymi doktora , ktoś zapytał.
Co ostatnio zrobiłeś? Kant lewego
półdupka odpowiedział smętnie
doktor. Nie można było się wspinać
samodzielnie, trzeba było należeć do
klubu. A żeby należeć do Klubu trzeba
było znać Tatry, skończyć stosowne
kursy i dostać odpowiedni stopień.
Droga do zdobycia najwyższego
tytułu czyli członka zwyczajnego
Klubu Wysokogórskiego była długa
i daleka.

Trudy, trasy i chatki
Każda wspinaczka czyli przejście
odpowiednich dróg wspinaczkowych było skrupulatnie rejestrowane.
Drogi z kolei miały swoje skale
trudności, swoje nazwy, często od
nazwiska tych co daną drogę po raz
pierwszy przeszli. Wyjazd w Tatry to
była wyprawa. My mieliśmy Sokoliki,
Śnieżne Kotły i Kocioł Małego Stawu.
Szczególnie atrakcyjne do wspinaczek zimowych były Śnieżne Kotły,
a miejscem wspaniałych spotkań
i wypoczynku była Chatka pod
Śmielcem, o której jeszcze nie raz
będę pisał. Intensywne wspinanie
w trudnych warunkach zimowych
dawało niezłe przygotowanie do
późniejszych wypraw w góry najwyższe. Surowe karkonoskie zimy były
gwarancją radzenia sobie w trudnych warunkach. Tak więc sukcesy
Polaków w zimowych wspinaczkach
himalajskich miały swój początek w
naszych Karkonoszach bo przecież
tutaj swoją wielka karierę gór-

Karawana
Ale wróćmy do Himalajów. Kolejnym etapem przedsięwzięcia
zwanego wyprawa w Himalaje była
organizacja karawany. Zdobycie
szczytu wymagało odpowiedniej
ilości sprzętu, żywności, założenia
bazy, czyli stworzenia w miarę ludzkich warunków bytowania w niezbyt
przyjaznym człowiekowi środowisku
górskim. Wszystkie kraje posiadają
precyzyjne przepisy dotyczące wypraw. Nad przestrzeganiem tych
przepisów czuwa oficer łącznikowy,
który poza niezłym zarobkiem,
górskim wyposażeniem, musiał mieć
własnego kucharza, radio, namiot.
Przeważnie ci pierwsi byli to oficerowie armii lub policji dotychczas
nic nie mający wspólnego z górami.
Niektórych to interesowało inni po
kilku dniach uciekali do najbliższej
wioski. Innym pomagał nasz lekarz
wynajdując jakąś chorobę. W czasie
wyprawy na Himalchuli, oficer omal
nie pozbawił nas zapasów mleka
zżerając dziennie prawie kilogramową puszkę. Była to zresztą postać
bezwzględna, chciwa i szpetna. Nie
wytrzymał beznadziejnej pogody i
poszedł sobie gdzieś na dół. Moim
pierwszym oficerem łącznikowym
był kapitan armii pakistańskiej
Ghani. Tego z kolei interesowało
wszystko. Uczył się gór. Nie miał
też łatwego zadania. Kontakt z tragarzami odbywał się przez dwóch
tłumaczy. Z języka balti na urdu z

urdu na angielski z angielskiego na
polski. Poza oficerem w karawanie
uczestniczył też jakiś agent. Byliśmy
pierwsza polską wyprawą, która
dotarła i przeszła 100 km po lodowcu

Fereński posłał mnie na jego
poszukiwanie. W olbrzymiej sali
tamtejszego młyna „ u powały”,
wisiała potężna belka, a na jej
końcach z jednej strony potężny

Jak zebrać tragarzy

Baltoro, terenie nieustannych sporów między Pakistanem i Indiami.
Byliśmy też pierwszą wyprawą z kraju komunistycznego. Dlatego chyba
byliśmy pod ścisłą obserwacją.

kamień, z drugiej wielka miednica. Była to miejscowa waga.
Zatem żeby uzyskać owe 1500
kg, Głazek musiał obliczyć wagę
owego kamienia, potem napełnić
odpowiednią ilość worków. W
gęstym mącznym pyle, na zdezelowanym krześle, posypany jak
wielkanocne ciasto mąką, siedział
Głazek i skrupulatne notował
ilość napełnianych worków. Ata
w miejscowym narzeczu to mąka,
man to po angielsku człowiek.
I tak znany ceniony profesor od
matematyki został ATAMANEM,
co w innym jeszcze znanym
nam języku znaczy to dowódca
kozacki. Profesor Głazek tyle w
górach przeżył niebezpieczeństw,
a zginął kilka lat temu, gdy utonął
w basenie hotelowym. Zupełnie
bez sensu.

liczyła 150 tragarzy . Dwanaście lat
później tą samą drogą prowadziłem karawanę składającą się z 500
tragarzy. Organizacja karawany to
spore doświadczenie transportowe.
To niespodziewane strajki lub ucieczki
tragarzy. Czasami nieobliczalne zachowanie miejscowych jak na lodowcu
Baltoro, już na śniegu, nasi tragarze
nalali do dużej puszki benzyny a
następnie zapalili ją aby się ogrzać.
Efektem był pożar namiotu. Tylko
dzięki naszej szybkiej interwencji nie
doszło do tragedii. Spokój zaczynał się
momencie kiedy w miarę wszystko
było zniesione do bazy, postawione
namioty , tragarze schodzili w dół.
Byliśmy my i góra którą mięliśmy
zdobyć. Ale wtedy zaczynały się inne
problemy.

Innym problemem było zdobycie żywności dla tragarzy, przede
wszystkim mąki, a potrzeba jej
było na cały okres pobytu w górach aż 1,5 tony. Skardu to ostatnie miasto gdzie można było kupić
większa ilość żywności .Zdania
zdobycia mąki podjął się Kaziu
Głazek, znany wspinacz a przede
wszystkim matematyk. Kiedy
słońce chyliło się ku zachodowi,
a Głazka nie, było kierownik

Marek Mikrut – Zawsze brakowało nam pieniędzy na drogi i musimy
bardzo rozważnie je wydawać. Ale
przy okazji dróg. Mamy problem
z bezpieczeństwem przy drogach
z powodu starych, spróchniałych
drzew przy drodze. Ostatnia nawałnica pokazała, jak groźne mogą być
te zaniedbania i brak nadzoru ich
kondycji. Druga sprawa to duża ilość
topol, drzew mało wartościowych a
niebezpiecznych, które zagrażają korzystającym z dróg, które posadzono
w czasach PRL. Złożyłem z panią
Sadlak wniosek o kompleksowy
przegląd drzew w powiecie i usunięcie tych zagrażających drzew.

Wiktor Marconi – Czy powiat
ma pieniądze na remonty i
modernizację dróg?

Wiktor Marconi – Bierze pan
udział w aktywnych kontaktach
z zagranicą.

Ludzie, Góry, Samochody

ską zaczynali: Wanda Rutkiewicz,
Krzysztof Wielicki, Roman Bebak,
Aleksander Lwow, Janusz Fereński.
Wielu Wrocławian, Poznaniaków
i innych trenujących w naszych
górach wspinaczy.

Jak nakarmić karawanę
mąką

na miejscu jakiejś tragedii, pożaru
czy powodzi i widziałem dramat
ludzi to pod wpływem emocji można
różne rzeczy powiedzieć. Zresztą ten
obiecany most byłby prowizorką, a
powiat i tak musiałby przygotować
dokumentację i wykonać przyczółki.
U nas prowizorki potrafią potem
trwać latami, więc zarząd powiatu
zdecydował niedawno, że wybudujemy solidny, stały most, który będzie
służył przez wiele lat. Natomiast jeśli
wojsko będzie mogło pomóc ponownie w potrzebie, będziemy bardzo
wdzięczni. Natomiast 800 tysięcy
strat w powiatowej infrastrukturze
to bardzo duża kwota dla nas.
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Marek Mikrut – Mamy misję
aby promować nasz powiat za
granicą. Wyjeżdżamy w różne
miejsca, a dla mnie takim miejscem odkrywanym na nowo jest
Estonia, kraj mały zamieszkały
przez przesympatycznych ludzi.
Byłem tam z innymi naszymi
fotografikami jesienią ubiegłego
roku, gdzie pokazywaliśmy uroki
naszego regionu. Zaprosiliśmy ich
do nas i niedawno otworzyliśmy
wystawę Estończyków w DODN.
Mamy z nimi wiele wspólnego,
dramatyczną historię, zagrożenie
ze wschodu, lubimy się bawić,
dobrze wypić, za to dzieli nas bardzo trudny i niezrozumiały język.
Ta współpraca rozwija się coraz
bardziej i bardzo mnie cieszy, że
mam w niej spory udział.

Wyruszenie karawany nie oznaczało wcale spokojnego dojścia do celu
czyli do bazy. Karawana w Pakistanie

Marian Sajnog
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OG£OSZENIA
2009-08-07 - 19.00 - 2009-08-14 - 14.20
DO OGŁOSZEŃ POPRZEDZONYCH SZEŚCIOCYFROWYM NUMEREM DOŁĄCZONE SĄ ZDJĘCIA.
ZNAJDUJĄ SIĘ ONE W DZIALE OGŁOSZEŃ NA STRONIE WWW.JELONKA.COM
OFERT PRACY 156, OGŁOSZEŃ 1160

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
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
POTRZEBNY fachowiec do wybicia i opracowania otworu drzwiowego w mieszkaniu na Zabobrzu
- 503 168 704
POTRZEBNA niepaląca Pani do
opieki nad starszą Panią, która
chciałaby z nią zamieszkać, centrum Jeleniej Góry - 075 221 30
po 20-ej.
AGENCJA ochrony zatrudni - i pracownika ochrony z terenu Jeleniej
Góry. Praca na stałe. Mile widziana
młoda osoba - 605 097 861
AGENT ds. odszkodowań - Kancelaria Brokerska poszukuje do
współpracy byłych pracowników biur odszkodowawczych,
agentów ubezpieczeniowych.
Wynagrodzenie prowizyjne.
CV na adres e-mail: zawadzki.
malicki@centim.pl - 510 163
096

AGENT ds. odszkodowań współpraca w dochodzeniu
odszkodowań. Prowizja od
spraw sądowych. Szkolenia w
Jeleniej Górze. Poszukujemy
osób otwartych na współpracę
z ludźmi - 508 841 459
AKWIZYCJA OFE - za każdą
umowę do OFE powyżej 20
zł składki z ZUS-u płacę od
300 zł do 600 zł plus 1,5 % od
kapitału klienta. Kontakt: e-mail
ofepolska@ofepolska.pl - 063
244 59 09
AMWAY - Poszukuję klienta
na produkty Amway zaoferuje
profesjonalną Obsługę kontakt
GG 8170064
ARCHITEKTURA krajobrazu
- Szkoła Policealna zatrudni
nauczycieli do prowadzenia
przedmiotów na kierunku arch.
krajobrazu. CV prosimy wysyłać
na jgora.plejada2op.pl - 075
648 83 85
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
BARMAN/KELNER - od zaraz
- 075 75 51 453
BLACHARZ samochodowy Autocentrum JelCar zatrudni
pracowników na stanowisko blacharz samochodowy. Wymagane
doświadczenie na podobnym
stanowisku. Więcej informacji
na naszej stronie internetowej
JelCar - 075 76 49 150

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

BRANŻA zdrowotna - Jesteś
poważnie zainteresowany
swoim zdrowiem, prawidłową
wagą, zdrowym odżywianiem,
dobrym wyglądem i samopoczuciem??? Zapraszam do
współpracy. Zapewnione przeszkolenie. - 691 967 676
BRUKARSTWO - ewentualnie
przyuczę - 798 101 769
BUDOWA - murarza i pomocnika od zaraz - 783 550 789
CHAŁUPNICTWO - Praca chałupnicza Ola0907@wp.pl
CHAŁUPNICTWO - szycie zlecę chałupnictwo (szycie)
telefon w godz.16-18. - 609
498 080
CHCESZ być doradcą finansowym - w PROFI CREDIT i
zgarniać wysokie prowizje? jeśli
tak to CV wyślij na profirek6@
wp.pl - 793 355 015
CHŁOPAKÓW - do pracy na
okres 2 miesięcy do handlu na
terenie Polski - 609 498 080
DO współpracy - jeżeli działałeś
w firmach MLM to natychmiast
zadzwoń - 662 040 448
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
DOŚWIADCZONY stolarz przyjmę samodzielnych stolarzy
do pracy przy renowacji mebli
antycznych oraz kopii - 697
800 440
DZIAŁ handlowy - MPT Oaza
zatrudni pilnie osobę do
działu handlowego, wymagane doświadczenie(branża
spożywcza) oferujemy bardzo
dobre warunki zatrudnienia, CV
na adres e-mail: jacek_oaza@
o2.pl - 075 646 60 62
EKSKLUZYWNE zarobki - System prowizyjny. Poszukujemy
Doradców Finansowych. Obszar
działania -Dolny Śląsk. Bardzo
wysokie prowizje. CV wyślij:
rekrutacja.dolnyslask@profity.
com.pl
ELEKTROMECHANIK - Autocentrum JelCar zatrudni
pracowników na stanowisko
elektromechanik samochodowy.
Wymagane doświadczenie na
podobnym stanowisku. Więcej
informacji na naszej stronie
internetowej JelCar - 075 76
49 150

ELEKTRYK - Hotel Gołębiewski
Inwestycja Karpacz zatrudni
elektryków z uprawnieniami.
Wiek do 50 lat. Wymagane
uprawnienia SEP - 075 76 18
042
EMERYT kierowca kat. C - Emeryta kierowcę-konserwatora
zatrudnimy na MAN 12 ton.
Praca w delegacji. Tylko z referencjami - 601 148 414
FIRMA budowlana - zatrudni do
prac na terenie Jeleniej Góry
tynkarzy, spawacza - hydraulika, tylko fachowców - 508
936 573
FIRMA budowlana - zatrudni
wykwalifikowanych pracowników z prawem jazdy kat. B.
kontakt w dni robocze - 512
325 574
F I Z J O T E R A P E U TA - H o t e l
„Sasanka” w Szklarskiej Porębie - 075 75 28 000
FORTUNA - Przyjmę do pracy
na stanowisko kasjer Fortuna
Zakłady Bukmacherskie - 515
112 012
HANDLOWCA - osobę komunikatywną z prawem jazdy
praca2-82@tlen.pl
HOLANDIA - praca, kontrakt
- ogrodnictwo, przemysł - pakowanie, sortowanie. Zapraszamy
do biura Jelenia Góra K. Miarki
52 - 075 647 44 02
HOSTESSY, studentki - szukasz
pracy na wakacje - sierpień wrzesień? Zostań hostessą.
Bardzo dobre warunki pracy.
Wymagania: ukończone 18 lat.
CV na differvois@gmail.com
HYDRAULICY - Hotel Gołębiewski Inwestycja Karpacz
zatrudni hydraulików. Wiek do
50 lat - 075 76 180 42
HYDRAULIKA - do wykonania
instalacji C.O w domu jednorodzinnym w Ścięgnach - 603
783 652
HYDRAULIKA - przyjmę - 792
831 818
INSTRUKTORÓW nauki jazdy Instruktorów nauki jazdy - 510
209 389
KASJER - sprzedawca - oraz
osobę z doświadczeniem na
stoisko warzywno-owocowe 075 64 56 830/ 075 64 513 92
KELNER/BARMAN - Hotel Pod
Różami w Cieplicach zatrudni
od zaraz kelnera/barmana - 75
514 53

REKLAMA

Biuro Rachunkowe
Porady Podatkowe

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

KELNERKĘ - Pałac Dębowy w
Karpnikach zatrudni kelnerkę
ze znajomością języka niemieckiego lub angielskiego - 781
952 056
KIEROWCA - z własnym
samochodem dostawczym o
ładowności do 6 ton na trasę
Polska-Włochy. Współpraca 075 74 26 424
KIEROWNIK budowy w Rosji
- wykształcenie inżynierskie,
uprawnienia budowlane,
doświadczenie na budowach
zagranicznych, język niemiecki/
rosyjski. Zgłoszenia: pm@wroclaw.neo.pl - 071 72 900 95
KIEROWNIK sklepu - Poszukujemy kierownika sklepu z
doświadczeniem w zarządzaniu i prowadzeniu kadr jak i w
sprzedażny do pracy w sklepie
odzieżowym w Jeleniej Górze.
Prosimy o kontakt o na email
astuchly@gmail.com - 516
968 351
KONSULTANTKA Avon - Szukasz dodatkowego zajęcia?
Dołącz do grona konsultantek Avon. Dodatkowa praca,
prezenty przy zamówieniach,
prezent na start, szkolenia
kosmetyczne GG2536594 - 667
268 964
KOREPETYCJE matematyka
- Poszukuje Korepetytor/ka do
egzaminu poprawkowego z
matematyki. Działy: Wielomiany
i Funkcje Homograficzne. Oferty
na e-mail 500219611@wp.pl
lub na telefon w godz. od 10-18
tel - 075 64 314 28. - 075 64
314 28
KRAWCOWE - Panie potrafiące
uszyć samodzielnie całe sztuki
- 601 614 764
KSZTAŁCENIE zintegrowane Dyrektor Szkoły Podstawowej
Nr 1 w Piechowicach zatrudni
nauczyciela kształcenia zintegrowanego z dniem 1 września
2009 roku - 075 76 12 332
KUCHARKĘ, kelnerki - restauracja w Karpaczu zatrudni
kucharkę oraz kelnerki możliwość noclegu - 606 303 883
KUCHARZ - kucharz do pizzerii
z praktyką lub ambitny do przyuczenia - 691 019 488
KUCHARZ - Szklarska Poręba
- Restauracja zatrudni na atrakcyjnych warunkach kucharza
do 50 lat z doświadczeniem w
kuchni polskiej - 502 529 732
KUCHARZ - w restauracji - 601
775 121
KUCHARZ w restauracji - odpowiedzialnej osobie bez nałogów
na stanowisku Szef Kuchni w
restauracji w Jeleniej Górze.
CV wraz z listem motywacyjnym proszę przysyłać na adres
rezerwacja@willarozawiatrow.
com - 607 446 644

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

KUCHARZ w restauracji - Praca
na stanowisku Szef Kuchni w
restauracji w Jeleniej Górze.
CV wraz z listem motywacyjnym proszę przysyłać na adres
rezerwacja@willarozawiatrow.
com. Możliwość przyuczenia 607 446 644
KUCHARZA - Pałac Dębowy
w Karpnikach zatrudni - 781
952 056
KUCHARZA - Restauracja
Tarasy Wang (Karpacz) - 600
983 355
KUCHARZA\KUCHARKĘ Restauracja w Karpaczu
zatrudni - 600 983 355
LAKIERNIK samochodowy Autocentrum JelCar zatrudni
pracowników na stanowisko lakiernik samochodowy.
Wymagane doświadczenie na
podobnym stanowisku. Więcej
informacji na naszej stronie
internetowej JelCar - 075 76
49 150
LUKOIL - Stacja paliw Lukoil
nr 71 w Jeleniej Górze zatrudni
pracowników obsługi stacji
(kasjer/sprzedawca). Oferty
proszę składać na adres:
58-506 J. Góra Al. Jana Pawła
II 22 lub jetpl071@jiffy.cz - 075
75 31 800
MAGAZYNIER - MPT Oaza
zatrudni magazyniera z
doświadczeniem na w/w stanowisku. - 075 646 60 62
MARKETING internetowy Zarządzający Systemem Web
zatrudni osoby posiadające
komputer i doświadczenie w
środowisku internetowym.
Prosimy o kontakt na adres:
megila@wp.pl
MECHANIK samochodowy Autocentrum JelCar zatrudni
pracowników na stanowisko
m e c h a n i k s a m o c h o d o w y.
Wymagane doświadczenie na
podobnym stanowisku. Więcej
informacji na naszej stronie
internetowej JelCar - 075 76
49 150
MECHANIK samochodowy
- elektromechanika samochodowego Jelenia Góra - 601
936 955
MECHANIK samochodowy Firma Auto-punkt poszukuje
mechanika, mile widziane
doświadczenie, rzetelność i
fachowość - 502 328 130
MECHANIKA blacharza - samodzielnego na terenie Jeleniej
Góry - 880 098 319
MENAGER projektu - Ambitną i
samodzielną osobę do wdrożenia i kierowania nowej usługi.
Dobre warunki, wszystkie
narzędzia pracy. Wskazana
znajomość zamówień publicznych: biuro@arim.com.pl - 601
148 414
MLM - rewolucja w tym systemie
pijemy kawę i zarabiamy banalnie proste oferuje firma Santos
Coffee info na basior20@o2.pl
- 604 861 554

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
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KOMPUTERY
NOTEBOOKI
KASY
FISKALNE
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SKLEP WĘDKARSKI
Adam Hołysz
ZAPRASZAMY!
pon.-pt. 10.00-18.00, sobota 10.00-14.00
58-500 Jelenia Góra, ul. Okrzei 11/11
tcl. 506 932 336, 501 525 902
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Halny

RESTAURACJA HEXA 66
Góra Szybowcowa

Jelenia Góra ul. Konopnickiej 10

tel. (75)/ 754-12-97, 754-12-93, 752-56-28

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

HOTEL

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

Restauracja
Przycup w Dolinie

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

A

UTO BANASIAK

stypendia
dla bezrobotnych

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

kuchnia polska

AUTO - CAMPING PARK

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

Skład Opału, Materiałów
Budowlanych i Nawozów
Stanisław Tyrala Spółka Jawna
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Oferujemy w ciągłej sprzedaży opał do pieców tradycyjnych i kotłów grzewczych nowej generacji.

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

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
Z tym ogłoszeniem do 22.08.2009 r.
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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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Modelki - szukam potencjalnych modelek, które miały by
ochotę po pozować do zdjęć
Nie obiecuje światowej kariery,
ale może kilka fajnych zdjęć
na pamiątkę. Kontakt: modelki.
foto@gmail.com
Murarz - klinkier - Praca za
granicą, tylko dla fachowców.
Również firmy jednoosobowe.
Bardzo dobre warunki i zarobki
- 501 418 553
Myjka Karcher - Firma zatrudni
osobę do obsługi myjki jezdnej,
praca na pełny etat, wymagane
orzeczenie o niepełnosprawności (grupa). Życiorys na adres
e-mail: jacek_oaza@o2.pl - 075
646 60 62
Na budowę - fachowców do
zabudowy g-k. Proszę dzwonić
po godz. 19:00 - 503 600 373
Na budowie - Praca przy elewacjach i wykończeniach - od
zaraz - 504 596 483
Nauczyciel fryzjerstwa Szkoła Policealna zatrudni
nauczyciel do nauczania przedmiotów na kierunku fryzjerstwa.
CV prosimy wysyłać na jgora.
p0lejada@op.pl - 075 648 83
85
Niania - dla rocznej córeczki
- opieka u mnie w domu - 605
666 850
Niania - poszukuję doświadczonej niani dla rocznej
córeczki. Opieka tylko u mnie
w domu - 605 666 850
Niania dorywczo - Oferta dot.
J.G. okolic Małej Poczty. Opieka
nad 1,5 roczną dziewczynką w
trybie 2-3 godz. dziennie (5 dni
w tyg. od września) po godz.
16. Poszukuje osoby kochającej
dzieci. - 508 397 221
Nie masz pracy??? - Zarób
tysiąc lub więcej tygodniowo,
wykorzystując własny komputer
i własny czas. W celu uzyskania więcej informacji wyślij do
mnie email na adres: nasz.
biznes2009@gmail.com
Obsługa reklam - Firma
Consultingowa przyjmie panów
22-45 lat do obsługi reklam
terenowych. Wynagrodzenie
od 2400 zł+ premia (zwrot za
paliwa w okresie próbnym)
Wymóg: własne auto, tel kom.
Praca w godz. 16-22. Dzwonić
pn-pt 11-17 - 75 643 24 21
Od zaraz kierowca z + auto szukam osoby, która pojedzie
ze mną do Wrocławia dzisiaj
płacę 7 za godzinę + paliwo
najlepiej oszczedny samochód.
- 518 701 303
Odszkodowania - Firma
Temida poszukuje osoby chętne
do pracy. Kontakt tylko email
maria553@onet.eu - 661 784
842
Ogólnobudowlany potrzebny pracownik z umiejętnościami gładzie malowanie,
układanie płytek, praca 8 godzin
od poniedziałku do piątku - 501
073 796
O p e r at o r w y p a l a r k i „KATION” Sp. z o.o. zatrudni
operatora wypalarki plazmowej
cv- praca@kation.com.pl - 075
75 516 97

Optigen - Oferowanie na
umowę zlecenie osobom mającym własną firmę umowy na
etat w Angli przy prowadzeniu
działalności gospodarczej w
Polsce w celu optymalizacji
składek ZUS nawet do 400 zł
mies. - 508 841 459
Ośrodek wczasowy - w
górach poszukuje kelnerki 603 892 727
Pani do opieki - do chorej osoby
poszukuję - dobre warunki,
centrum J.G. Dzwonić między
15-16 dni powszednie - 796
441 228
Pizzeria zatrudni - osobę do
wyrobu pizzy - praca na stałe 512 380 308
Płytkarza do Niemiec szukam fachowca z doświadczeniem. W niedziele jadę do
Niemiec, muszę tam przyjechać
z dobrym kafelkarzem, płytkarzem - 510 163 130
Pokojową - w pensjonacie w
Karpaczu - 075 61 29 062
Pomoc kuchenna - chłopak restauracja w Karpaczu zatrudni
młodego chłopaka do pracy jako
pomoc kuchenna (także bez
doświadczenia) - 606 303 883
Pomocnik konserwatora przyjmę sezonowo do pracy
pomocnika konserwatora z
umiejętnościami budowlanymi
do ośrodka turystycznego w
Szklarskiej Porębie - 668 467
887
Pomocnika na budowę - z
samochodem. Proszę o kontakt po godzinie 18-stej. - 722
074 177
Poszukuje płytkarza i pomocnika do fugowania i docinania
t e r a k o t y. P r a c a d l a o s ó b z
doświadczeniem - 502 068
070
Poszukuję niani - (niepalącej, z doświadczeniem) do
7 miesięcznej córeczki. - 793
389 001
Potrzebna rehabilitantka - u
mnie w domu dla kobiety, która
choruje na nowotwór kości
PILNE - 788 652 463
Potrzebny kierowca - pizzeria zatrudni kierowcę z własnym
samochodem - 793 282 869
Praca - Ciekawe zajęcie dla
ludzi chcących osiągnąć niezależność finansową i rozwój
osobisty. Mile widziane Internet,
samochód. Zgłoszenia CV na
adres mail krzysztofpiekarski1@wp.pl - 669 911 200
Praca - praca nie na etat, ale
w pełnym wymiarze godzin,
rozwojowa, bardzo ciekawa 607 800 188
Praca dla anglisty - szukam
osoby chętnej do podjęcia pracy
od września w szkole językowej.
Wymagania: minimum licencjat
z anglistyki. zgłoszenia na
email: osiemtrzy@pino.pl - 791
453 402
Praca dla atrakcyjnej kobiety
- dyskrecja i dobre zarobki - 781
326 934
Praca dla chętnych - praca
przy komputerze, nie normow a n y c z a s p r a c y, w s z e l k i e
informacje mailem misia.workhome@interia.pl

Opieka - Niemcy - praca dla
Pań przy opiece w Niemczech.
Zarobek od 1200 euro. Mile
widziane pielęgniarki i nie tylko
- 077 43 54 075

Praca dla kucharza - restauracja w centrum Jeleniej Góry
zatrudni osobę na umowę o
prace, na stanowisko kucharza
- 075 64 15 820

Opieka - Szukamy kobiet z
komunikatywnym niemieckim i
doświadczeniem, chętnych do
legalnej pracy jako opiekunki w
Niemczech. Wyjazdy na podstawie działalności gospodarczej.
Dobre wynagrodzenie - 075
64 72 242

Praca dla studenta/ucznia Praca sezonowa na produkcji
od zaraz - 075 647 15 06

Opiekunka - do dwójki dzieci
chłopca i dziewczynki 6 i 3 latka
Zabobrze - 693 840 675
Opiekunki - Niemcy - praca
dla Pań przy opiece w Niemczech. Zarobki od 1200 euro
netto plus 150 zwrot za podróż.
Język niemiecki komunikatywny.
Informacje 511 844 939 lub 077
43 540 75 Tomasz Bira

Praca dodatkowa - Chcesz
z w i ę k s z y ć s w o j e d o c h o d y. .
Oferujemy prace w pełnym i
niepełnym wymiarze godzin.
Praca przy komputerze. Więcej
informacji mailem giovywis.
jop@gmail.com - 791 560 573
Praca Mysłakowice - przy
plewieniu ogródka 5 zł. godz. 694 258 713
Praca na etat - Hotel NowaSki w Karpaczu poszukuje
Kucharza i kelnerkę / kelnera
ze znajomością języka obcego
- 669 993 808

Praca Niemcy legalna - praca
w restauracjach greckich okolice Drezna i Berlina, podstawowa znajomość języka, proszę
dzwonić, wytłumaczę wszystko,
pomogę - 004915772815380
Praca w Anglii - poszukuje
pani do sprzątania na zmianę
co dwa miesiące, od zaraz
00447543381856
Praca w Anglii - Praca przy
zbiorach truskawek w Anglii.
Stawki akordowe, dostępne
zakwaterowanie za opłatą 32
GBP/ tydz. Wyjazd 24.08.2009.
Oferta dla osób znających j.
angielski. OSKAR A.R., cert.
3826. - 618 504 848
Praca w hotelu - Zatrudnię
Pana/Panią na stanowisku:
Pracownik Hotelowy, w Karpaczu. Wymagana znajomość
minimum podstawy języka niemieckiego lub angielskiego.
Cv proszę przysyłać na e-mail:
pracawkarpaczu@wp.pl - 609
297 088
Praca w Karpaczu - na stanowisko handlowe - 698 653 421
Praca w Niemczech - szukam
chętnych osób na wyjazd do
Niemiec do pracy w restauracji
koło samego Berlina, chętne
osoby dzwonić - 501 627 252
Praca w Przesiece - potrzebny
pomocnik na budowie oraz
w ogrodzie, zwrot kosztów
dojazdu - 509 789 426
Praca w sklepie - spożywczym
w Cieplicach osobę studiującą
zaocznie. Dobre warunki pracy
i płacy - 507 311 803
Praca w stowarzyszeniu poszukujemy kandydatów na
dwa stanowiska do stowarzyszenia: specjalista ds organizacyjno-kadrowych i specjalista
ds. projektów. Umowa o pracę,
cały etat - 606 466 465, 501
411 199
Praca za granica - poszukuję
osoby, która umie kłaść kafelki,
płytki itp. - 509 374 168
Pracownik fizyczny - będącego na zasiłku dla bezrobotnych. Własna inicjatywa i
zaangażowanie niezbędne.
Wymagalne prawo jazdy - 500
015 754
Pracownik produkcyjny mężczyzn na stanowiska produkcyjne. Kontakt w godz. 8.00
do 15.00 - 075 75 532 51
Pracownik z gewerbą panom z problemem alkoholowym dziękuję - +4915775660224
/ 608 708 640
Prosta praca dla pań - przyjmiemy do pracy bez doświadczenia do szlifowania ręcznego
elementów mebli w Wydz.w
Sobieszów ul. Kolejowej 3-4:
kontakt ZORKA ul. Dworcowa
19 Jelenia Góra, zorka@zorka.
pl - 075 64 66 300
Przedstawiciel handlowy w firmie AMWAY - 607 199 723
Przedstawicieli, agentów
- Firma Temida zaprasza do
współpracy poważnych, ambitnych agentów i przedstawicieli
minimum wykształcenie średnie, mile widziane wyższe - 509
029 334
Przyjmiemy osobę z umiejętnością oklejania folią reklamową - 693 100 000
Recepcjonista - z biegłym
językiem niemieckim. Praca
w hotelu w Cieplicach - 665
501 228
R e c e p c j o n i s t k a / s ta Hotel 3-gwiazdkowy w Karpaczu
zatrudni - 605 154 020
Rehabilitantkę - Rehabilitantkę - 721 025 469
Rekrutacja on-line - Wyślij
swoje CV na: jpredki@wp.pl,
otrzymasz umowę do współpracy z Korporacją Prawną
„FENIKS”. Bez ograniczeń
wieku, stały dostęp do Internetu,
wykształcenie średnie - 697
899 863

R e p r e z e n ta n t h a n d l o w y
- Firma Dialog S.A poszukuje
osób chętnych do pracy jako
reprezentant handlowy, telemarketer. Atrakcyjny prowizyjny
system wynagrodzenia . Oferty
prosimy kierować: rekrutacja.
jgora@dialog.pl - 756 41 29 25,
756 41 29 48

W charakterze kasjera - praca
na 1,2 etatu. Wymagana obsługa
komputera, wykształcenie minimum średnie. - 512 145 233

R e s ta u r a c j a P i z z a H u t
- zatrudnimy studentów dziennych do pracy w charakterze
kelnera. Zainteresowanych
zapraszamy do restauracji w
celu wypełnienia aplikacji zgłoszeniowej lub o kontakt telefoniczny - 075 76 46 622

Wydzierżawię stanowisko –
gipsy, żel, akryl - Cieplice - 693
295 435

Sekretarka - Praca od zaraz
w ośrodku w miejscowości
Złoty Potok 4 km od Gryfowa
Śląskiego zlotypr@op.pl - 509
229 092
S p r z ą ta c z k ę - F i r m a
zatrudni sprzątaczkę na pełny
etat, wymagane orzeczenie o
niepełnosprawności (grupa)
CV prosimy przesyłać na adres
e-mail: olekp71@o2.pl - 609
526 905
Sprzątanie - na terenie marketu Carrefour - 661 991 555
Sprzedawca - do sklepu
spożywczego (samoobsługa) w
Jeleniej Górze - 606 991160
Sprzedawcę - do sklepu mięsnego w Sobieszowie, najlepiej
z doświadczeniem. Wymagana
dyspozycyjność, aparycja, znajomość kasy fiskalnej - 695
750 148
Sprzedawcę - zatrudnimy
do sklepu spożywczego, wymagane doświadczenie na w/w
stanowisku. CV ze zdjęciem na
e-mail:jasny.sklep@neostrada.
pl Oferujemy dobre warunki
pracy i płacy. - 075 646 60 62
S ta n o w i s k a f r y z j e r s k i e wydzierżawię w Cieplicach - 693
295 435
Stoisko telewizja N Tesco Praca Konsultant sprzedawca
Wyspa Tesco w JG Telewizja
na praca 1/2 etat, system 2/2.
Wymagania znajomość RTV
-SAT. CV na biuro@mont-sat.
pl - 602 810 896
Stolarz - montera mebli - 501
046 055
S to l a r z a - d o p r o d u k c j i
okien, drzwi, schodów. - 604
531 159, 510 172 932
Szklarska Poręba - Restauracja w Szklarskiej zatrudni
kelnerkę i pomoc kuchenną na
atrakcyjnych warunkach - 502
529 732
Szukam mechanika - Nissan
Sany 1,4 16v rok 1991 55kw
- dużo pali 13l/100 - 691 658
045
Szukam opiekunki - do 2 letniej dziewczynki. Kowary - 782
022 765
Szukam stolarza - doświadczonego stolarza do produkcji:
schodów, drzwi, okien - 510 172
932, 604 531 159
Szukam wspólnika - w zakresie
finansów w celu realizacji inwestycji- prywatny dom pomocy
społecznej - 516 067 924
Szwaczki - wykwalifikowane
- 602 383 858
Tancerki do zespołu - mile
widziana znajomość podstaw
tańca jazzowego, współczesnego i hip hopu - 512 387
266
Tel. obsługa klienta - Hurtownia medyczna zatrudni na stanowisko telefonicznej obsługi
klienta. Praca od pn-pt (10-18).
Wynagrodzenie 1000 netto +
premia. CV proszę wysyłać na
adres: rekrutacja@opalmed.
eu - 075 64 53 928
Tokarz - frezer - Kation Sp.
z o.o. zatrudni tokarza-frezera
ze znajomością obsługi CNC.
cv- praca@kation.com.pl - 075
75 51 697
Tynkarze, regipiarze - Firma
budowlana EUROPOL HGC
zatrudni tylko fachowców z
doświadczeniem: Tynkarzy tynki maszynowe, regipsiarzy,
kafelkarzy - 602 755 799

W sklepie - Zatrudnię w sklepie spożywczym w Cieplicach
młodą emerytkę, rencistkę.
Dobre warunki pracy i płacy 507 311 803

Z biegłym francuskim - zatrudnię
- nawiążę współpracę z osobą
znającą biegle język francuski
w zakresie prowadzenia kontaktów handlowych. Warunki do
uzgodnienia - 503 110 988
Zarządzający Systemem
Web - zatrudni osoby w pełnym
lub niepełnym wymiarze czasu
do pracy w domu (komputerowy
marketing Internetowy). Pomożemy Tobie zarobić. Więcej na
basia24_84@o2.pl
Zatrudnienie - Powiatowy
Urząd Pracy Jelenia Góra, Podchorążych 15 - Nabór na stanowisko Z-CA GŁ. KSIĘGOWEGO.
INFO strona internetowa, tablica
ogłoszeń - 075 64 73 198
Zatrudnimy - Europejska
korporacja medialna zatrudni
10 osób wynagrodzenie tygodniowe. CV proszę przesłać
na adres E-mail. - praca@
amorki.pl
Zatrudnimy od zaraz - Firma
zatrudni mężczyzn z wykształceniem mechanicznym i kobiety
do montażu/również osoby niepełnosprawne/ - 609 492 718
Zlecę niewielki remont dachu
- orynnowanie, montaż okien
dachowych itp. w domu poniemieckim, gm. St. Kamienica
- 605 600 290
Zlecę wykonanie instalacji
elektrycznej - w domu poniemieckim pow. ok. 300 m2, gm.
St. Kamienica - 605 600 290
Zlecę wykonanie instalacji
wod.-kan. - c.o. i solar w domu
poniemieckim pow. ok. 300
m2, gm. St. Kamienica - 605
600 290

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
1/2 etatu - biuro, sekretariat kobieta 26 lat, wykształcenie
wyższe informatyczne - bardzo
dobra obsługa komputera, bez
nałogów, sumienna, pracowita,
zainteresowana własnym rozwojem zawodowym - podejmę
pracę stałą (1/2 etatu, bądź
cały) na umowę o pracę w
Jeleniej Górze - praca2008@
autograf.pl
Posprzątam biura, sklepy
itp.. Umyję okna, a także mieszkanie, dom w JG lub podejmę
pracę jako pomoc w kuchni 609 494 710
Opiekunka - dyspozycyjna,
doświadczeniem do dziecka,
mobilna od zaraz - 502 724
010
Księgowa z dużym doświadczeniem do prowadzenia biura
z prawem jazdy, samochodem
przyjmie oferty pracy - 698
088 769
Inżynier budownictwa,
uprawnienia budowlane, przynależność do izb szuka pracy
- Jelenia Góra i okolice - 796
149 850
18 latek - z językiem niemieckim
szukam od zaraz, posiadam
aktualną książeczkę sanepidu.
- 509 262 091
19 latka - po zasadniczej szkole
zawodowej - sprzedawca, miła,
uczciwa, odpowiedzialna i pracowita - 721 039 315
19 sto letni chłopak - Chętnie
pogram w zespole (mogę nawet
śpiewać), gram na waltorni - 663
360 629
2 studentki - od zaraz: w hotelu,
sklepie itp. Posiadamy książeczki sanepidowskie (jesteśmy
po hotelarzu) - 661 411 650 lub
609 809 522
20 latka pomoc kosmetyczna skończony kurs kosmetyczny z
wynikiem bardzo dobrym - 663
391 537

Absolwentka pedagogiki 721 582 752
Absolwentka UE - podejmie
prace biurowo-administracyjną
lub w księgowości czy nieruchomościach. Oczekuję umowy
o pracę. Proszę o poważne
propozycje - 781 743 585
Barman/kelner - poszukuję
pracy od zaraz - 791 367 327
Biuro, sekretariat - kobieta
26 lat, wykształcenie wyższe
informatyczne - bardzo dobra
obsługa komputera, bez nałogów, sumienna, pracowita, zainteresowana własnym rozwojem
zawodowym - podejmę pracę
stałą ( 1/2 etatu, bądź cały) na
umowę o pracę w Jeleniej Górze
- praca2008@autograf.pl
Biuro, sekretariat - kobieta w
wieku 32 lata z wykształceniem
administracyjnym poszukuje
pracy biurowej. Doświadczenie
kadrowe oraz promocyjno-marketingowe. Biegła znajomość
komputera - 508 000 163
B i u r o wa - j e s t e m o s o b ą
dobrze zorganizowaną, prawo
jazdy kat B, obsługa urządzeń
biurowych - 501 426 726
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
Brukarz + robotnik drogowy duże doświadczenie, kładzenie
puzzli bruku, obrzeży, krawężników, niwelacja terenu, regulacja
studzienek. Uprawnienia na
sprzęt drogowy, spawalnicze. 500 315 022
Chałupnicza - Chałupnicza
- 697 637 007
Chłopak 22 lata - w pensjonacie w Szklarskiej Porębie lub w
Karpaczu z możliwością zakwaterowania - 511 298 966
Czterdziestoletni mężczyzna - piekarz podejmie pracę
od zaraz, zmotoryzowany, niepijący - 796 066 419
Dekarz - szukam dodatkowej
pracy jako dekarz, mam 3 letnie
doświadczenie tj. przekładka
dachówek, obróbki blacharskie,
rynny, rury, spustowe papa - 697
791 853
Dekarz i nie tylko - 609 654
791
Do rozbiórek budynków - czyszczenia terenu lub jako pomocnik
budowlany - 792 092 398
Dozorca, struż - własny
samochód, 33 lata, dyspozycja,
KARPACZ - 504 168 706
Duże doświadczenie - w prowadzeniu busów - 696 035 809
Elektryk 1 kv - Jestem zainteresowany podjęciem pracy w
budownictwie. Możliwość pracy
jako elektryk (upr. do 1 KV),
praca na wysokościach, ogólnobudowlaniec, prawo jazdy
kat B, możliwość zatrudnienia
od zaraz - 795 588 642
Emeryt - w ochronie lub jako
konserwator - 692 122 346
Fizjoterapeuta - z kilkuletnim doświadczeniem w branży
SPA, podejmie współprace z
hotelami świadczącymi usługi
z zakresu odnowy biologicznej i
rehabilitacji. - 508 339 309
Fizjoterapeutka - W tym
roku uzyskałam licencjat Fizjoterapii, dodatkowo ukończyłam
Zawodowy Kurs Kosmetyczny.
Szukam stałej pracy od pon do
pt. - 601 237 043
Główny Księgowy z poważną
praktyką w firmie produkcyjnej
podejmie odpowiedzialną stałą
pracę - 693 374 841
Hydraulik - w okolicach
Gryfowa jako hydraulik lub
przy wykończeniach mieszkań
GG1258845 - 667 374 074

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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INFORMATYK - administrator
sieci - 28 lat, 2 lata na stanowisku adm. sieci Windows
2000/2003 Server w dużej
firmie w JG; poczta, Active
Directory, backupy - zabezpieczenia danych, drukarki,
Internet, pomoc użytkownikom.
Szukam podobnej lub innej 794 434 093
INFORMATYK - bardzo dobra
znajomość zagadnień związanych z informatyką, swobodna
praca w środowisku Linux,
bardzo dobra znajomość programowania. kontakt: whoami@
aol.pl - 512 644 746
INSTRUKTOR nauki jazdy - kat.
B z czteroletnim doświadczeniem szuka pracy. Jestem w
pełni dyspozycyjny - 787 628
966
JAKO kierowca - duże doświadczenie w prowadzeniu Busów.
Więcej informacji pod telefonem
bądź w e-meilu zwrotnym: marcinsokolowski1985@wp.pl - 795
588 642
JAKO kierowca - posiadam
prawo jazdy kat. B i własne
auto. Ukończyłem technikum
mechaniczne o specjalności
mechatronik oraz znam się na
budowlance (wykończeniówka)
- 695 692 169
JAKO pomoc kuchenna doświadczenie, z własnym
samochodem - 605 159 158
JAKO sprzedawca - jako sprzedawca - 724 655 434
JAKO sprzedawca do sklepu spożywczego lub w tekstyliach.
Może być również praca w
solarium. Interesują mnie tylko
oferty pracy stałej na umowę o
pracę. mail: agatqua11@wp.pl
- 665 913 713
JESTEM dyspozycyjna od 17-tej
- także w weekendy, posiadam
prawo jazdy B, prowadzę działalność, poszukuję dodatkowej
pracy - 500 256 864
JESTEM młody i pracowity mam wykształcenie zawodowe
- 668 423 080
JESTEM młody i pracowity prawo jazdy B, umiejętność
prowadzenia busów, brak nałogów, 24 lata, niekarany, ambitny
- 696 035 809
KELNERKA - dominika.
baszak1@wp.pl - 667 374 074
KIEROWCA - kat. B, C, D kurs
na przewóz osób i rzeczy, aktualne badania lekarskie i psychologiczne - 508 301 464
KIEROWCA - posiadam prawo
jazdy kat. A, B, C. z uprawnieniami do osób i towaru - 601
400 126
KIEROWCA - prawo jazdy kat.
B, własny samochód, doskonała znajomość miasta - 512
826 248
KIEROWCA B - lub podobne
od zaraz, w pełni dyspozycyjny
czasowo, doświadczenie - 793
240 588
KIEROWCA B, C - jerzyjereminowicz@op.pl - 600 408 062
KIEROWCA B, C - mężczyzna
(48lat) silny, z uprawnieniami
prawa jazdy kat B i C, szuka
pracy najlepiej jako kierowca. 600 071 188
KIEROWCA B, C widlak - po
studiach, 24 latek szuka pracy
jako magazynier, kierowca lub
operator wózka widłowego - 785
104 070
KIEROWCA B, C, C+E - posiadam kurs na przewóz rzeczy,
badania psychotechniczne oraz
kartę kierowcy - 723 902 488
REKLAMA

KIEROWCA B, C, C+E - posiadam kurs na przewóz rzeczy,
kurs wózków jezdniowych z
napędem silnikowym plus bezpieczna wymiana butli gazowych „Certyfikat angielski” - 663
265 242
KIEROWCA C - Kierowca C 697 991 511
KIEROWCA C+E - jako kierowca najlepiej na miejscu lub
krótkie trasy - 691 466 704
KIEROWCA C+E - kurs na
przewóz rzeczy, karta kierowcy
- 695 251 692
KIEROWCA i inne - Wykształcenie średnie. Doświadczenie
jako kierowca również jako kontroler jakości. Mam własne auto.
Mogę się podjąć innej oferty
pracy jeśli będzie atrakcyjna.
Proszę dzwonić! - 509 374 168
KIEROWCA kat. B - dodatkową
pracę - 602 881 016
KIEROWCA kat. B - podejmę
się zajęcia kierowcy do 3,5 tony.
Duże doświadczenie wiek 35.
Obsługa, język niemiecki. trochę angielski. Znajomość wielu
branż technicznych i budownictwa - 662 554 210
KIEROWCA kat. B - w pizzerii
lub firmie od zaraz do końca
września - 785 599 784
KIEROWCA kat. B - z uprawnieniami na wózki widłowe
elektryczne i spalinowe - 601
877 592
KIEROWCA kat. B, C - posiadam kwalifikacje na przewóz
rzeczy, roczna praktyka na
ciężarówce - 508 803 450
KIEROWCA kat. C, E - posiadam doświadczenie na EU.
Wszystkie potrzebne dokumenty oraz kartę kierowcy - 667
121 892
KOBIETA - młoda (21 lat), dyspozycyjna, ambitna, szybko się
uczę. Posiadam prawo jazdy
kat. B. Poszukuje pracy najlepiej w gastronomii (na barze),
ale nie tylko - 724 165 598
KOBIETA, lat 23, od zaraz,
wyższe wykształcenie, doświadczenie w handlu, kreatywność,
komunikatywność - 724 111
906
KONSERWATOR Szklarska znajomość budowlanki, młody,
sumienny, dyspozycyjny, matura
+, obsługa komputera, j.angielski, kat. B +samochód, za rozsądne pieniądze - 721 230 343
KOSMETYCZKA - Ukończyłam
Zawodowy Kurs Kosmetyczny.
Do zakresu moich obowiązków
należą m.in. zabiegi na twarz i
ciało, depilacja, manicure, pedicure oraz zabiegi wykorzystujące specjalistyczną aparaturę
- 601 237 043
KOWARY - od zaraz - jakąkolwiek pracę na terenie Kowar
- 506 494 780
KSIĘGOWA - Księgowa z dużym
doświadczeniem zawodowym
(37 lat pracy) na wcześniejszej
emeryturze szuka poważnej
pracy - 605 404 381
KSIĘGOWA - z dużym doświadczeniem do prowadzenia biura,
z prawem jazdy i samochodem
przyjmie poważne oferty pracy
- 698 088 769
KUCHARZ - z wieloletnim stażem - 607 227 104
KUCHARZ z doświadczeniem
- samodzielny z doświadczeniem podejmie pracę na terenie
Jeleniej Góry, Karpacza, Szklarskiej Poręby młody, dyspozycyjny, pracowity, bezkonfliktowy,
sumienny - 794 065 761

LAKIERNIK samochodowy bardzo dobrze znający się na
robocie od A do Z Pilnie szuka
pracy. Uczciwość i Pracowitość
100% - 515 784 108
LAT 20, komunikatywny - miła
aparycja, prawo jazdy kat. B,
książeczka Sanepid-u - 792
168 677
LOGOPEDA - dyplomowany
podejmie pracę - 691 235 461
MAM 21 lat - pochodzę z Sobieszowa. Wykształcenie średnie.
Znajomość kasy fiskalnej 8
miesięcy w sklepie mięsnym 661 279 210
MĘŻCZYZNA 23 lata - prawo
jazdy kat. B, wykształcenie
ś r e d n i e Te c h n i k I n f o r m a t y k
podejmie pracę związaną z
komputerami, grafiką itp - 698
406 116
MGR ekonomii - Kobieta - 25
lat od września podejmie pracę
administracyjno-biurową, wszelkie niezbędne informacje pod nr
telefonu bądź mailowo. - 660
713 635 (atagas@poczta.fm)
MŁODA kobieta - która chętnie
podejmie pracę w charakterze
pani sprzątającej - 725 466
087
MŁODA pani - podejmę pracę w
charakterze dozorczyni. Pracowitość i uczciwość 100% - 725
466 087
MŁODA, dyspozycyjna - prawo
jazdy kat. B. Wykształcenie
wyższe. Doświadczenie w handlu i gastronomii pilnie - 783
032 793
MŁODA, dyspozycyjna wykształcenie średnie, doświadczenie w handlu podejmie pracę
pilnie. Jelenia Góra i okolice
- 880 462 049
MŁODA, uczciwa - szuka pracy
jako pomoc w sprzątaniu domu
lub mieszkania. Chętnie zajmę
się prasowaniem - 695 984
518
MŁODA, wesoła mamuśka zajmie się sprzątaniem, pomocą
w kuchni, kelnerstwem, opieką
nad dzieckiem (najlepiej w
Kowarach) - 506 494 780
MŁODĄ, ambitna - studentka
zaocznych studiów - 692 197
661
MŁODY 21 lat - jako pomocnik
na budowie lub każdą inną 725 771 161
MŁODY 26 lat - prawo jazdy
kat B od 7 lat, kierowca bierny.
Umiejętność prowadzenia
samochodów dostawczych.
Uprawnienia na wózki widłowe
od 8 lat, kierowca aktywny 792 473 415
MŁODY emeryt - w wieki 46
lat, szukam pracy, posiadam
prawo jazdy kat B, C. Jestem
dyspozycyjny - 600 055 024
MŁODY, dyspozycyjny - Wiek
21 lat, wykształcenie średnie.
Sumienny, uczciwy, dyspozycyjny, bez nałogów, sprawny
fizycznie vergan@wp.pl
MURARZ - także tynkowanie,
gładź, malowanie i inne - 887
095 801
MURARZ - w pełnym wymiarze - gwarantuję jakość swojej
pracy - 662 554 120
NA stałe lub dorywczo - młoda
dziewczyna z doświadczeniem, różne kursy, podejmę
pracę w: handlu (kasa fiskalna)
gastronomia, hotelarstwo,
biuro, koordynator, telemarketing, itp. Jelenia Góra - 798
851 439

NAJCHĘTNIEJ jako kierowca
- Prawo jazdy Kat: B, C, C+E.
Karta kierowcy i kurs na przewóz rzeczy - 604 706 273
NAJLEPIEJ jako kierowca - lecz
nie koniecznie - 696 035 809
NAUCZYCIEL j. polskiego z doświadczeniem podejmie
pracę w zawodzie - 691 235
461
NAWIĄŻĘ współpracę - Posiadam busa o ładowności 1660
kg, firmę, doświadczenie w
branży kurierskiej, prawo jazdy
kat. B C BE CE doświadczenie
na trasach międzynarodowych
oraz uprawnienia na wózki
widłowe - 500 359 004
OD zaraz - Młody, dyspozycyjny
chłopak szuka pracy - 696 336
230
OD zaraz - na miesiące sierpień
- wrzesień - 509 545 114
OD zaraz do 30 września - Studentka podejmie pracę do końca
wakacji nawet tylko i wyłącznie
w weekendy w Jeleniej Górze .
Na stanowisku, kelnerka, barmanka, handel, turystyka i nie
tylko. E-mail nullka1@interia.
pl - 722 072 566
OPERATOR - dyspozycyjny z
zawodu murarz, bez nałogów 691 559 086
OPERATOR cnc - doświadczenie w zawodzie 30 lat, Dobra
znajomość programowania i
rysunku technicznego Kontakt
tel. lub pasza67@poczta.onet.
pl doświadczenie jako ślusarz
remontowy „złota rączka” - 667
627 414
OPIEKUNKA do Niemiec - 43
lata, prawo jazdy, znam niemiecki - 600 348 779
PILNIE - komunikatywna, dyspozycyjna, sumienna, książeczka sanepidu, obsługa kasy
- 793 719 745
PILNIE - uczciwej pracy, jestem
dyspozycyjna, komunikatywna,
obsługa kasy, książeczka sanepidu - 793 719 745
PILNIE potrzebuję pracy pomocy - samotna schorowana
matka - 783 194 554
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PILNIE szukam pracy - kobieta
po 40-tce, dyspozycyjna,
doświadczona, komunikatywna,
sumienna, obsługa kasy, prawo
jazdy, książeczka sanepidu 793 719 745
PIZZERIA, kuchnia, ochrona
- technik żywienia podejmie
pracę tylko na terenie Jeleniej
Góry - 793 935 722
PODEJMĘ każdą pracę. - Może
być: stróż, dozorca,(opiekunka
posiadam doświadczenie),
sprzątanie. Jestem uczciwa,
dyspozycyjna. - 510 252 772
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
POMOC kuchenna - od zaraz
na kuchni na terenie Jelenia
Góra - Cieplice, mam 28 lat,
niekarany - 513 048 307
POMOC kuchenna - pracowitość i uczciwość 100% - 725
466 087
POSIADAM prawo jazdy kat.
B - własne auto, doświadczenie
w handlu, dyspozycyjny - 668
568 585
POSZUKUJĘ od września młoda ucząca się rencistka
poszukuje pracy na stanowisku
sprzedawca, renta rodzinna,
weekendy szkoła - 691 350
845
PRACA - na 1/2 etatu lub dodatkową - 785 211 987
PRACA - podejmę się sprzątania w biurze itp. Kobieta 30
lat - 516 153 342
PRACA bez zobowiązań - szukam pracy od września od PN.
do PT. od 9.00 do 15.00. Jestem
na urlopie wychowawczym po
studiach licencjackich, a od
października podejmuję studia
magisterskie - 601 682 236
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PRACA biurowa 2 grupa syrenkamorska@op.pl
PRACA dla 16-sto latki - ulotki,
opieka nad dziećmi, sprzątanie
i inne - kontakt na email umbreellaa@o2.pl
PRACA dodatkowa - znajomość
podstaw księgowości - 695
426 089
PRACA dodatkowa po 16 - szukam pracy dodatkowej po godz.
16, posiadam prawo jazdy kat B,
jestem odpowiedzialna i szybko
się uczę Gonia.pod@gmail.com
- 785 733 645
PRACA na stałe - najchętniej
biurowa - 605 159 158
PRACA w ogrodzie - Przycinanie drzew, krzewów, koszenie
trawy, oraz pomoc w projektowaniu ogrodu. Architekt Terenów Zielonych - 691 680 956
PRACE domowe - wykonam 601 682 236
PRACOWNIK - na terenie Jeleniej Góry lub okolic - drobne
r e m o n t y, r e g i p s y, g ł a d z i e ,
panele, wstawianie okien drzwi,
tynki i kafelki i drobne instalacje
elektryczne. W dobrej cenie! 798 935 898
PRACOWNIK biurowy - 2 grupa
- syrenkamorska@op.pl - 601
347 870
PRZEDSTAWICIEL handlowy mam doświadczenie w handlu i
sprzedaży bezpośredniej. Ukończony kurs coachingu technik
sprzedaży - 790 044 202
SEZONOWEJ lub na stale - 511
271 650
SPRZEDAWCA - Kobieta 31
lat, prawo jazdy, obsługa komputera, kas duże doświadczenie
- 506 893 377
SPRZEDAWCA - od września
jako sprzedawca, przedstawiciel handlowy, po technikum
handlowym. Doświadczenie w
handlu. Kontakt: kasia_jg_@
op.pl - 663 577 514

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

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

at)
KOSZT KAŻDEGO SMS-A (2 ZŁ +v

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

17 sierpnia 2009 r.
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OG£OSZENIA

STAŁĄ pracę - 25 lat, stacjonarną w Jeleniej Górze
(NIE agent/przedstawiciel),
wykształcenie wyższe, znajomość obsługi komputera,
urządzeń biurowych, szybko
się uczę. agata844@op.pl - 663
500 837
STRÓŻ - dozorca - mam 2 grupę
niepełnosprawności i doświadczenie jako stróż - 603 193 947,
075 613 30 29
STUDENT - w pełnym wymiarze
godzin do końca września - 606
719 031
STUDENT prawa - Student
studiów prawniczych IV rok
poszukuje pracy (również jako
dodatkowej). Możliwy kontakt
mailowy wes04@o2.pl - 698
076 496
STUDENT szuka pracy - od
zaraz do końca września. Proszę o kontakt - 509 545 114
SZEF kuchni, kucharz - posiadam kilkunastoletnie doświadczenie w branży HoReCa,
bez nałogów, dyspozycyjność,
uczciwość, zaangażowanie 500 297 685, 660 559 011
SZUKAM dobrej pracy - w stabilnej firmie, na terenie Jeleniej
Góry, mam 23 lata zdrowy,
niekarany, prawo jazdy kat B,
gotowy i chętny do pracy od
zaraz - 793 240 588
SZUKAM ładunku do Włoch
- termin koniec sierpnia - 605
580 445
SZUKAM pracy - przy remontach, malowanie, tapetowanie,
płyty gipsowe, elektryczne,
wod-kan itd. (doświadczenie
BEZ NAŁOGÓW - 692 712 710
SZUKAM pracy - w charakterze
kierowcy kat B. Jestem solidnym
pracownikiem i dyspozycyjnym 667 209 924
SZUKAM w Cieplicach - lub
okolicy. Młoda, komunikatywna,
pracowita, wesoła - 501 650
179
TECHNIK budowlany - znajomość tematu budowy w każdym
wymiarze- planowanie i wykonawstwo - podejmę pracę na
stałe - 662 554 120
T R A K T O R Z Y S TA - l a t 5 4 ,
doświadczenie w transporcie drogowym, bez nałogów,
sumienny, podejmę pracę od
zaraz - 721 667 199
TYNKARZ gipsowy - oraz monter płyt gk - doświadczenie - 660
788 695

PRENUMERATA

U C Z C I WA s z u k a - p r a c y w
godz. 8-16 handel, gastronomia, sprzątanie, mam auto - 798
427 905

W handlu, opiekunka - podejmę
pracę w sklepie lub zaopiekuje się dzieckiem, posiadam
doświadczenie mam 3 letnią
córkę - 792 876 441
W handlu, usługach - lub jako
kelner, barman, doświadczenie,
j.angielski + obsługa kas i komputera, solidny i dyspozycyjny,
28 lat - 791 367 327
W Jeleniej Górze - solarium,
opieka nad dzieckiem, sklep
(nie spożywczy) 27 lat, średnie
- 696 889 882
W piekarni - jako kierowca
lub pomocnik piekarza - 505
288 212
W solarium - 22 lata - 781 957
436
WEEKENDY w gastronomii w gastronomii na weekendy
również w roku szkolnym,
doświadczenie 2 lata, różne
typy gastronomii. CV na mail 669 417 059
WIDLAK + kierowca B - pracownik - produkcyjno - fizyczny
- 519 633 726
WÓZKI widłowe - młody 26 latek
podejmie prace jako kierowca,
ochroniarz, wózkowy - 504
436 072
WÓZKI widłowe - szukasz
dobrego pracownika z uprawnieniami na wózki? Dzwoń
śmiało - 515 784 108
WYŻSZE, doświadczenie - zdolności interpersonalne, umiejętność negocjacji, podstawowy
angielski, obsługa komputera,
prawo jazdy kat. B W szklance
zawsze mam półpełno - 600
368 726
WYŻSZE, osobowy, dostawczy - Wykształcenie wyższe,
własny samochód osobowy
oraz dostawczy (bus). Solidny,
uczciwy, zdyscyplinowany. CV
do wglądu - 667 611 531
ZAJMĘ się domem - zajmę
się domem, dziećmi, ogrodem. Ugotuję, zrobię zakupy,
posprzątam - 605 159 158

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
OKAZYJNIE kupię mieszkanie
w Jeleniej Górze - 3 pokoje,
może być zadłużone, pośrednikom dziękuję, gotówka, bloki
- 792 052 523
4 pokojowe - mieszkanie kupię
na Zabobrzu, płatne gotówką,
bez pośredników - 606 465
350
KAWALERKA - dla konkretnego klienta w rozsądnej cenie.
Lokalizacja Zabobrze stan obojętny - nPartner lic. 4917 - 604
869 172

MIESZKANIE - poszukuję
mieszkania dla klienta z
gotówką. Nieruchomości Atrium
- 603 491 335
MIESZKANIE 2 lub 3 pokojowe
- najlepiej w Jeleniej Górze.
Cena do 150 000 zł, może być
do remontu lub do odświeżenia. Lokalizacja obojętna - 508
240 830
MIESZKANIE 2 pokoje - na
Zabobrzu III do drugiego piętra,
za gotówkę. NŻ - 667 219 752

ZACHEŁMIE - działka budowlana 66 arów, media, droga
asfaltowa, cena 30 zł./m2,
można kupić połowę, podział
dokonany geodezyjnie z 1
ręki, Informacje w sklepie u p.
Romana - 694 263 337
MOJESZ - k/Lwówka Śl. Przepiękna działka, piękna widokowo - pod lasem - 85 arów
- 100.000 zł. - 661 059 918
DZIAŁKA budowlana 1500 m2
w Podgórzynie - 502 724 010

MIESZKANIE 4 pokojowe - na
Zabobrzu III, za gotówkę NŻ 667 219 752

MIESZKANIE 2 pokojowe 48
m2, I piętro, cena do uzgodnienia - 508 147 161

PILNIE 3 pokojowe - mieszkanie
w Cieplicach lub Sobieszowie,
ew. w innej spokojnej lokalizacji
z balkonem lub ogródkiem, max
do 240.000 zł., CeLDOM, lic.
zawodowa 7792 - 661 114 212

MIESZKANIA w trakcie remontu
– 30 m2 do 180 m2 od 500 zł./
m2 - Jelenia Góra - Cieplice 506 487 498

PILNIE poszukujemy - dwupokojowego mieszkania na Zabobrzu - tylko parter lub I piętro,
dla klienta z gotówką. NŻebrowscy lic.9549 - 505 074 854
S TO D O Ł Ę m u r o w a n ą - l u b
budynek gospodarczy - Jelenia,
okolice - 512 227 246
S T RY C H d o a d a p t a c j i - o d
wspólnoty mieszkaniowej lub
osoby prywatnej. Może być
Jelenia Góra lub okolice - 512
153 445
SZUKAM domu do 150 tys. zł.
- w okolicach Maciejowej - 517
743 122

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
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
MIESZKANIE w Jeleniej Górze
- sprzedam lub wynajmę - 602
392 307

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!

2 działki budowlane sąsiadujące
po 33 ary każda - media, dojazd,
droga asfaltowa, cena 35 zł./m2
Zachełmie 694 263 337 - Informacje w sklepie
MIESZKANIE w Piechowicach
- 63 m2 - parter, bezczynszowe
- 075 76 174 33
MIESZKANIE 64 m2 - przynależny ogródek - 075 76 72 143
NOWY dom do własnego
wykończenia, ładna działka w
spokojnym miejscu - wszystkie
media - 514 316 781
PIĘKNIE położona działka o
powierzchni 6584 m2 w Głęb o c k u z w i d o k i e m n a g ó r y,
dojazd drogą asfaltową, w
pobliżu wszystkie media. Cena
m2 - 35 zł. lub zamiana na
mieszkanie, obecnie jest to
działka rolna ponieważ gmina
nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego
- można wystąpić o warunki
zabudowy - 608 773 500
229954. 113 m2 na Kochanowskiego - w Jeleniej Górze,
mieszkanie 3 pokoje + duży hall,
drugie piętro w kamienicy. NŻ
Lic 9549 - 667 219 752
229652. 116 m2 mieszkanie - 5
pokoi, trzecie piętro w kamienicy, przy ul. Grabowskiego.
Jelenia Góra. - 667 219 752
229585. 2 pokojowe Piechowice
- 55 m2, 1 piętro kamienica, 156
tys. Pelkom, lic nr 9482 - 606
405 109
230417. 2 pokojowe - na Zabobrzu, IV piętro, 40 m2. Mieszkanie bardzo słoneczne z pięknym
widokiem - Jeldom lic. 3059
- 602 727 242
230208. 2 pokojowe - Zabobrze
125 tys. - po kapitalnym remoncie, słoneczne, niskie opłaty
- 606 644 437

229214. 2 pokojowe na ul Karłowicza - z balkonem położone na
parterze 4 piętrowego budynku.
W mieszkaniu zostały wymienione okna, drzwi, położone
zostały panele, nowa instalacja.
Cena 185 tys. BN nr licencji
3290 - 662 040 448
229572. 2 pokojowe ok. Małej
Poczty - po kapitalnym remoncie, 1 piętro, 48 m2, 199 tys.
PELKOM lic nr9482 - 606 405
109
229209. 3 pokojowe Osiedle
robotnicze - 48 m2 położone na
2 piętrze 4 piętrowego budynku.
Budynek z zewnątrz ocieplony.
Cena 162 tys. - 662 040 448
229218. 39 m2 na Oś. XX lecia
- 2 pokojowe położone na 1
piętrze 4 piętrowego budynku.
Mieszkanie z balkonem. Budynek ocieplony, łazienka w kafelkach. Mieszkanie do małego
remontu. Cena 144 tys. BN nr
licencji 3290 - 662 040 448
229100. 4 pokojowe centrum
- 97-metrowe mieszkanie za
jedyne 287 tys. zł. Idealne na
mieszkanie i na lokal z niezależnym wejściem z ulicy. Wygodny
rozkład, niski czynsz, nowe
ogrzewanie. Nieruchomości
Atrium lic.5124 - 603 491 335
229650. 63 m2 na Kiepury mieszkanie 3 pokojowe, po
remoncie, z balkonem, czwarte
piętro, poza zwarta zabudową.
NŻ Lic 9549 - 667 219 752
229460. 64 tys. mieszkanie 38 m2, okolice Łomnicy (173/
M1/09) Nieruchomości Pindyk
licencja zawodowa 96 - 075 75
23 505; 601 209 198
229220. 67 m2, 3 pokojowe
ul. Kiepury - na 2 piętrze 4
piętrowego budynku. Balkon,
na podłogach panele, kuchnia
w kaflach, łazienka w kaflach,
mieszkanie bardzo ładne. cena
210 tys. BN nr licencji 3290 662 040 448
229217. 70 000 zł. działka budowlana, 975 m2 na Osiedlu
Łomnickim, z mediami. NŻ Lic
9549 - 667 219 752
229451. 89 tys. kawalerka - 27
m2 - Zabobrze Nieruchomości
Pindyk licencja zawodowa 96 075 75 23 505; 607 270 989
230448. Atrakcyjne 120 000 zł. mieszkanie 35 m2, po remoncie
, wysoki parter, ul. Morcinka,
Jelenia Góra Lic 9549 NŻ - 667
219 752

230361. Bliźniak 290 tys. zł.
- dom w stanie surowym o
powierzchni 130 m2 oraz działka
771m2, pięknie położony z garażem. Możliwość zakupu całego
budynku. Nieruchomości Atrium
lic.5124 - 603 491 335
229575. Bliźniak przy Gielniaka
- bardzo funkcjonalna połówka
bliźniaka, idealna dla dwóch
rodzin, 560 tys. PELKOM lic
nr9482 - 606 405 109
230051. Bliźniak w Cieplicach
- do częściowego remontu
NM5877 - 500 122 446
229957. Budynek gospodarczy
- dwukondygnacyjny posadowiony na działce o pow. 1235
m2. Dach płaski pokryty papą.
Wysokość parteru ok. 3,5 m,
piętra 2,7 m. Powierzchnia
zabudowy 123 m2. nPartner
lic.4917 - 604 869 172
229564. Dom 450 tys. zł. w Mysłakowicach 250 m2, 4
pokoje, działka 1200 m2 . Dom
częściowo wykończony Nieruchomości Atrium licencja 5124
- 601 551 213
229591. Dom ok. Platerówki
- 160 tys. z zabudowaniami
gospodarczymi Pelkom, lic nr
9482 - 606 405 109
229457. Dom Olszyna - 250
tys zł. Powierzchnia użytkowa
172 m2, działka 3900 m2 (296/
DW/09) Nieruchomości Pindyk
licencja zawodowa 96 - 075 75
23 505; 601 209 198
229593. Dom w Karpaczu dobra lokalizacja, piękny ogród,
8 pokoi 1.350 tys. Pelkom. lic nr
9482 - 606 405 109
230464. Dom w Sobieszowie
- Nowy dom wolnostojący z
pięknymi widokami na Chojnik
cena 699 000 NM5877 - 500
122 446
230412. Dom w Starej Kamienicy - wolnostojący do częściowego remontu z ładnie
zagospodarowaną działką
NM5877 - 500 122 446
229597. Dom w Szklarskiej
Porębie - ciekawa lokalizacja,
część mieszkalna 2 sypialnie,
salon, weranda oraz 3 apartamenty dla gości, 920 tys. Pelkom lic nr 9482 - 606 405 109
230829. Dwupokojowe 165 tys.
zł. - 55 metrowe mieszkanie w
odnowionym budynku z czystą
i zadbaną klatką schodową,
nie wymagające remontu, w
spokojnej okolicy z widokiem
na Karkonosze. Nieruchomości
Atrium - 603 491 335

Już od teraz
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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

17 sierpnia 2009 r.

OG£OSZENIA
229540. Dwupokojowe Kiepury - Tylko 190 tys zł. Ładne,
nie wymagające remontu, z
dużym balkonem i widokiem na
Karkonosze, w cenie pozostaje
zabudowa kuchenna z całym
sprzętem AGD pralka.Lic.5124
- 603 491 335
230528. Działka 5900 m2 - w
Kopańcu - rolna wraz z niewielkimi użytkami leśnymi oraz
zagospodarowanym stawem
o pow. ok 400 m2 możliwość
zabudowy. nPartner lic. 4917 604 869 172
230366. Działka w Ścięgnach
- z wydanymi warunkami zabudowy, zetką na działce i widokiem na góry 1211 m2 194
tys. zł. Nieruchomości Atrium
lic.5124 - 603 491 335
229107. Działki budowlane - 2
km od jeziora Złotnickiego.
Cena tylko 19.000 zł. N.Żebrowscy lic.9549 - 505 074 854
229109. Działki Jeżów - w
różnych częściach Jeżowa, również w Dziwiszowie, Dąbrowicy,
Mysłakowicach. Nieruchomości
Atrium lic.5124 - 603 491 335
229452. Dziwiszów działka powierzchnia 1664 m2, 158 tys.
zł. (300/GB/09) Nieruchomości
Pindyk licencja zawodowa 96 075 75 23 505; 601 209 198
229915. Grunty rolne 1,8 zł Dobków koło Świerzawy. 8,36
ha, dwa prostokątne kawałki.
Dopłaty z dodatkiem górskim. lic
9549 Nieruchomości Żebrowscy
- 501 736 644
230836. Kawalerka centrum 33 m2 położona na I piętrze w
kamienicy w centrum miasta.
Składa się z jednego pokoju,
kuchni, łazienki i przedpokoju.
Opłaty miesięczne 76 zł. Jeldom
lic 3059 - 668 667 637
229502. Ładne mieszkanie - po
kapitalnym remoncie 42 m2 z
ogrodem na parterze. Cena
tylko 120.000 zł. Nieruchomości Żebrowscy Lic 9549 - 509
156 552
229938. Ładny dom - wolnostojący, 200 m2 powierzchni
całkowitej, 1090 m2 działki.
Budowany w 2003r. Stan idealny. 4 km od Jeleniej Góra. NŻ
lic 9549 - 667 219 752
230049. M2 po remoncie Cieplice - mieszkanie powierzchnia
56 m2 po generalnym remoncie,
wszystkie instalacje nowe.
Łazienka oraz kuchnia w stanie
deweloperskim z możliwością
ich wykończenia, bezczynszowe. Możliwość wykupienia
ogrodu - 600 406 805
229584. Mieszkanie 54 m2 - 3
pokoje, po remoncie, drugie
piętro w czteropiętrowym bloku,
Moniuszki, Zabobrze. NŻ Lic
9549 - 667 219 752
229655. Mieszkanie 60 m2 - 2
pokoje do remontu, trzecie
piętro przy ul. 1-go Maja. Jelenia Góra. NŻ Lic 9549 - 667
219 752
230834. Mieszkanie centrum
- 3 pokojowe, przestronne położone na I piętrze kamienicy w
centrum miasta świetnie nadające się na mieszkanie i działalność: biura, gabinety. Jeldom
lic. 3059 - 600 434 800
230432. Mieszkanie w Cieplicach - 2 pokojowe 66 m2
parter z ogródkiem w 3 rodzinnej kamienicy NM5877 - 500
122 446
230415. Mieszkanie w Cieplicach - duże, 2 pokojowe mieszkanie w 4 rodzinnej kamienicy z
ogrodem. Powierzchnia mieszkania 83 m2, parter NM5877
- 500 122 446
229952. Mysłakowice mieszkanie - 46 m2, 2 pokoje po
remoncie, w bloku, na czwartym
piętrze 135 000 zł. do negocjacji. NŻ Lic 9549 - 667 219 752
229939. Nowy dom - wolnostojący, 220 m2 powierzchni
całkowitej, 1030 m2 działki,
do wykończenia. Przedmieścia
Jeleniej Góry. NŻ Lic 9549 - 667
219 752
230422. Okazja - dom - pięknie
położony dom w spokojnej dzielnicy Jeleniej Góry, graniczący
z lasem. Jeldom lic. 3059 - 602
727 242

230067. Okazja 65 tys. - budynek gospodarczy z możliwością
adaptacji na cele mieszkaniowe
z ogrodem. Kaczorów-20 min
do centrum. Polecam LIC9549
- 506 117 851
230427. Okazja Cieplice
- mieszkanie 3 pokojowe w
kamienicy na II piętrze, dwa
balkony, strych, dwa garaże, po
remoncie. Jeldom lic.3059 - 602
727 242
230843. Okazja do remontu
- Mieszkanie 2 pokojowe z
kuchnią 58 m2, na I piętrze w
kamienicy blisko centrum, okna
PCV, toaleta na klatce schodowej /kanalizacja do modernizacji/. Jeldom lic 3059 - 668
667 637
229264. Parter 3 mieszkania do sprzedania parter domu Wolności Mała Poczta 3 mieszkania
garaże ogród - 602 741 924
229863. Parter 3 mieszkania
- przy Wolności Mała Poczta,
3 mieszkania osobne wejścia.
Możliwość połączenia + garaże
i ogród. Jedna księga - 602
741 924
230592. Parter domu Mała
Poczta - parter, 3 mieszkania
Wolności z garażami i ogrodem
bez pośredników od właściciela
510 tys. - 602 741 924
229602. Pilna sprzedaż - mieszkania dwupokojowego, 42 m2
po kapitalnym remoncie z ładnym ogrodem NŻebrowscy
lic.9549 - 505 074 854
229587. Szklarska Poręba
centrum - 82 m2, 3 pokoje w
kamienicy, 400 tys. do negocjacji. Pelkom, lic nr 9482 - 606
405 109
229929. Trzy pokojowe - 64
m2 na Zabobrzu. Nr.5877 - 792
473 691
230404. Tylko 120.000 zł. za dwupokojowe mieszkanie
po kapitalnym remoncie przy
ulicy Morcinka - N.Żebrowscy
lic.9549 - 505 074 854
230498. Tylko 125 000 zł. za mieszkanie po kapitalnym
remoncie, 35 m2, 2 pokoje
na Zabobrzu. Lic 9549 - 667
219 752
228561. Tylko 130 000 zł. mieszkanie 2 pokoje, po kapitalnym remoncie, 35 m2, w bloku
z windą. Zabobrze. NŻ Lic 9549
- 667 219 752
229578. Tylko 130 000 zł. - za
mieszkanie 35 m2, 2 pokoje
po kapitalnym remoncie na
Zabobrzu. NŻ Lic 9549 - 667
219 752
2 3 0 3 4 2 . Ty l k o 6 5 . 0 0 0 z ł . za budynek gospodarczy do
adaptacji na cele mieszkalne
z działką 1.600 m2 - 505 074
854
230337. Tylko 699.000 zł. za komfortowy dom z bardzo
ładną lokalizacją N.Żebrowscy
lic.9549 - 505 074 854
2 2 9 5 8 8 . Ty l k o 7 5 0 0 0 z ł . mieszkanie 46 m2, 2 pokoje,
pierwsze piętro, w dwupiętrowym bloku, z ogródkiem. 13 km
od Jeleniej Góry. NŻ Lic 9549
- 667 219 752
230334. Zabobrze 2 pokojowe po kapitalnym remoncie. Nowe
okna, drzwi gładzie, nowe instalacje, duży balkon 125 tys. - 606
644 437
0,5 ha budowlana z mediami serce Zabobrza super okazja
- pilne - 513 067 750
0,5 ha w Podgórzynie - 250.000
tylko sms,y odpowiem - 508
127 007
1 ha działka budowlana 40 zł. /m
- doskonała lokalizacja i zapis
w planie na zajazd, gościniec,
ago itp. około 7 km od Jeleniej
Góry przy drodze lic5877 - 500
122 447
2 pokojowe - 50 m2 gotowe do
wprowadzenia na Zabobrzu
Nr.Lic 5877 - 515 285 788
2 pokojowe Cieplice - mieszk a n i e , p a r t e r, 2 p o k o j e w
powierzchni 35 m2, ogród propozycja ceny 130.000 lic5877
- 500 122 447

2 pokojowe okolice Małej Poczty
- do remontu, 48 m2, parter, 155
tys. Pelkom, lic nr 9482 - 606
405 109
2 pokojowe po remoncie - w
okolicy podwala po remoncie,
parter w kamienicy, 56,2 m2,
cena do negocjacji. NStępień 508 240 825
3 pokoje Cieplice - bardzo ładne
mieszkanie w Cieplicach w
małej 9 rodzinnej kamienicy, po
remoncie mieszkanie i budynek,
balkon - widok na góry, propozycja ceny 200 tys. lic.5877 - 500
122 447
3 pokoje na Zabobrzu - rozkładowe mieszkanie mieszczące
się na parterze z dużą kuchnią
połączona z jadalnią o łącznej
powierzchni 78 m2 Nr.Lic 5877
- 515 285 788
3 pokojowe 195.000 - urocze
mieszkanie w Cieplicach, 8
rodzinna kamienica po remoncie, 3 pokoje, balkon z widokiem
na Śnieżkę lic.5877 - 500 122
447
3 pokojowe Cieplice - mieszkanie w Cieplicach propozycja
ceny 200 tys. mieszkanie w
stanie bardzo dobrym, blisko
parku, balkon z widokiem na
góry, kamienica po remoncie, 7
mieszkań - 500 122 447
3 pokojowe do remontu - 60
m2 - propozycja ceny 175 tys.
lic.5877 - 500 122 447
36 m2 mieszkanie - pokój plus
kuchnia z jadalnią, po kapitalnym remoncie, wysoki parter,
120 000 zł. do negocjacji. Jelenia Góra. NŻ Lic 9549 - 667
219 752
51 m2 Wyczółkowskiego - 2
pokojowe - propozycja ceny
160.000 lic.5877 - 500 122
447
53 m2 Zabobrze II - I piętro z
balkonem, ul Noskowskiego w
cenie wyposażenie, 160 tys.
Pelkom lic n r6692 - 693 539
963
73 m2 w centrum JG - piękne,
wyremontowane 3 pokojowe
mieszkanie na I piętrze kamienicy. Jeldom lic zaw 3059 - 600
434 800
APARTAMENTY w Karpaczu 26 m2, cena 226 tys. zł., 33 m2
cena 283 tys. zł., 62 m2 cena
490 tys. zł., 63 m2 cena 549
tys. zł. Nieruchomości Atrium
licencja 5124 - 601 551 312
ATRAKCYJNE działki - w Jeżowie Sudeckim położone na
przepięknych terenach, wokół
którego rozpościerają się widoki
na góry Nr.Lic 5877 - 515 285
788
ATRAKCYJNE mieszkanie na Zabobrzu 72 m2 w skład,
k tó r e g o w c h o d z ą 3 p o k o j e ,
kuchnia, łazienka, wc, garderoba, mały stryszek, przedpokój
Nr.Lic 5877 - 515 285 788
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. NSz. Lic. zaw.
2400 - 669 620 071
BLIŹNIAK w Cieplicach - do
remontu NM5877 - 500 122
446
CENTRUM - 3 pokojowe, 78 m2
na I piętrze kamienicy. Jeldom N
lic.zaw. 3059 - 600 434 800
CENTRUM Jeleniej Góry działka usługowo mieszkalna
2305 m2 zabud.bud. piętrowym
230 m2 oraz obiektem gospodarczym ok.160 m2 idealne
pod działalność gospodarczą
750000 zł. - lub zamienię - 691
800 131
CIEPLICE mieszkanie - 2 duże
pokoje i jeden mansardowy super lokalizacja NM5877 - 500
122 446
CIEPLICE mieszkanie - 2 pokojowe, 66 m2, parter, 3 rodzinna
kamienica z kawałkiem ogródka
NM5877 - 500 122 446
DOM + stodoła - 250 m2 + stodoła na działce o powierzchni
5100 m2, w okolicy Jeleniej
G ó r y. C e n a 3 6 0 . 0 0 0 z ł . d o
negocjacji. Jeldom lic.3059 668 667 637

DOM do remontu - na obrzeżach
Karpacza 252 tys. zł. Lic nr 7867
- 514 600 104
DOM do remontu - niewielki dom
z lat trzydziestych położony na
os. Ptasie w Legnicy. Cena 350
tys. Nieruchomości Partner lic.
4917 - 604 869 172
DOM w Karpaczu - 250 m2,
działka 666 m2, cena 850 tys.
zł. - do negocjacji Nieruchomości Atrium licencja 5124 - 601
551 213
DOM w Kostrzycy - 12 km od
Jeleniej Góry, 7 km od Karpacza, działka 1200 m, 2 wejścia,
garaże, kuchnie, łazienki, piwnice, 8 pokoi z pięknym widokiem - 603 091 211
DOM w Podgórzynie - malowniczo położony wolnostojący
170 m2, działka 475 m NM5877
- 500 122 446
DOM w Sławie - Dom 210.000
zł. w Sławie 70 m2 powierzchni
użytkowej, działka 487 m2,
200 m2 od jeziora /może pełnić
funkcję domu całorocznego/ 668 667 637
DOM w stanie surowym - otwartym z działką 65 arów, uzbrojona studnia, prąd, kanalizacja,
dom o powierzchni 150 metrów
Sosnówka - 508 589 430
DOMEK okolice Janowic - nowy
domek 50 m2 na działce 5100
m2- 199.000 zł. Jeldom lic.3059
- 668 667 637
DUŻA kawalerka w centrum 50 m2 po podłodze, atrakcyjna
cena NM5877 - 500 122 446
DWUPOKOJOWE - w kamienicy, do odświeżenia, z ogródkiem, nPartner, Lic. Zaw. 4917
- 790 359 599
DWUPOKOJOWE mieszkanie
- po kapitalnym remoncie na
pierwszym piętrze w okolicach
Małej Poczty. Nieruchomości
Żebrowscy Lic 9549 - 509 156
552

LUKSUSOWE 100 m2 - położone na pierwszym piętrze w
nowo wyremontowanej kamienicy na ogrodzonym osiedlu.
Ciekawy wystrój i stylizacja
wnętrza. nPartner lic 4917 - 604
869 172
ŁADNE mieszkanie - 62 m2 na
IV-piętrze mieszkanie po remoncie, możliwość wprowadzenia w
czerwcu 2010. Widok na góry
Nr.Lic 5877 - 515 285 788
ŁADNE ustawne 2 pokojowe mieszkanie 45m2 na Zabobrzu
- 600 919 490
M2 Cieplice - duże mieszkanie
po remoncie, 83 m2, wysoki
parter kamienicy, ogród, cena
do negocjacji! nPartner, Lic.
Zaw. 4917 - 790 359 599
M-3 bez pośredników - 65 m2,
po remoncie, parter, przy ul.
Wolności - 609 655 488
M3 Park Sudecki - o wysokim
standardzie, 73 m2, nPartner,
Lic. Zaw. 4917 - 790 359 599
MAŁE 2 pokojowe - mieszkanie
na parterze w Jeleniej Górze
na Zabobrzu. Cena 116000 zł
JCN - 504 891 144
MAŁY dom - mały sympatyczny
dom w mieście-blisko centrum
Jeleniej Góry, 4 pokoje, kuchnia, łazienka, działka około 900
m Lic5877 - 500 122 447
MIESZKANIE 2 pokojowe - słoneczne, 54 m2, 2 piętro w spokojnej dzielnicy Jeleniej Góry.
Lic nr 7867 - 514 600 104
MIESZKANIE 2 pokojowe - w
Cieplicach 45 m2 lic 5877 - 500
122 447
MIESZKANIE 2 pokojowe z
balkonem - 3 piętro, 47 m2,
przy ul Karłowicza 37 Jelenia
Góra słoneczne i ciepłe, cena
150 tys. - 695 960 101
MIESZKANIE 3 pokoje - 72 m2
na Zabobrzu - bez pośredników
- 669 569 669
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Okazyjnie sprzedam lub
wynajmę powierzchnię
biurową o pow. 700m2 i
magazynowo-produkcyjną
od 1000 m2 do 10000 m2,
Jelenia Góra-Kowary 601
221 559, 502 548 771
MIESZKANIE 3 pokojowe - bardzo ładne po remoncie o pow.
62 m2 na I-piętrze, Zabobrze
III, kuchnia meble na wymiar,
dwie szafy Komandor, wysoki
standard, cena do uzgodnienia. NSz. Lic. zaw. 2400 - 669
620 071
MIESZKANIE 3 pokojowe - w
Jeleniej Górze 113 m2 w bardzo spokojnej dzielnicy - 695
080 906
MIESZKANIE na gabinet - lokal
mieszkalny o powierzchni 96 m2
położony na I piętrze kamienicy
w centrum miasta, przy skrzyżowaniu głównych ulic. nPartner
lic.4917 - 604 508 308
MIESZKANIE na Gałczyńskiego
- 60 m2, 3 pokojowe, pilnie,
lic.7867 - 514 600 105
MIESZKANIE ok. 52 m2 - na
Zabobrzu max 160000 lub
zamienię mieszkanie 39 m2
na większe z dopłatą - 669
573 740
MIESZKANIE przy ul Kadetów
- 54 m2, 2 pokoje. Lic nr 7867 514 600 104
MIESZKANIE Sobieszów - 2
pokojowe w bloku NM 5877 500 122 446
MIESZKANIE ul. Długa - 3
pokoje, 102,7 m2, do remontu,
cena do negocjacji - 508 240
825
MIESZKANIE w Centrum - 4
pokoje, 84 m2. Lic nr 7867 - 514
600 104

DZIAŁKA 1ha - między
Sosnówką a Miłkowem - 667
212 127
DZIAŁKA budowlana - w Jeżowie 905 m2, cena 115 tys. zł.
- 791 153 864
DZIAŁKA budowlana Ścięgny 1 km od Karpacza pośrednikom
dziękuję 82 tys. lub wydzierżawię - 512 117 779
DZIAŁKA budowlana w Komarnie 18 ar - dojazd przy drodze
asfaltowej na tzw. Koloni - 602
125 856

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

DZIAŁKA Oś. Czarne - 1237
m2, prostokątna, płaska, uzbrojona, widokowa, nPartner, Lic.
Zaw. 4917 - 790 359 599
DZIAŁKA Ścięgny - działka
1200 m2, 220 tys. zł. Nieruchomości Atrium licencja 5124 - 601
551 213
DZIAŁKA w Czernicy - 9 arów,
cena 50 tys. - 508 305 255
DZIAŁKA w Jeżowie - 905 m2,
120 tys. Pelkom Lic nr 9482 606 405 109

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

DZIAŁKI - budowlane w atrakcyjnej lokalizacji Nr,Lic 5877
- 515 285 788

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

DZIAŁKI budowlane - 1463
m lub 1395 m w Ścięgnach/k.
Karpacza z widokiem na góry.
- 692 496 481
DZIAŁKI budowlane - w Jeżowie Sudeckim, płaskie, uzbrojone, widok na góry, 90 zł./m2.
Nl7453 - 601 869 663
DZIAŁKI na Zabobrzu - dwie
po 530 m2, każda po 95 tys.
Wszystkie media, idealna lokalizacja. Pod zabudowę domów
jednorodzinnych. Polecam NS
- 508 240 821

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

EKSKLUZYWNA kawalerka na ulicy Paderewskiego lic.1749
- 504 013 414
GRUNT rolny 1,20 ha - w Wojanowie k Jeleniej Góry cena 3,50
m2 lub zamienię na ciągnik
rolniczy - 723 737 209
KAWALERKA - w centrum 39
m2 - 135 tys. nr licencji 7867 514 600 102
KAWALERKA na Zabobrzu 36
m2 - odremontowana, gotowa
do wprowadzenia - 601 869
663

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

2 pokojowe - po remoncie, zadbane ul.
Wyczółkowskiego
Nieruchomości Karkonoskie tel. 501357-406 ; tel. Biuro 0801-011-963

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Mieszkanie w Cieplicach (tylko prywatnie) mieszkanie
3-pokojowe w Cieplicach, I
piętro, ogródek piwnica i strych
- 661 114 212
Mieszkanie w Cieplicach - 2
pokojowe na XX- lecia NM5877
- 500 122 446
Mieszkanie w Cieplicach - 2
poziomowe 53 m2, 3 pokojowe
64 m2, po generalnym remoncie z ogrodem. Nl7453 - 601
869 663
Mieszkanie w Karpaczu - 80
m2, trzypokojowe w centrum,
dobra cena lic.7867 - 514 600
105
Mieszkanie w Milkowie - 80
m2, 4 pokoje, 125 tys. Nl7453 601 869 663

Mieszkanie w Sobieszowie - 2
pokojowe w blokach NM5877 500 122 446
Mieszkanie własnościowe
50 m2 - pierwsze piętro, po
kapitalnym remoncie. Cena
175 tys. bez pośredników - 508
147 161
Morcinka - okazja - mieszkanie na parterze w doskonałym
stanie, wygodna lokalizacja,
doskonała cena. Polecam Tadeusz Sułkowski Żebrowscy Nieruchomości lic 9549 - 506 117
851
Nieruchomość usługowo
mieszkalna - centrum - idealna
dla inwestora: dom 250 m2 do
remontu na działce 505 m2 +
plac 1800 m2 - zainwestuj w
lokalizacje i kup - 691 800 131

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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Nietypowe mieszkanie w skład, którego wchodzą 3
pokoje, łazienka, wc, przedpokój, kuchnia, garderoba, mały
stryszek - 72 m2 na Zabobrzu
Nr.Lic 5877 - 515 285 788
Nowa parterówka - w doskonałej lokalizacji. Wnętrze urządzone szykownie i elegancko,
a jednocześnie z zachowaniem
rodzinnego ciepła. nPartner
lic.4917 - 604 869 172
Nowy dom w Jeleniej Górze
- Nowy dom w Jeleniej Górze 515 237 999
Ok. Małej Poczty - sprzedam
mieszkania 52 m2 160 tys. zł II
piętro, 64 m2 wysoki parter 200
tys. zł, 63 m2, III piętro, 215 tys.
zł Jeldom N lic.zaw.3059 - 600
434 800
Okazja - nowe mieszkanie bezczynszowe w Jeleniej Górze.
Cena 155.000. Powierzchni 48
m2 bez pośredników i prowizji.
Do zamieszkania od zaraz - 605
885 085
Park Sudecki - ładne dwupokojowe nPartner, Lic. Zaw. 4917
- 790 359 599
Pilnie 55 m2 - wysoki standard, 2 pokoje i taras, 225 tys.
- 509 514 870
Plac Ratuszowy - mieszkanie
3 pokojowe z widokiem na
Ratusz i fontannę. 2 piętro, garderoba, piwnica. Dwie sypialnie
i pokój z aneksem kuchennym.
Polecam Nieruchomości lic
9549 - 501 736 644
Pół domu 130 tys. - 25 min.
j a z d y d o c e n t r u m . Wo j c i e chów,114 m2, duży ogród, 6
pokoi, CO, Spokojne miejsce,
piękna okolica. Sułkowski Tadeusz Nieruchomości Żebrowscy
lic 9549 - 506 117 851
Szklarska Poręba - działka
budowlana 2350 m2, 400 tys. zł.
Nieruchomości Atrium licencja
5124 - 601 551 213
Szklarska Poręba Górna
- 47 m2, dwa pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, WC.
Ogrzewanie własne gazowe.
Po kapitalnym remoncie. - 517
353 026
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, bardzo dobry standard, niski czynsz, atrakcyjna
cena NSz. Lic. zaw. 2400 - 669
620 071
Tylko 100 000 zł. - za działkę
budowlaną 1500 m2 w Jeżowie
Sudeckim. NŻ Lic 9549 - 667
219 752
Wiata stalowa 810 m2 - Wiata
stalowa 810 m2 (25 x 31 / 6m
) dach jednospadowy alu - 508
393 949
Willowe w Sobieszowie mieszkanie położone na wysokim parterze dwurodzinnej willi.
Lokal do remontu, składa się z
trzech pokoi, kuchni, łazienki
oraz wc. nPartner lic.4917 - 604
869 172
XX lecia - 38 m2, parter kuchnia
w zabudowie NM5877 - 500
122 446
XX lecia - mieszkanie na parterze NM5877 - 500 122 446
Zabobrze - 2 pokoje, bardzo
dobra lokalizacja, nowe gładzie,
nowe okna, ll piętro,46 m 2, blok
lV piętrowy, ocieplony, niski
czynsz, bez pośredników - 509
319 021
Zabobrze II - 3 pokojowe - z
balkonem po remoncie, z wyposażoną i umeblowaną kuchnią
z pięknym widokiem na okolice
- 601 540 292

Zabobrze III - bardzo ładne
jednopokojowe mieszkanie na
Kiepury 35 m2, II piętro lic.5877
- 500 122 447
Zabobrze III - mieszkanie 2
pokojowe, 48 m2 z balkonem.
155 tys. zł do negocjacji. Jeldom
lic zaw 3059 - 600 434 800
Zabobrze, 2 pokoje - bardzo
dobra lokalizacja, nowe gładzie,
nowe okna, ll piętro, 46 m 2,
blok lV piętrowy, ocieplony, niski
czynsz, bez pośredników - 509
319 021
Zabobrze, 2 pokoje - nowe
gładzie, nowe okna, ll piętro, 46
m2, blok lV piętrowy, ocieplony,
niski czynsz, bez pośredników cena 155 tys. - 509 319 021

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
Lokal o powierzchni 90 m2 w
samym centrum Złotoryi, parking, główny deptak miasta, pod
usługi bankowa, bądź restaurację - 502 237 962
Kawalerka 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
Kawalerka 30 m2 - nowe
budownictwo, umeblowane z
lodówką - centrum miasta - 798
523 541 po 18:00
Pokój parze pracującej lub
uczącej się - może być jedna
dziewczyna - używalność
kuchni, łazienki - wiadomość
od 20:00 - 075 64 27 017
Pomieszczenie 20 m2 na
ulicy Okrzei nadające się na
sklep lub lokal usługowy - 609
172 300
Mieszkanie 2 pokojowe +
kuchnia - Zabobrze II - 792
847 861
Mieszkanie 2 pokojowe,
kuchnia, łazienka na parterze,
parking, na obrzeżach miasta
- 1000 zł. bez dopłat - 605
209 637
1 miejsce w pokoju dwuosobowym - w domku jednorodzinnym
500m od Akademii Ekonomicznej Osobne wejście, łazienka,
kuchnia, Internet, ogród - 075
75 26 471 695 758 776
1 pokój - umeblowany; kuchnia
i łazienka; sklep i przystanek
MZK obok domu. Od miesiąca
września - 504 966 788, 075
76 106 48
1/2 willi w Cieplicach - parter
2 rodzinnej willi opłaty 1500
zł plus liczniki NM5877 - 500
122 446
100 m2 w Cieplicach - 2 pokoje,
umeblowane, od zaraz 1200 zł.
- 514 600 104
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 pokojowe - 1 piętro, umeblowane - 600 219 019
2 pokojowe - mieszkanie - biuro
w Cieplicach, powierzchnia
45 m2 - cena 1100 zł. oferta
skierowana jest do firm - 514
600 108
2 pokojowe - mieszkanie dwupokojowe, ścisłe centrum miasta, nowy budynek, 900 zł., w
tym czynsz plus media, 1000
zł. kaucji - 502 799 570

2 pokojowe - na Zabobrzu,
nieumeblowane (wyposażona
kuchnia i łazienka), 900 zł.
lic.7867 - 514 600 105
2 pokojowe - na Zabobrzu, nieumeblowane, 900 zł. lic.7867
- 514 600 105
2 pokojowe - w pełni umeblowane i wyposażone, ul. Szymanowskiego, 7 min. piechotą
od centrum, pralka, kablówka,
Internet, balkon, 4-te piętro,
600 zł. + 200 czynsz + liczniki.
Wolne od 1 września - 609
875 877
2 pokojowe - w pełni umeblowane mieszkanie 55 m2 z
tarasem - 509 514 870
2 pokojowe Cieplice - mieszkanie - biuro 45 m2, oferta
jest skierowana do firm - 514
600 108
2 pokojowe dla firm - biuro 2
- pokojowe, z łazienka i aneksem kuchennym, 45 m2, cena
1100 zł w Cieplicach, oferta dla
firm - miejsca parkingowe - 514
600 108
2 pokojowe na XX-lecia - z balkonem na 3 piętrze - w kuchni
meble i kuchenka gazowa,
pokoje bez mebli. Cena 750
zł./m-c + kaucja 1400 zł. - 605
059 991
2 pokojowe Zabobrze - mieszkanie czyste zadbane koszt najmu
900 zł + rachunki lic.5877 - 500
122 447
3 pokoje na dłużej - Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe
na dłuższy okres najmu na
Zabobrzu, umeblowana kuchnia
- 665 504 557
3 pokojowe - na Zabobrzu,
nieumeblowane (tylko kuchnia)
lic.7867 - 514 600 105
3 pokojowe - nieumeblowane,
na Zabobrzu 1130 zł. lic.7867 514 600 105
3 pokojowe - w Jeleniej Górze,
okolice Małej Poczty, 112 m2, z
dwoma balkonami, umeblowana
tylko kuchnia, cena - 1290 zł. 514 600 108
3 pokojowe - w okolicach teatru
- 800 złotych plus liczniki od
zaraz - 696 206 075
3 pokojowe dla studentów - 100
m2, w pełni wyposażone na
ul. Wolności, cena wynajmu
6x300=1800 zł.+ liczniki, w
cenie wynajmu ogrzewanie.
Mieszkanie na parterze w Cieplicach - 601 285 290
3 pokojowe mieszkanie - 111 m2
blisko centrum Jeleniej Góry 695 303 242
3 pokojowe na Kiepury - nieumeblowane, wyposażona
kuchnia. 1000 zł. + media +
kaucja - 501 167 262
3-4 pokojowe w centrum - umeblowane dla rodziny na dłuższy
okres 1300 + media (do negocjacji) + kaucja - 727 237 179
4 pokojowe centrum - da rodziny
w cenie 1300 + liczniki - 727
237 179
Agroturystyka - dwa ładne
pokoje + łazienka + Internet,
możliwość grilla 30 zł. od os. za
dobę, na wsi pod Karpaczem 509 630 884
Apartament - nowy, luksusowy, w pełni wyposażony, dla
dwóch osób, ścisłe centrum,
1600 + 300 zł (media), nPartner,
Lic. Zaw. 4917 - 790 359 599
Apartament 60 m2 - nowy,
urządzony apartament w Cieplicach. Cena za m-c 1.500,- +
energia - 602 800 090
Biura - mam do wynajęcia 514 600 108

Dla firmy - nowe mieszkania
dla firmy 4 pokoje + aneks
kuchenny 2 łazienki w Cieplicach. / piętro domu z osobnym
wejściem. Cena : od osoby 25
zł. - 602 800 090
Dom - w Dziwiszowie na Leśnym
Zaciszu, 140m, 4 pokoje ładna
działka Lic5877 - 500 122 447
Dom Jelenia Góra - komfortowo
umeblowany i całkowicie wyposażony, nowy - 514 600 108
Duże biuro 150 m2 - w Cieplicach,, możliwość wynajmu
dodatkowo mieszkania dla pracowników - 514 600 108
Duże mieszkanie - 3 pokojowe
w centrum do wynajęcia, czynsz
za miesiąc 1500 zł. + rachunki,
mieszkanie godzien podziwu 698 998 700
Duże mieszkanie - mieszkanie
4 pokojowe do wynajęcia. duże,
komfortowe. Dobra lokalizacja blisko centrum - 668 133 848
Dwa pokoje - agroturystyka,
dwa pokoje na wsi pod Karpaczem + łazienka + Internet,
możliwość grilla, cisza i spokój
30 zł. od os. za dobę - 509
630 884
Dwupokojowe - kuchnia,
łazienka okolice Małej Poczty
- super warunki - 664 785 768
lub 602 736 431
Dwupokojowe Kiepury mieszkanie 52 m2, umeblowane, pełne AGD. Wolne od
września. 850 zł. + czynsz +
liczniki (1 miesięczna kaucja) 608 283 691
Dwupoziomowy - apartament, nowy, komfortowy, wyposażony, w ścisłym centrum,
1500 + 300 zł (media), nPartner,
Lic. Zaw. 4917 - 790 359 599
Działka budowlana - 6500 m2
w Czernicy gm.Jeżów Sudecki 607 370 615
Garaż - 50 m2, ogrzewanie
zimą gratis, kanał, woda siła
oświetlenie, cena do uzgodnienia - 75 75 34 738
Garaż przy ul. Groszowej Garaż przy ul. Groszowej - 606
251 363
Garaż, magazyn, warsztat ogrzewany, woda, prąd, siła,
duży kanał, 45 m2 idealny pod
warsztat lub magazyn - 075 75
34 738
Hala - w Jeleniej Górze i Lubaniu - 514 600 108
K awa l e r k a - n i e u m e b l o wane, 600 zł. lic.7867 - 514
600 105
Kawalerka - przy ulicy Wrocławskiej cena 400 zł. + czynsz
i media - 505 785 662
Kawalerka - umeblowana w
centrum miasta - 662 249 681
Kawalerka - wyposażona
w pobliżu Kolegium Karkonoskiego - 505 778 123
Kawalerka 30 m2 - przy ul.
Bacewicz, świeżo wyremontowany blok, III p.-winda. Mieszkanie częściowo umeblowane,
zadbane i czyste. 650 zł (w tym
czynsz) + media - 514 267 272
Kawalerka 50 m2 - wyposażona, centrum, 1000 zł. + prąd
- 609 655 488
Kawalerka Zabobrze - 27
m2, umeblowana, nowa zabudowa kuchni, panele, 800 zł
(w tym czynsz i ogrzewanie)
dodatkowo media wg. liczników,
kaucja 1000 zł. - 693 934 900
K awa l e r k a Z a b o b r z e I umeblowana na ul. Szymanowskiego, przestronny jasny pokój,
ciemna kuchnia, brak pralki, od
września, 600 zł. (w tym jest
czynsz) + liczniki + kaucja 600
zł. - 503 083 802

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Kiosk - niewielki kiosk - 693
517 026
Komfortowe mieszkanie duże, komfortowe mieszkanie
w centrum do wynajęcia dla
rodziny. 1400 zł. - 668 133 848
Komfortowe w centrum - 2
pokojowe, 61 m2 komfortowe w
pełni umeblowane mieszkanie z
dużym balkonem w kamienicy, 1
piętro, centrum. W cenie najmu
są wszystkie media 1500 zł,
właściciel. - 501 450 406
Lokal biurowy 16 m2 - centrum czynsz 790 zł brutto, w tym
co, energia, woda, sprzątanie,
poczekalnia, WC, kuchnia do
wspólnego użytku - 075 75 36
716, 510 243 264
Lokal biurowy 16 m2 centrum
- lokal biurowy 16m2, w czynszu
co, energia, woda. Poczekalnia,
WC, kuchnia do wspólnego
użytku, czynsz 790 zł. brutto 510 243 264
Lokal na ul Bankowej - 60 m2,
1 piętro lic.1749 - 609 043 414
Lokal na zakład fryzjerski 120 m2 częściowo wyposażony
przy głównej ulicy w Jeżowie 693 100 000
Lokal Szklarska Poręba 20 m2 główna ulica Jedności
Narodowej klimatyzacja, wc,
ogrzewanie 1000 zł/miesiąc
witryna - 608 642 870
Lokal usługowy - lokal 130
m2., bezpośrednie sąsiedztwo
powstającej Castoramy - 504
165 873
Lokal użytkowy - 63 m2, do
adaptacji mieszkanie 3 pokojowe, na biuro, kancelarię,
usługi finansowe itp., przy Wojska Polskiego, 2 tys. zł lic.7867
- 514 600 105
Lokal użytkowy - 63 m2,
mieszkanie do adaptacji na
biuro, usługi finansowe, kancelarię, na I piętrze lic.7867 - 514
600 105
Lokal użytkowy w Cieplic
- idealny na biuro, lub prowadzenie firmy, pow. 100 m2, z
miejscami parkingowymi, cena
3750 zł - 514 600 108
Lokal użytkowy! - w Szklarskiej Porębie - 514 600 101
Lokal w centrum - 44 m2, 2
pomieszczenia, wc umeblowany
na biuro, gabinet, 1 piętro,
centrum. W cenie najmu są
wszystkie media 1500 zł, właściciel. - 501 450 406
Lokal w Karpaczu - lokal użytkowy w centrum 25 m2, cena
600 zł. - 514 600 108
Mieszkanie - 2-letnie na
ulicy Wolności, bliżej Cieplic.
Dostępne od końca sierpnia.
Dwu pokojowe, dwupoziomowe
z aneksem kuchennym. Cena
800 zł. + rachunki (ok. 150 zł.
czynsz, zimna woda, prąd) - 600
334 880
Mieszkanie - 4 pokojowe o
powierzchni 129 m2, na 2 piętrze (winda), basen, siłownia,
sauna. Cena 2000 zł. + opł.1000
z ł . Wo l n e o d p a ź d z i e r n i k a .
Pośrednikom odpowiadam na
ofertę nr lic.8864 - 068 324
84 00
Mieszkanie 2 pokoje - od
września z kuchnią, umeblowane. 3 km od Jeleniej Góry
(Staniszów). Piękna okolica z
widokiem na góry - 603 971
568
REKLAMA
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Cennik reklam w Regionalnym Tygodniku Jelonka
Strona reklamowa 60 modułów (6x10) 255 x 345 mm;

Chcesz zamieœciæ reklamê
w tygodniku Jelonka?

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

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

LENA
Tel. 663 663 648
e-mail: lena@jelonka.com
Mieszkanie 2 pokojowe - w
Cieplicach lub 1 pokój - 887
599 282
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 Cieplice - 3 pokojowe - Osiedle Orle - 506 598
632
Mieszkanie studentom - 3
pokoje - 514 600 101
Mieszkanie w Kowarach - 50
m2 - 692 417 051
Mieszkanie z garażem - w
Szklarskiej Porębie Średniej.
1130zł + liczniki - 600 434 800
Na szkolenia dla firm - dysponuję wyposażonymi salami
dydaktycznymi w lokalu w centrum Jeleniej Góry oraz wielostanowiskowym gabinetem
kosmetycznym, dopuszczenie
sanepidu i straży pożarnej - 510
221 057
Niedrogo pokój - umeblowany, ul. Morcinka JG, swobodny dostęp do łazienki i
kuchni. 350 zł. ( w tym już
rachunki) - 667 7499 96
Noclegi w wakacje - miejsca
noclegowe w okresie wakacji
1500 m od centrum Jeleniej
Góry. Cena 30 zł. od osoby 603 845 853
Nowa kawalerka w centrum
- atrakcyjne mieszkanko z
własnym miejscem parkingowym w dobrej lokalizacji. Cena
wynajmu 730zł + liczniki. Warto
zobaczyć! Polecam! - 664 927
949
Nowa kawalerka w centrum
- jest to nowe z własnym miejscem parkingowym. Dobra lokalizacja i świetny stan są zaletą
mieszkanka. Warto zobacz!
Cena wynajmu 730 zł. Polecam!
- 664 927 949
Nowe 120 m2 - urządzony
apartament w cichym, spokojnym miejscu w Cieplicach. Cena
- 2,500 za m-c + energia - 602
800 090

Nowy umeblowany dom - w
Jeleniej Górze, komfortowo
umeblowany, kompletnie wyposażony, z garażem - 514 600
108
Od października - kawalerka
umeblowana, mała w Siedlęcinie atrakcyjna cena, kaucja
- 694 613 815
Od października - mała umeblowana kawalerka w Siedlęcinie.
Cena atrakcyjna plus mała
kaucja - 694 613 815
Piękne mieszkanie - dwa
pokoje, kuchnia, łazienka w
pięknej okolicy blisko centrum
- 602 736 431
Pokoje dla studentów - dwa
pokoje jednoosobowe dla studentów. Lokalizacja Jelenia
Góra Cieplice, 10 minut pieszo
do Politechniki Wrocławskiej 075 75 524 56
Pokoje dla studentów JG
- niedaleko Akademii Ekonomicznej - spokojna okolica - 692
441 853
Pokoje w agroturystyce - w
Mysłakowicach - 694 258 713
Pokój - dla 2 studentek w
centrum Jeleniej Góry - 075 764
74 90 (wieczorem)
Pokój - w Jeleniej Górze w
domku jednorodzinnym łazienka
obok pokoju dostęp do kuchni 781 95 75 35
Pokój dla studenta - jednoosobowy w Cieplicach przy ul.
Wita Stwosza, 250 zł + opłaty.
Mile widziany student znający
fizykę - 697 376 535
Pokój niedrogo - od zaraz
umeblowany pokój w mieszkaniu 3 pokojowym. ul. Morcinka,
JG. ( MZK nr 1). - 667 749 996
Pokój niedrogo - w mieszkaniu 3 pokojowym. Umeblowany.
Od zaraz. Cena 370 zł. ( bez
dodatkowych opłat) - 667 749
996
Pokój w Cieplicach - w domku
dla studenta, osoby pracującej.
Kuchnia, łazienka, Internet. GG:
2798099 - 798 421 721

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
Pokój Zabobrze II - 2 osobowy, po remoncie, przy ulicy
Elsnera Cena 450 zł. Ogrzewanie w cenie plus media - 790
405 342
Stancja w Cieplicach - pokój
dwuosobowy i dwa jednoosobowe w mieszkaniu studenckim.
Dobre warunki, mieszkanie
nowe z osobnym wejściem,
umeblowane. 350 zł/os w tym
rachunki i Internet, blisko Politechniki - 663 663 614
Szukam współlokatorki mieszkanie 2 pokoje, kuchnia
łazienka, Zabobrze, najlepiej
kogoś z 1 roku pedagogiki
opiekuńczo wychowawczej 791 131 165
Tani lokal – handlowo - usługowy w Sobieszowie 27 m2.
- 601 966 383
Ta n i a i d o b r a s t a n c j a J.G.Skarżyńskiego. Pokój 1
osobowy dla uczennic/ studentek. Kuchnia, łazienka. Pełne
wyposażenie. Warunki b.dobre.
Gratis Internet. Tylko 300 zł od
osoby. E-mail:marissa48@o2.pl
- 880 030 131
W Szklarskiej Porębie - mieszkanie 2 pokojowe 48 m2 z garażem. 1130zł + liczniki. Jeldom
lic zaw.3059 - 600 434 800
Wydzierżawię - stanowisko
wykwalifikowanej manikiurzystce w gabinecie kosmetycznym w centrum miasta - 696
643 643
Zabobrze II, 2 pokojowe - w
pełni umeblowane, ze sprzętem
AGD - 792 847 861

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
2 lub 3 pokojowe - dla rodziny
od września niedaleko centrum
lub na Zabobrzu - na dłużej.
Posiadamy meble wypoczynkowe, pralkę, lodówkę - 697
027 305
2 pokojowe - małżeństwo z
małym dzieckiem szuka mieszkania 2 pokojowego do wynajęcia w rozsądnej cenie na
terenie Szklarskiej Poręby - 693
974 251
2 pokojowe - w Jeleniej Górze
lub na uboczu nie drogo do 500
zł. - 513 600 550
3 pokoje w centrum - Jeleniej
Góry 800 zł. plus licznik - iSkype
mariusz9205
3 pokojowe - studentki miłe,
uczciwe, porządne, spokojne, nie niszczące mieszkań
wynajmą 3 pokojowe mieszkanie w JG, najlepiej do 1300 zł.
- 663 557 030
Do 600 zł. + opłaty - Miła i
uczciwa rodzina pilnie wynajmie
jakiekolwiek mieszkanko na
dłuższy okres bycia na teranie
Jeleniej Góry. Z góry bardzo
dziękujemy - 609 973 851
Dom - w okolicy Jeleniej Góry,
czynsz do 2500 zł. lic.7867 - 514
600 105
Garaż - na Osiedlu Orlim - 693
516 903
Garaż - w okolicach ulicy
Morcinka - 609 850 106

Kawalerka na Zabobrzu pilnie poszukuję kawalerki na
Zabobrzu - 609 318 314
Kawalerka pilnie - w Jeleniej Górze lub Cieplicach - 783
032 793
Kawalerka w Piechowicach
- od zaraz lub w okolicy do 500
zł. - 664 788 002
K awa l e r k ę - w c e n t r u m
Jeleniej Góry od września - 600
434 800
Lokal - z mieszkaniem pod
działalność gastronomiczną 514 600 101
Mieszkania 2 pokojowe - na
Zabobrzu 2, od zaraz - 721
719 872
Mieszkania na Zabobrzu 2 Mieszkania na Zabobrzu 2 - 721
719 872
Mieszkanie - małżeństwo
poszukuje mieszkania 2 pokojowego do 700 zł + opłaty bez
kaucji, może być nie umeblowane - 505 447 978
Mieszkanie 2 pokojowe - dla
3 studentek, niedrogiego - 723
744 609
Mieszkanie 2 pokojowe - na
Zabobrzu lub w centrum od
września, umeblowane. Bez
pośredników - 606 924 559 793
957 530 lub 781 815 812
Mieszkanie 2,3 pokojowe nieumeblowane - 790 683 088
Mieszkanie dla studentów 2, 3 pokojowego lic.7867 - 514
600 105

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

17 sierpnia 2009 r.

OG£OSZENIA

REKLAMA

MIESZKANIE ok. Intermarche - 2
pokojowe lub dużą kawalerkę 888 794 020
MIESZKANIE w Cieplicach szukam dla studentów - 514
600 101
MŁODE małżeństwo - ze szczeniaczkiem - kawalerkę/pokój/
mieszkanie - tanio - tylko Cieplice
- pełna kultura i odpowiedzialność! - 888 274 672
MŁODE małżeństwo z 2 dzieci
- w wieku szkolnym poszukuje
2 pokojowego mieszkania do
wynajęcia niedrogo, najlepiej na
Zabobrzu - 661 366 746
NA terenie Kowar - poszukuję
do wynajęcia mieszkania 2-3
pokojowego - 781 951 973
OKOLICE Cieplic - pilnie wynajmiemy mieszkanie umeblowane
dla zdecydowanych klientów na
dłużej od zaraz. Lic nr 7867 - 514
600 104
PARA szuka mieszkania - na
Zabobrzu - 695 378 017
PILNI szukamy mieszkania - para
z 1,5 rocznym dzieckiem szuka
małego mieszkania lub kawalerki
w rozsądnej cenie w Szklarskiej
Porębie - 783 493 516
PILNIE kawalerka - od zaraz
Jelenia Góra i okolice - 514
817 049
PODNAJMĘ cześć lokalu - w
salonie kosmetycznym/fryzjerskim na usługi fizjoterapeutyczne, masaże - 663 641 363
POKÓJ jednoosobowy - w Jeleniej Górze do 350 zł, miesięcznie
łącznie z rachunkami. Studiuję i
pracuję w Jeleniej Górze - 516
319 023
POKÓJ od 01.10 - blisko centrum, najlepiej do 300 zł z opłatami - 722 267 736
POKÓJ od października - studentka IV roku szuka pokoju
do wynajęcia w mieszkaniu
studenckim lub nie, najlepiej w
centrum JG, całość do 300 zł. 722 267 736
POKÓJ od września - w kwocie
250-300 zł za miesiąc - 500
507 179
POSZUKUJEMY kawalerek - dla
zdecydowanych klientów. Lic nr
7867 - 514 600 104
POSZUKUJEMY kawalerki - w
centrum Jeleniej Góry - 668
667 637
POSZUKUJĘ dla zdecydowanych klientów - 1-2 pokojowe,
umeblowane mieszkanie, od
zaraz na dłużej. lic nr 7867 - 514
600 104

POSZUKUJĘ lokalu na sklep - od
30 do 50 m2 w centrum Jeleniej
Góry lub na Zabobrzu - Koniecznie z witryną - 608 613 065
POSZUKUJĘ mieszkania - w
rejonie Małej Poczty, 2 lub 3
pokojowe dla 4 osobowej rodziny
- 506 122 227
STUDENT 4 roku - szuka pokoju
w mieszkaniu studenckim. Najlepiej Zabobrze lub Centrum.
kacperbanas@gmail.com - 512
313 540
SZUKAM kawalerki - lub pokoju
2 osobowego w Jeleniej Górze
lub bliskich okolicach - 514
817 049
SZUKAM kawalerki - niedrogiej
od zaraz - 605 450 526
SZUKAM lokalu na Zabobrzu
1,2 - lub bliskie okolice, nieduży
15-30 m2, może być na piętrze,
najlepiej od września, przy rozsądnej cenie za rok płacę z góry
- 606 923 954
SZUKAM mieszkania - o dobrym
standardzie w okolicach ul.
Morcinka (InterMarche) - 888
794 020
SZUKAM mieszkania - pilnie, od
września w Jeleniej Górze, m1
lub m2, w centrum lub na Zabobrzu, najlepiej umeblowanego,
w przystępnej cenie. Kontakt po
godzinie 19:00 - 516 064 177
SZUKAM mieszkania lub
pomieszczenia (strych, poddasze) wyremontuję, najchętniej
w Szklarskiej Porębie - 501
082 087
SZUKAM Placu dla OSP wynajmę plac utwardzony pod
wymalowanie łuku pod szkołę
nauk jazdy wyłączony z ruchu 509 939 932
SZUKAM pokoju - do 300 zł. 783 567 176
SZUKAM pokoju 1 osobowego
- z dostępem do Internetu w
centrum Jeleniej Góry od września - 664 387 128
SZUKAM taniego mieszkania para z dzieckiem - 501 157 519
SZUKAM taniego pokoju - jestem
sama i chcę go na dłuższy okres
- 725 031 139

2 mieszkania na dom - 45 m2
i 48 m2 na mały dom, bliźniak,
szeregówka lub mieszkanie
willowe z ogrodem w Jeleniej
Górze lub okolicach - 723 529
370
4 pokojowe - w Jeleniej Górze,
własnościowe na 1 piętrze, z
balkonem, m-m do parkowania,
położone wśród zieleni zamienię na 2 mniejsze lub sprzedam
bez pośredników. Zapraszam do
obejrzenia - 691 160 870
DOM na dwa mieszkania zamienię dom na wsi na dwa
mieszkania - 667 254 341
DWA mieszkania na domek 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 mieszkania na domek na Zabobrzu dwa atrakcyjne
mieszkania balkon, taras, blisko
rekreacyjny ogród działkowyzamienię na domek do zamieszkania - 603 889 087
JELENIA na Bolesławiec dwa pokoje, kuchnia, łazienka,
bez czynszowe w kamienicy
po generalnym remoncie na
podobne lub większe - 602
736 431
JELENIĄ na Wrocław - 4 pokoje,
83 m2 na Zabobrzu III na mniejsze we Wrocławiu. Bez pośredników. Kontakt: bellaroza@o2.pl
- 503 328 364
KARPACZ - Pilnie mieszkanie w
Karpaczu, przy głównej ulicy, na
dwa mniejsze lub dwa osobne
pokoje. Lokalizacja dowolna
byleby na terenie Karpacza. 787 303 046
K AWA L E R K Ę - w c e n t r u m
miasta (pokój, łazienka i aneks
kuchenny, na parterze) na mieszanie 3 pokojowe - 504 896
798
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. Dopłata z mojej strony
- 607 100 917
KAWALERKĘ na większe małą kawalerkę 25 m2 na parterze, piec kaflowy - 508449272
KOMUNALNE na kawalerkę 58,5 m2 dwa pokoje, kuchnia,
łazienka, weranda. Mieszkanie nie rozkładowe, piece na
kawalarkę /pokój minimum 15
m2/ - 695 408 641
KOMUNALNE na mniejsze - 81
m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka,
c.o., etażowe, po remoncie 691 240 266
KOWARY - mieszkanie spółdzielcze lokatorskie (1-sze piętro, 2 pokoje, 51 m3) na większe
w Kowarach parter lub 1-sze
piętro. - 602 738 267

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
ZABOBRZE - 40 m2, 2 pokojowe, I piętro, kuchnia, łazienka
na 3 pokojowe w okolicy ulic
Zachodnia, Zaułek, Transportowa - 510 238 533

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".:
Serafin
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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
35 lat, bez nałogów - atrakcyjny
szatyn szuka na stałe kobiety do
40 lat - 785 811 773
BLONDYNECZKA z dużym
biuścikiem - o zmysłowych
kształtach czeka na dojrzałych
mężczyzn - 500 870 034
DWIE atrakcyjne brunetki zaproszą do siebie - satysfakcja
gwarantowana - 726 417 589
FRANCUSKI hiszpański perfekt
- 669 885 849
INTYMNE spotkania - z uroczymi dziewczynami + pełna
dyskrecja - 515 962 144
MŁODA atrakcyjna para - wspomoże finansowo kobietę w
zamian za wspólnie spędzony
czas - wyślij foto i kilka słów 889 241 916
MŁODA dziewczyna - w zamian
za wsparcie finansowe - 725
392 276
NOWE atrakcyjne dziewczyny
- przyjmują prywatnie - 724
828 324
OLIWIA duży biuścik - 100 procent dyskrecji tylko sms - 519
142 668
OLIWIA duży biust - prywatnie
- 721 719 872
PAN dla panów - Pan dla panów
- 726 243 661

POKOIK rozkoszy - czekam
tylko na ciebie - tylko sms - 519
142 668
POZNAM dziewczynę - Piotr 33
lata blond włosy 180 cm wzrostu
- 605 499 767
POZNAM samotna dziewczynę
- do 26 lat z okolic Jeleniej Góry.
Gwarantuje mile spędzany
czas, napisz, czekam - 663
568 450
POZNAM szczupłą kobietę - do
45 lat, która pragnie spełnienia
i poczuć się dowartościowana,
nie zastanawiaj się i dzwoń
- śmiało! Pełna dyskrecja Krzysztof - 885 608 524
PROFESJONALNY i zmyslowy
masaż - erotyczny wyłącznie
dla kobiet. Wykonywany przez
młodego specjalistę atrakcyjne
stawki. Zapraszam - 506 807
441
SZUKAM pana - na poziomie,
który wesprze mnie finansowo
- 788 400 189
ZADBANY wysoki brunet - do
towarzystwa - 697 299 554
ZAUWAŻ we mnie coś fascynującego - Ja odkryję w Tobie
coś poza urodą. Reszta brzmi w
moim glosie i mieszka w moich
oczach - 693 347 146
ZE mną nuda ci nie grozi będzie tak jak lubisz - 669
885 849

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

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

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

NA podobne - mieszkanie własnościowe 75 m2, 3 pokojowe, 1
piętro, CO. ul. Długa, zamienię
na podobne w spokojnym miejscu, mile widziany balkon, ogródek, garaż - 075 642 20 59
NA większe - komunalne mieszkanie, pokój z kuchnią i łazienką
po remoncie zamienię na większe na terenie Kowar - 516
137 337
NA większe - małą kawalerkę
25 m2 na parterze, ładne, piec
kaflowy na większe, może być
do remontu - 500 490 882
WŁASNOŚCIOWE 50 m2 - własnościowe 50 m2 rozkładowe na
kawalerkę - 602 417 752
ZABOBRZE na mniejsze - własnościowe 3 pokojowe (z windą)
na mniejsze z dopłatą - 609 844
079 po 16-ej

WOJCIECH CHADŻY

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

Auto-Komis
„Dakar”

MIESZKANIE - 2 pokojowe
- czynszowe, zadłużone o
powierzchni 47.91 m2 w Jeleniej
Górze-Zabobrze na mniejsze (2
pokojowe) w Jeleniej Górze lub
okolicy - 503 930 274
MIESZKANIE - 3 pokojowe w
Jeleniej Górze, Zabobrze II,
na mieszkanie w Warszawie,
z możliwością dopłaty. - 513
008 360
MIESZKANIE - Lubomierz 57
m2, 3 pokoje, II piętro - 508
209 649
MIESZKANIE - własnościowe w
Marciszowie 48 m2, 2 pokoje,
aneks kuchenny jadalnia, duża
piwnica, strych nad kuchnią, 2
piętro najlepiej na miasto, może
być mniejsze - 075 741 05 18
MIESZKANIE komunalne dwa pokoje, kuchnia, łazienka,
przedpokój, balkon 74 m2 po
remoncie zamienię na równorzędne lub mniejsze (do 60 m2)
- 793 985 258
MIESZKANIE komunalne - w
Starej Kamienicy (40 m2) na
większe w J.Górze lub okolicach
PILNIE - 722 072 482
MIESZKANIE komunalne 77
m2 w Ziębicach na mniejsze
Jelenia Góra lub okolice. Telefon po godzinie 18-tej - 075 76
11 032
MIESZKANIE na dom - mieszkanie 2 pokojowe w Jeleniej
Górze, 67 m2 + piwnica i duży
balkon, wysoki parter, osiedle
Pod Jeleniami na dom w bliskiej
okolicy Jeleniej Góry - 503
600 911
MIESZKANIE na dom - w Jeleniej Górze o powierzchni ok.
100 m2 na mały domek do
120 m2 w Jeleniej Górze lub
okolicy. Bez pośredników - 662
261 667
MIESZKANIE na domek - własnościowe 3 pokojowe (100
m2) z ogródkiem na parterze w
Cieplicach przy głównej drodze
na domek do zamieszkania w
okolicach Jeleniej Góry - 601
285 290
MIESZKANIE spółdzielcze M-4
- 60 m2, 3 pokoje z balkonem na
4 piętrze w Gryfowie Śl. Zamienię na mniejsze 2 pokojowe
w Jeleniej Górze. Możliwość
wykupienia na własność do
końca 2009r. - 668 959 274
MIESZKANIE w centrum Jeleniej Góry - 47 m2 bez pośredników, 3 - pokoje słoneczne
- 4 piętro. Kontakt po godzinie
16.00. - 600 652 755
MIESZKANIE własnościowe
- 64 m2 (3 pokoje, kuchnia,
łazienka, WC) na pierwszym
piętrze w Świeradowie Zdroju
na mniejsze lub kawalerkę - 665
362 254
NA działkę - zabytkowy horch
sachsering s-4001 na działkę
budowlana lub stodołę - 787
233 050

REKLAMA
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USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
INSTALACJE HYDRAULICZNE
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
DOCIEPLENIA

510 193 501

izotech_jgora.republika.pl

#F[QBUOZEPKB[EXTUSFÞFNJFKTLJFK
;BLVQZOBUFMFGPO
0EQBMBOJFBVUB
1S[FTZLJLVSJFSTLJF
0EQSPXBE[FOJFBVUB
0CTVHBJNQSF[
PLPMJD[OPyDJPXZDI

075 75 35 835
ªêê¨ªªêê§ªªêê¦ªª
ilwh{ulêêêhth~phuplêêê{hp

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

17 sierpnia 2009 r.

OG£OSZENIA
Usługi wodno-kanalizacyjne,
C.O i gaz - 503 105 316
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
Re m o n t y m i e s z k a ń t a n i o ,
solidnie - 698 056 197
Usługi remontowo - wykończeniowe, tanio i solidnie - 609
073 716
Małżeństwo niepijące podejmie się remontu mieszkań,
domów za 50% ceny - dodatkowo sprzątanie, pomoc w
drobnych pracach domowych
- 885 040 959
Brukarstwo - podjazdy,
tarasy, parkingi, place. Szybko,
tanio, solidnie - 793 240 653
Ce n t r a l n e o g r z e w a n i e montaż centralnego ogrzewania, wod-kan,gaz- projekt i
odbiory techniczne - gratis - 696
484 516
Dachy - remonty - pokrycia,
konserwacja, ocieplenie, wentylacja - 602 884 480
Docieplenia i elewacje Docieplenia i elewacje - 502
283 823
E l e wa c j e - w y k o n u j e m y
elewacje, tynki tradycyjne,
wymiana okien, remonty domów,
mieszkań, biur. Tanio i solidnie.
Możliwa Negocjacja cen - 726
444 006
Elewacje, docieplenia - tynki
tradycyjne, remonty - 601 542
602
Firma budowlana - wybuduje
dom, dociepli budynek, wykona
remont - 663 500 666
Geodeta usługi geodezyjne
- Jelenia Góra i okolice - 691
140 820
Hydraulik - tanio - 605 180
403
Hydraulika - montaż pieców na gaz, drewno, miał
węglowy - kominków - instalacji
grzewczych, sanitarnych, gazowych - ogrzewania podłogowego, podłączenia - kuchenek
- junkersów - 603-237-605
Kolektory słoneczne - montaż, sprzedaż i serwis kolektorów słonecznych - tanio i
profesjonalnie. HYDROKLIM
- 696 484 516
Kominki, parapety, schody
- z granitu i piaskowca - 512
600 552
Kompleksowe wykończenia
wnętrz - łazienki, elewacje.
Szybko, solidnie i nie drogo 500 011 540
Koparko-ładowarka - z
wywrotką do wynajęcia. Tanio i
solidnie - 793 240 653
Kostka brukowa - szybko,
tanio i solidnie - 787 210 943
Kostka brukowa itd. - wykończenia wnętrz, drenaże, płytki.
Szybko, tanio i solidnie - 787
210 943
Łazienki, tarasy schody wszystko w płytkach oraz inne
prace tanio i solidnie - 608 425
553
Malarz do wynajęcia - solidny i
doświadczony - 792 462 031
Malowanie remonty - wykonam remont mieszkania - sufity,
podłogi, regipsy, malowanie,
elektryka i hydraulika - 602
741 924
Ocieplanie domów - szybko i
solidnie. Bezkonkurencyjna opcja
z materiałem - 607 190 004
Ogólnobudowlane - glazura, panele, hydraulika oraz
inne usługi z zakresu budownictwa - 510 171 859
Ogólnobudowlane usługi
- docieplenia, elewacje, remonty
domów, mieszkań, montaż okien
- 606 508 723
Panele - pomiary, doradztwo,
montaż - 509 376 726
Płytki, glazura - panele malowanie - 721 243 179
P o r z ą d k 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 ładowarką - JCB zintegrowana z
niwelatorem laserowym szybkość
i precyzja koparka gąsienicowa,
wozidlo wywrotka, zagęszczarka
pompa - 793 360 425
Profesjonalne remonty
- mieszkań, łazienki, regipsy,
gładzie - 608 425 553
Projektowanie, aranżacja dekoracja - i wykończenia
wnętrz, łazienki kuchnie pokoje
- 601 143 665
Przebudowa i renowacja
- zabytkowych pieców kaflowych, budowa kominków, pieców
chlebowych, wędzarni, budowa
i przebudowa trzonów kuchennych i pieców kaflowych - 793
240 007
Puzzel granit - podgrzewane
wjazdy garażowe itd. - 511 324
011
Pytki elewacyjne - glazura oraz
pełna wykończeniówka - 667
542 982
Regipsy - Regipsy - 502 283
823
Remonty A - Z - usługi budowlane. Kompleksowo, szybko i
solidnie. Podłogi, tynki, gładzie,
regipsy, kafle, elewacje, ocieplenia. Przystępne ceny. Maciej
- 609 335 334
Remonty mieszkań - malowanie, gładzie, regipsy, panele
i inne prace remontowe - 691
936 900
Remonty mieszkań - Remonty
mieszkań - 665 208 696
Remonty mieszkań - solidnie i
na każdą kieszeń - 513 194 392
Remonty mieszkań - wykończenia domków regipsy, gładzie,
malowanie ocieplanie poddaszy
itp.) tanio, faktura VAT - 512
117 726
Remonty od A - Z - szybko
niedrogo - 667 582 338
Remonty od a do z - układanie glazury, hydraulika od
a-z, regipsy, panele, gładzie,
malowanie - tapetowanie. Tanio szybko - solidnie - 501 404 098
Renomax ogólnobudowlane
usługi - docieplenia, elewacje,
remonty domów, mieszkań - 606
508 723
Rusztowanie do wynajęcia
- 50 m2 odbiór własny w Kowarach 30 zł. doba oraz remonty
mieszkań, łazienek, gwarancja
- Faktury Vat zapraszam - 661
118 739
Tanie remontowanie - malowanie, tapetowanie, gładź, panele
- ceny do uzgodnienia - 662
077 015
Tynki gipsowe - cementowe
agregatem - 502 283 823
T y n k i m a s z y n o w e - Ty n k i
maszynowe - 793 786 478
Usługi budowlano-remontowe - wykończenia wewnątrz i
zewnątrz - tanio, szybko, solidnie
- 726 433 346
Usługi hydrauliczne - usługi
hydrauliczne - 513 194 392
Usługi remontowo - wykończeniowe zabudowy z płyt gipsowo
kartonowych, docieplenia, podwieszanie sufitów, malowanie,
panele, gładzie. Solidnie - 790
843 086
Wlokbud - prace ziemne wykonujemy, prace ziemne i
ogólnobudowlane do wynajęcia
koparko-ładowarka z wywrotką,
zagęszczarki gruntu - 793 240
653
Wybudujemy dom - docieplimy budynek, wykonamy
remont - 663 500 666
Wykonamy remont mieszkania
- lub domu kompleksowo - 665
248 427
Zbudujemy dom - Budowa
domków od podstaw - 791 555
360

USŁUGI
MUZYCZNE
Zespół muzyczny wesela imprezy okolicznościowe, wieczorki taneczne - majka3740@
wp.pl 603 785 794

Duet Magda i Bogdan - Oprawa
muzyczna imprez, zabaw, dancingów, wesel itp. - 603 196
708
Mu z y c z n y d u e t - w e s e l a ,
bankiety - 609 851 863
Pe r k u s i s ta z s p r z ę t e m
nagłośniającym - szuka
członków zespołu do grania
po weselach - 669 411 040
Ze s p ó ł m u z y c z n y M U S I C
PA RT Y - z a p r a s z a d o c z a dowej zabawy na: weselach,
bankietach, studniówkach.
Kontakt:music-party@wp.pl
- 605 450 117

U S Ł U GI
FOTO GRAF I C Z NE
Agencja fotograficzna
- fotografia: ślubna, plenerowa, okolicznościowa. Profesjonalnie i kompleksowo
- 508 260 110
Fototechnika - Fotograf i a o k o l i c z n o ś c i o w a , ś l u b y,
wesela, chrzty, uroczystości
itp.- 509 185 464
Fototechnika - Makrofotografia, fotografia reklamowa, kolekcjonerska,
z b i o r ó w i z a s o b ó w, p r z e mysłowa - reklamowa - 509
185 464
Fotografia zwierząt
dla celów wystawowych,
reklamowych, handlowych,
fotografia pupili domowych
- dojazd - 509 185 464
Fotografia kolekcjonerska, fotokatalogi numizmatów, fotokatalogi
filatelistyczne skala - 1:1
- 509 185 464
P r o fe s j o n a l n a f o t o grafia - ślubna i okolicznościowa - 609 763 912
Profesjonalna i niepowtarzalna sesje - ślubne,
reportaże i nie tylko - Ds
studio obrazu, teraz już
działamy na terenie Dolnego
Śląską - 602 377 434

U S Ł U GI
S PRZ ĄTANI E
Czyszczenie dywanów
- tapicerki domowej i samochodowej. Kompleksowe
sprzątanie, mycie okien,
możliwość negocjacji cen zapraszam - 607 155 751
Posprzątam biura - mieszkania, wszystko tanio, solidnie, fachowo - 509 838 931
S p r z ą ta n i e m i e s z k a ń ,
domów - chcesz mieć idealnie posprzątane? Zatrudnij
mnie - 691 237 024

USŁUGI
KOREPETYCJE
Tylko 1 - rok i masz:
średnie wykształcenie
(LO)
Przyjdż na spotkanie w
dniu 27.08.2009 (czwartek) o godz. 17.00 do
Prywatnego Policealnego Studium Kosmetycznego w Jeleniej
Górze ul. Mickiewicza 15
- 604 958 604,
071 72 56 951
Stara matura - jeszcze
masz szansę! Nowa
matura - kurs przygotowawczy
Przyjdż na spotkanie w
dniu 27.08.2009 (czwartek) o godz. 16.30 do
Prywatnego Policealnego Studium Kosmetycznego w Jeleniej Górze
ul. Mickiewicza 15
- 604 958 604,
071 72 56 951

Język fiński - nauka, korepetycje, materiały - 601 184 829
Korepetycje z biologii - na
każdym poziomie edukacyjnym, przygotowanie do matury.
Dojazd do ucznia. 20-25 zł./60
min. Email:pys6@op.pl - 791
030 485
Udzielę korepetycji - z historii
na wszystkich poziomach - 603
367 256
Udzielę korepetycji z języka
angielskiego - w regionie Jeleniej Góry. Wynagrodzenie 20-40
zł. - 792 470 205

USŁUGI
RÓŻNE
Podciśnieniowe czyszczenie, mechaniczne szczotkowanie dywanów, wykładzin,
tapicerki, samochodów, wysoka
jakość usług, profesjonalny
sprzęt, atrakcyjne ceny - 609
172 300, 075 75 242 66
Biuro Rachunkowe - 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
E l e k t r o p o m i a ry, r e z y stancja - izolacji, skuteczność,
zerowania, łazienki - tanio - 507
736 710
Psychiatra specjalista Jacek
Madejek gabinet Groszowa
1/13 - wizyty domowe - 600
752 830
Karcher - podciśnieniowe
p r a n i e d y w a n ó w, t a p i c e r k i
meblowej, faktury VAT - 075
76 72 773
Zwrot podatku z Holandii do
5 lat wstecz, dodatki rodzinne,
dodatek do ubezpieczenia – 695
133 584
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
Anteny serwis CS-MONT
- montaż zestawów TV-SAT,
anteny naziemne, instalacje RTV
-SAT, modernizacje, naprawa,
sprzedaż, TELEWIZJA N tv na
kartę - 792 859 985
Biuro usług księgowych Prowent poprowadzi książkę
przychodów, księgi handlowe,
r y c z a ł t , k a d r y i p ł a c e , VAT
od materiałów budowlanych.
Zachełmie 3 - 509 677 922
E l e k t r o i n s ta l a c j e pomiary, odbiory - 668 040
022
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
Elektryka naprawy - serwis,
montaż anten tv - sat - tanio 693 355 889
Instalacje elektryczne pomiary, odbiory. Doradztwo
techniczne - 507 057 949
Koszenie trawy - szybko i
solidnie - 507 281 317
Kredyt dla każdego - 100%
przyznawalności, bez BIK-u,
polecam - 783 299 989
M o n ta ż i n s t a l a c j i c e n t r a l nego - odkurzania. Montaż,
sprzedaż oraz serwis jednostek
centralnego odkurzania - Beam
Electrolux. Atrakcyjna oferta
cenowa! FV! - 793 283 056
Naprawa komputera - czyszczenie, montaż podzespołów,
doradztwo przy zakupie sprzetu
, koszt wizyty 20 zł na terenie
Jeleniej Góry i okolic - 889
029 424
Odszkodowanie - Twoje
prawo - Twoje pieniądze - 075
76 76 256
Organizacja imprez - Kompleksowa organizacja ślubów,
wesel i przyjęć okolicznościowych - 792 268 216

Ostrzenie narzędzi - do
obrabiania stali, drewna oraz
przerabianie toczenie frezowanie - 601 852 204
Płoty, bramy, schody z metalu
- Płoty, bramy, schody z metalu
- 502 248 020
P o g o to w i e k o m p u t e r o w e
- Naprawa, modernizacja komputerów, notebooków w domu
lub firmie Klienta. Usuwanie
wirusów. Jelenia Góra i okolice
- 609 805 185
Pranie dywanów - tapicerki
meblowej i samochodowej u
klienta środki i sprzęt Karcher
- 602 741 924
Pranie dywanów - wykładzin
i tapicerek. Tanio, dokładnie profesjonalnie Podciśnieniowo
środkami firmy KARCHER - 601
566 508
Projektowanie, zakładanie
ogrodów - oraz kompleksowa
opieka. Tanio i profesjonalnie 606 918 651
Strony internetowe - Projektowanie, przebudowa stron
internetowych. Skuteczna
reklama w Internecie. Faktury
VAT - 609 805 185
Toczenie w drewnie - toczenie
w metalu - 666 292 949
Usługi komputerowe - sprzęt,
oprogramowanie. Sieci komputerowe. Modernizacje, składanie sprzętu. komputeryjg@
o2.pl - 606 778 233
Wesela. Komunie. Stypy Przyjęcia - Nasza klasa. Tanie
domowe obiady. Zaprasza hotel
Cieplice - 503 021 190

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Autoholowanie Sprinter 7
osobowy + 1750 ładowności,
laweta - transport towarowy tanio, szybko, profesjonalnie i
całodobowo - 501 234 403
DAR Pol przewozy osobowe
Niemcy północne – 075 75 182
55, 607 222 369
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 24 h - transport
aut 1.7 t parking 24 h - 885
588 345
Lotniska - przewozy - Praga
- Wrocław - Berlin - Drezno
- Katowice. F-ra VAT! - 607
763 204
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
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Przeprowadzki kompleksowe - Przeprowadzki kompleksowe - 516 146 075
Przeprowadzki, transport bus 1,5t. - 666 292 949
Przewóz samochodów towaru i ludzi z adresu na adres
- 601 150 585
Przewiozę do Wiednia z
Jeleniej Góry - lub okolicy w
czwartek 13 sierpnia - 794
966 450
P r z e w o z y Tu r y s t y c z n e tanio, bezpiecznie i komfortowo
- 500 183 289
Szukam transportu do Londynu - dla dwóch osób w terminie koniec października,
początek listopada - pilne - 887
954 100
Ta n i t r a n s p o r t k r a j o w y - i
zagraniczny. Ładowność 1.5t.
Szybko, tanio i solidnie - 792
791 299
Tani Transport Towarowy - kraj
- wywrotka 6 ton. Tanio, szybko i
profesjonalnie - 601 560 859
Tanio przewiozę nieduże gabaryty (bus) - oraz poświadczę
usługę z adres. pod adres. (sam
os) na życzenie wystawiam fakturę VAT - 722 323 287
Transport przeprowadzki
- tanio - ładowność 1410 KG. 695 924 988
Transport tanio - zawsze i
wszędzie szybko i solidnie 2x
Mercedes Sprinter max - 607
540 000
Zabiorę do Holandii - jadę
prywatnym autem. 16.08 wyjazd
- szczegóły do ustalenia - 512
466 814
Zabiorę dwie osoby do Linz - i
okolice wyjazd 15.08.09 - 795
594 026

USŁUGI
ZDROWIE URODA
Darmowe naświetlania lampa Bioptron, która leczy np:
rany, bóle, zatoki, problemy
skórne i depresyjne - 513 064
737
Fitness Klub Euro Manta aerobik step siłownia solarium
sauna masaże paznokcie. Konkurencyjne ceny, 50% zniżki dla
studentów. Ogińskiego 1 A II
piętro - 791 222 252
Kursy kosmetyczne - wizaż,
tipsy, manicure, pedicure, stylizacja paznokci - 506 080 493
Manicure, pedicure, henna,
tipsy - Doświadczenie. Mogę
dojechać - 663 860 006
Masaże - relaksacyjny, leczniczy, częściowy twarzy, izometryczny - promocyjne ceny - 517
511 515
P r o fe s j o n a l n y m a s a ż
odchudzający - relaksacyjny,
w ofercie są również sauna i
solarium, komputerowe odchudzanie, vibroacustic - migrena,
depresja, nerwica - 600 106
329
P r o fe s j o n a l n y m a s a ż
odchudzający - relaksacyjny i
leczniczy tylko 20 zł. zapraszam
- 662 036 721
Re h a b i l i ta c j a r u c h o w a
- gimnastyka lecznicza prowadzona przez doświadczonego
rehabilitanta - 501 784 304
Tipsy żelowe cena 50 zł. - Żel
na stopy cena 40 zł. Posiadam
certyfikat i doświadczenie - 663
500 608
Tipsy od 30 zł. - posiadam certyfikat, porządna robota i to w
domu oraz czesanie okolicznościowe (loki, koki itp) przekonaj
się i zadzwoń już teraz! - 667
130 673

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Ku p i ę s a m o c h ó d D a e w o o
Lanos, kolor srebrny metalik 075 64 888 29
Au t o s k u p p o w y p a d k o w e
- uszkodzone w całości, na
części, odbieram własnym
transportem Jelenia Góra i
okolice - 885 588 345
Crossa - 695 605 021

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Każde auto w rozsądnej cenie
- Każde auto w rozsądnej cenie
- 723 879 996
Skup aut po 2000 roku - 664
200 250

228648. Colt z gazem - rok produkcji 1993, 1.6 16V, 113 KM,
butla w kole, elektryczne szyby i
lusterka, centralny z, cena 2800
zł. - 695 455 522

Skup aut za gotówkę - całe,
powypadkowe, angliki, odbieram własnym transportem - 604
899 303

230198. Felicja z gazem - 96
rok, 1,3 + gaz zarejestrowana,
ubezpieczona. Cena 2.900 zł 796 260 768

Skup aut za gotówkę - z lat
1993-2008 całe i powypadkowe
osobowe i dostawcze - 664
200 250

228812. Fiat 126 elx maluch opłacony sprawny brak lewej
szyby, ślady korozji - dzwonić
po 16 - 075 72 32 114

Skup aut do 10 tys. zł. - Auta
w atrakcyjnych cenach do 10
000zł, mogą być do lekkich
napraw lub uszkodzone. Posiadam własny transport. PODOL
- AUTO Siedlęcin ul Górna 9 608 382 458

228900. Fiat 126p elx - rok 98,
przebieg 68 tys. dodatkowy kpl.
opon (zima) z felgami, zadbany,
użytkowany przez kobietę - 791
541 099

Felgi 13 stalowe - używane do
Matiza 2000 rok - 508 082 730

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Opony nowe i używane od
13-20 - super ceny, montaż
i wyważenie gratis - 075 78
93 651
P r os to wa n i e i s p r z e d a ż
felg aluminiowych i stalowych Pasiecznik - 075 78 93 651
Golf II, 1600 cm na części 600
zł. - 605 209 637
Honda CBR 600 F, 99 rok, 40
TKM, zarejestrowany, 12500
zł. - 500 700 929
V o l ks wa g e n P a s s a t 1 . 9
TDI - 1994, sedan, 5000 - 510
965 539
Nissan Terrano I 2,7 TD, 1995
rok, stan dobry, cena 5500 zł. 514 316 781
230110. A4 131 km, 1900 TDI,
131 KM, sportowe fotele, ASR,
ESP, klimatyzacja, tempomat,
elektryczne szyby domykane z
pilota, elektryczne lusterka, RO
CD, Sprowadzony, zarejestrowany, w idealnym stanie - 509
029 334
230670. A4 kombi 14.200 - czerwony za 14.200 do opłat, kombi.
stoi w JG - 515 206 246
228489. Astra - 1.6 z gazem i
opłatami do kwietnia 2010 za
2900 zł. - 696 035 809
230503. Audi 80 B3 rok 1989
- 1,8 benzyna koła letnie i
zimowe, autko zadbane na chodzie, sprzedaję z powodu braku
gotówki, cena do uzgodnienia
- 782 606 956
229777. Audi A4 19 tys. - 2,5
DTI v6 ekonomiczna jazda
dzięki 6-cio stopniowej skrzyni
biegów. ABS, ESP,GPS, TELEFON i inne bajery - 601 258
992
230621. Audi A4 awant 1.9
TDI - 96 rok, stan idealny, alu,
klimatyzacja, elektryka, Ro - CD
- Sony - 669 385 993
230643. Bmw e36 sedan - 2
poduszki, elektryczne lusterka,
szyby, szyberdach OC do listopada, nie wymaga wkładu finansowego - 518 875 628
230338. Bmw e36 z LPG - 2,0
z gazem 150 KM stan bardzo
dobry. Cena 6000 - 889 453
384
229490. Calibra bardzo tanio
- 2.0 LPG, 115 koni sprawna
jeżdżąca do wymiany lusterka
zderzak i lampy przednie - lub
zamienię za mniejszy - 607
729 019
228956. Citroen AX - 1,1 benzyna I właściciel w kraju, karta
pojazdu rok 91, w kraju od 2004,
garażowany, sprawny do jazdy,
cena 550 zł. - 661 685 449
229894. Citroen Xsara - 2002
rok, przebieg 93 000. Wspomaganie kierownicy, elekt. szyby,
centralny zamek z pilotem, blokada skrzyni biegów, 4 x airbag,
komplet opon zimowych. Cena
13 800 - do negocjacji - 669
901 114
228919. Civic 1.5 16v - możliwa
zamiana GG 1179988 lub kom 605 571 125
230176. Colt 1.3 1995 rok przebieg 170 tys. zadbany,
ekonomiczny pojemność 1.3
12V benzyna zarejestrowany,
ważny przegląd i OC, cena 4900
do negocjacji - 668 321 943

228539. Ford Escort 1.4 gaz
1992 - wymienione: sprzęgło,
rozrząd, olej, tuleje z przodu,
płyn hamulcowy, końcówki drążków, cena 2.200 zł. - 792 177
917
229728. Ford Fiesta - 1.1,
rok produkcji 1994. Auto jest
ubezpieczone i zarejestrowane.
Cena 2000 zł. - 511 141 214
228435. Ford Ka - 98 rok,
pojemność 1.3 benzyna, przebieg 130 tys., 3 drzwiowy, 5cio
biegowy, radio CD, poduszka
powietrzna, uchylane tylne
szyby, perłowy metalik, stan
bardzo dobry, do opłat, cena
3700 zł. - 785 983 211
228678. Ford Mondeo 1994
rok - hatchback, granatowy,
silnik 1,6 benzyna, stan dobry,
od wymiany paska rozrządu
20 tys. km, 2 poduszki, elekt.
szyby, wspomaganie kierownicy, szyberdach, cena 2800
- 661 692 729
230171. Ford Mondeo 2000 zł.
- 1995 rok, silnik 1.6 benzyna,
szyberdach, centralny zamek,
wspomaganie kierownicy, 2 x air
bag, porysowana maska 2000
zł., ważne OC - 608 382 458
228524. Ford Mondeo 2005
rok - serwisowany kombi, przerejestrowany, po opłatach, full
o p c j a , k o m b i T D C I 11 5 k m
Climatronic na felgach, koła
Michelin, stan bardzo dobry tanio - 504 154 873
229955. Ford Orion - tanio - rok
91, pojemność 1.4, samochód
w dobrym stanie, blacharskim i
technicznym, posiada blokadę
skrzyni biegów, aktualny przegląd i oc. Cena 1200 zł. - 604
899 303
230472. Ford Probe 96 rok 2.5
v6 - samochód w dobrym stanie.
Cena 8500 zł. do negocjacji 792 092 421
230625. Ford Puma - idealny
stan, pełna opcja, 125 koni,
czarny metalik, klimatyzacja, 2
airbag, abs, kontrola trakcji tcs,
komp. filtr K&N, nowe opony, 16
tys. możliwa zamiana na BMW
e46 - 515 115 032
230664. Ford Scorpio - MKII
1997 2.0 DOHC - stan bdb.
przebieg 157000 km. bogate
wyposażenie - 721 483 310
230214. Ford Transit skrzyniowy - prowadzonego z Niemiec, diesel 2.5 rok produkcji
95, auto w bardzo dobrym
stanie technicznym i wizualnym
posiada wspomaganie, air bag
- 503 984 663
230649. Gilera rc 125 - na
chodzie, stan b.dobry z papierami z możliwością rejestracji,
cena 2500 zł. do negocjacji lub
zamienię - 794 210 632
228470. Golf - ważny przegląd
techniczny do stycznia. Ważne
OC. Nowe klocki hamulcowe 782 028 780
229449. Golf 2 - 1.6 - alufelgi, 5
drzwi rok 1990, zarejestrowany
1800 zł/ - 608 382 458
228624. Golf 2 - za mała kasę,
cena, jaka mnie interesuje
to 1800 zł., bez negocjacji
naprawdę warto, auto chodzi
bez zastrzeżeń, 1.6 silnik w
gazie, mało pali - 782 186 198
228848. Golf II 1.6 z gazem OC do 12.12.09 a przegląd do
1.09.09. Cena 3400 oczywiście
do negocjacji - 882 658 034

229934. Golf IV - 2000 rok,
pojemność 1,4 16V benzyna
klimatyzacja, ABS, 4 x AIRBAG,
ASR, ESP, alufelgi 17 cali opony
zimowe autoalarm wspomaganie, radio CD (+ synchro LED
wewn. auta) Cena 18900 zł. do
negocjacji - 503 083 802
228694. Honda Civic kombi
- Aero Deck 98 rok, 1.4L (
90KM). 173 tys. km. ABS, 2x
elektryczne szyby, elektryczne
lusterka, 2 x Air Bag, wspomaganie, centralny zamek. Auto
sprowadzone z Niemiec. Miało
dwóch właścicieli. Cena 8500
zł. - 792 661 611
228913. Honda Coupe - z 1996
rok, srebrny metalik, klimatyzacja, pełna elektryka, 2 x
airbag, wspomaganie, alufelgi.
Auto bardzo zadbane, do opłat.
Cena 9900 zł. + opłaty - 608
498 262
229024. Honda HSC - bardzo
fajny skuter za niewielkie pieniądze, w pełni sprawny, bez
blokadek, cena do negocjacji
- 792 775 373
228925. Honda vfr 750 - zarejestrowana, ubezpieczona,
wszystko sprawne, bardzo
mocna - 603 889 005 lub 607
424 075
230590. Hyundai Pony - rok
produkcji 1991, ważny przegląd
i OC, cena 1000 zł żeby nie było
ze za tanio. Cena do negocjacji
- 661 768 005
229193. Ibiza - rok 1992 elektryczne szyby, alufelgi, 2 komplety kół, radioodtwarzacz,
silnik 1.5 system porsche, 5
drzwiowy cena 1450 zł, ważne
opłaty - 608 382 458
229885. Ibiza 1,4 + gaz - 95
rok, 1,4 E + gaz. 2 drzwiowa,
niebieski metalik. Stan techniczny b.dobry - 4200 zł. - 880
098 319
228861. Jawa 350 - sprzedam
lub zamienię motor, w stanie
dobrym. Pali i jeździ bez problemu niestety, brak dokumentacji. Zamienię najlepiej na
motorower - 798 039 744
230221. Mazda 323 F 2000 zł.
- rok produkcji 91, czerwony,
5 drzwiowy, zarejestrowany w
kraju, OC do lutego, w ciągłej
eksploatacji, alufelgi, centralny
zamek, elektryczny szyberdach,
cena do negocjacji GG 2993693
- 785 524 378
229884. Megane - zadbany
2000 rok - pojemność 1400,
132 tys. km, II właściciel, salon
Polska, 4 x Airbag, ABS, elektryczne szyby, centralny zamek
+ autoalarm na pilota, Alufelgi, wspomaganie, dzielona
kanapa, pełna dokumentacja,
cena 10,900 - 501 726 467
230435. Megane Coupe DVD 96 rok, 1.6 90 km 152 tys. km.
2 airbag, radio z DVD, alu plus
nowe oponki, stan bdb. zadbane
7.900 zł. do negocjacji - możliwa
zamiana - 693 621 108
230399. Mercedes a-klasse 1,7
cdi - rocznik: 12.2003 Przebieg
177,000 km. Auto sprawne, po
wymianie oleju. Cena: 21,000 zł
(do negocjacji). Sprawa pilna! 604 370 287
229619. Micra k11 1.0, 93 rok - 5
drzwiową, w kolorze jak na foto.
Do drobnych poprawek blacharskich (progi). Auto alarm, immobilizer, centralny, 170000km.
Cena do uzgodnienia. Lwówek
Śląski - 792 132 982
228803. Mitsubishi Colt - 1995,
zadbany b.ekonomiczny, pojemność 1.3 12V - 668 321 943
229625. Mitsubishi Colt - 92
rok, 1,6-16v zadbane aktualny
przegląd, OC do końca sierpnia.
Dobrze wyposażone cena 4400
- 669 948 008
229403. Mitsubishi Galant 2,5 l V6 benzyna 15 tys. klimatyzacja, centralny zamek,
elektryczne szyby, lusterka,
poduszki, zarejestrowany - 605
233 681
229644. Mondeo 1.6 + LPG 94
rok - przegląd i OC 02,2010
po wymianie klocków i tarcz,
sprzęgła kop. oraz oleju, cena
3500 zł. - 796 212 941

230113. Mondeo 1.8i 16v 95
rok - kombi, klimatyzacja, elektryczne szyby przednie, centralny zamek, radio, CD, mp3,
sd card, po wymianie rozrządu,
amortyzatorów przednich,
hamulców tylnych, stabilizatorów + koła zimowe cena 3000 do
negocjacji - 691 210 702
230610. Mondeo 95 1,8b kombi
- 1,8 benzyna elektryczne
s z y b y, l u s t e r k a , c e n t r a l n y,
wspomaganie, klimatyzacja,
2 airbag, relingi, hak, roleta,
grzana szyba przód, grzane
fotele, welur, nowe opłaty, karta
pojazdu, nowe sprzęgło, cena
2950 - 783 032 842
229196. Mondeo 98 rok - 6900
- 1.8 benzyna, kombi czarny,
klimatyzacja, wspomaganie kierownicy, poduszki powietrzne,
zarejestrowany i opłacony - 608
382 458
230842. Mondeo kombi 97
+ LPG - elektryczne szyby
lusterka, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, klimatyzacja, szyberdach, welur,
regulowana kierownica, relingi,
roleta, 2 airbag, radio CD duży
Ford, halogeny ważne opłaty,
karta pojazdu, cena 6900 zł. 723 902 502
228575. Motocykl Honda - Hornet 600 CM, rok produkcji 1998.
Stan bardzo dobry + dodatki,
cena 8,200 do uzgodnienia.
Kowary - 691 792 108

230815. Passat B4 95 rok 1,8 B + gaz - kombi, czarny,
95 rok,1,8 benzyna + gaz,
centralny zamek, elektryczne
szyby i szyberdach, 2 airbag,
2 podłokietniki, ważne opłaty,
cena 7400 - 724 989 953
228682. Passat B4 kombi - 1.6
+ LPG sekwencja, 2 lata w
kraju, bogate wyposażenie,
stan b.dobry - cena 10600 - 791
587 521
230190. Passat b6 2.0 tdi pilnie
- przód do wymiany, pytania
proszę dzwonić pod podane
numery - 798 672 733 albo 502
901 231
229064. Peugeot 206 - 2.0 s16
1999 - ABS, alufelgi, autoalarm,
centralny zamek, elektryczne
lusterka, elektryczne szyby,
klimatyzacja, lakier metallic,
poduszka powietrzna, radio +
CD, skórzana tapicerka, wspomaganie kierownicy - 510 209
769
228720. Peugeot 206 cc - 2004,
40000 km, 110 KM, 1600 cm3,
benzyna, niebieski - metallic, ABS, elektryczne szyby,
elektryczne lusterka, centralny
zamek, autoalarm, radio/CD,
wspomaganie kierownicy, immobiliser, 4 x poduszka, stan b.dobry, 28000 zł. - 516 123 319
230200. Polonez Caro plus - z
roku 97 - wszystkie części z
demontażu - 605 886 157

230537. Motor - Honda Rebel
125 pojemność, rok 1997, cena
2600, motor jest w dobrym stanie - 609 365 271

230132. Przyczepa kempingowa - Chantau, stan idealny,
pełne wyposażenie, rok produkcji 1994 - 695 537 869

228926. Mz 150 - sprawna w
100% zarejestrowana - 603 889
005 lub 607 424 075

228813. Quad 110 automat brak hamulca i akumulatora,
silnik i reszta OK, cena 800 zł,
tel. kom. 880 862 909 dzwonić
po 16 - 075 72 32 114

229361. Nubira 1.6 sedan LPG
- 1999 rok, 143 tys. km, bezwypadkowy, kupiony i serwisowany
w ASO, stan bdb., przegląd
04/2010, OC 05/2010, benzyna
+ LPG, zadbany, wymieniony
rozrząd i przednie zawieszenie,
6300 zł, nie wymaga wkładu 506 772 883
229880. Octavia 110km - 1.911 0 k M , p r z e b i e g 6 5 t y s . ,
tempomat, elektryczne szyby,
centralny zamek, abs, alarm 691 081 217
228841. Opel Astra - 1.6 16v, z
roku 1995 bogate wyposażenie:
ABS, wspomaganie kierownicy,
elektryczne szyby i lusterka,
centralny zamek. Przegląd do
03.08.2010 roku.. Cena 6300 do
negocjacji - 798 428 029
229861. Opel Astra - kupiony
i zarejestrowany w salonie w
1997 rok, zadbany 1-właściciel,
garażowany, corocznie serwisowany w salonie bezwypadkowy,
opony zimowe gratis - 757 172
606
228891. Opel Calibra - 92 rok,
2.0 benzyna + LPG, 115KM, grafitowy metalik, centralny zamek,
wspomaganie kierownicy, ABS,
szyberdach, komputer, skórzana tapicerka, alufelgi 17.
Możliwa zamiana na większy.
Cena 5700 - 791 020 812
230155. Opel Corsa - 95 rok,
1,1 benzyna, 5 drzwiowa, oryginalny przebieg. Cena 5.900.
Wa ż n y p r z e g l ą d i o c N i e
wymaga wkładu finansowego 605 885 085
230597. Opel Corsa 1,4 1994
rok - 1994 rok, 1400 cm3, 200
tys. km, benzyna, czarny, 3
drzwiowy, szyberdach, centralny zamek, autoalarm + pilot,
przyciemniane szyby, bezwypadkowy. Cena 4800 zł. - 607
301 812
229774. Opel Kadet gsi 2,0cm
- Rp90 stan bdb. alufelgi, sportowy wydech, imitacja skóry w
kol.. nadwozia, ważne opłaty,
remontowany od podstaw niewytłuczony, czysty w środku,
cena 3000 zł. do negocjacji
MIŁKÓW - 605 274 347
228788. Opel Tigra - 1996 rok,
1,4 elektryczne szyby i szyberdach, wspomaganie, alufelgi,
2 poduszki, kpl. kół zimowych,
sportowy wydech i zawieszenie,
cena 8000 zł do negocjacji - 609
073 716
229718. Opel Vectra - rok 1992,
cena: 2200 - 510 240 831

230223. Rajdowy Fiat 126p
2300 zł. - z silnikiem 1.4 na
wtrysku, zarejestrowany, opłacony, klatka wg załącznika J, 2
kubły sparco, nowe hamulce, v
max 170km/h stan bdb. Cena
2300 do negocjacji! Pilne! GG
2993693 - 785 524 378
228717. Renault 19 - rok 1993
pojemność 1,7 auto ma elekt r y c z n e s z y b y, s z y b e r d a c h ,
wspomaganie kierownicy autko
ma aktualny przegląd i ubezpieczenie, auto jest naprawdę
dobrze utrzymane - 510 719
752
230776. Renault 19 1.9 TD 1995 rok, silnik w b.dobrym stanie. Stan wizualny dostateczny.
Uszkodzone tylne zawieszenie
(belka skrętna) cena 2500 zł. do
negocjacji - 721 326 068
229450. Renault 19 600 zł.
- silnik 1.4 - ważne opłaty, 5
drzwiowy, rok 1990 - 608 382
458
230230. Renault Clio - 93 rok,
wszystko wymieniane na czas
1.8 16V 136KM 193 tys. przebiegu sprowadzony z Niemiec
- 515 999 040
229426. Renault Clio 2 - 2000
rok - pojemność 1.2, 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
229947. Romet Ogar 205
(komarek) - z silnikiem S38.
Silnik w dobrej kondycji, światła,
sprawny. Dorzucam ramę i części. Cena 390 zł. do negocjacji
- 601 152 437
229692. Rower z silnikiem - z
nowym silnikiem spalinowym
ma przejechane 25 kilometrów
z pełną dokumentacją, cena 900
zł. - 513 544 179
229875. Seat Arosa 1.0 - 1.0
benzyna 1999 rok 2xPP,CZ,
I M M O , a l u f e l g i , h a l o g e n y,
zimówki, zarejestrowany, ubezpieczony. Mały, poręczny do
miasta - 607 100 917

230659. Seat Ibiza - 2001 rok
- 1,9 TDI 90KM, klimatronik,
przebieg 170 tys. po wymianie
rozrządu i serwisie klimatyzacji, kpl. opon zimowych, cena
14000 zł. - 785 684 290
228668. Seat Ibiza 1.2 wszystko sprawne, ważne OC
i przegląd do 03.2010 auto
idealne, do jazdy cena 800 zł. 669 427 535
230210. Seat Toledo - 95 rok.
2.0 + gaz, klimatyzacja, elektryka, wspomaganie, airbag,
ABS, alufelgi. Ważny przegląd
i OC. Cena 7.000 zł - 605 886
157
228842. Seat toledo 4550 zł.
– rok 1995, kolor czerwony
stan dobry przegląd ważny do
23.06.2010. - 695 400 530
230224. Skoda Favorit LPG rok 92 benzyna + gaz przegląd
i OC do października, radio,
auto do jazdy taniej jazdy 15
zł. na 100 km cena 750 zł. - 661
685 449
229287. Sprzedam lub zamienię
- 1992,157 000 km, Moc:115
KM (85 kW), Pojemność 1600
cm3, benzyna, ABS, elektryczne
szyby, alufelgi, centralny zamek,
autoalarm, wspomaganie kierownicy, wydech TARGA; sportowe zawieszenie, cena 5800
zł - 721 762 837
228995. Subaru Forester - rocznik 2007, ABS, klimatyzacja,
elektryczne szyby i lusterka,
4x4, automat, odtwarzacz
CD, benzyna, pojemność 2,5.
cena:57 000 zł. - 781 952 056
229198. Suzuki z LPG - Swift
z 1991 rok - mega oszczędne
o pojemności 1000 + gaz. Spalanie 5l - polecam, bo taniej już
chyba nie da rady jeździć, 2499
zł. - 793 907 427
229195. Vectra 1600 zł. - 1991,
1.8 benzyna, radioodtwarzacz,
wspomaganie kierownicy, ważny
przegląd i OC - 608 382 458
230220. Volkswagen T4 - sprowadzono z Niemiec w bardzo
dobrym stanie technicznym i
wizualnym pojemność 1,9 turbo
diesel rok 96 posiada wspomaganie, cena 10950 Polecam
Karpacz - 503 984 663
229441. Volvo 440 benzyna +
LPG - 1992 rok - benzyna + gaz,
autko sprawne, tylko jeździć 508 727 964
230772. VW lt 2,4 TD, rok 1990 rok 1990 zarejestrowany, ubezpieczony w ciągłej eksploatacji
2500 zł. - 603 500 425
228439. VW Passat B5 - 97
rok, pojemność1.6 16v,105 km,
benzyna, elektryka, centralny
+ alarm + piloty, ABS, blokada
skrzyni biegów, 2 poduszki,
immobilizer, obrotomierz, funkcja domykania szyb, z salonu
serwisowany, cena 12000 zł.
- 785 983 211
229432. VW Polo - 1.4 MPI
2000 rok. Cena 12000 zł. - 889
827 711
229299. VW Vento tuning - 1993
rok, 160 tys. km,1800 cm3,
benzyna elektryczne szyby,
skórzana tapicerka, alufelgi,
szyberdach, centralny zamek,
autoalarm + pilot, airbag x2, RO/
CD, wspomaganie kierownicy,
wysokość podwozia, bezwypadkowy - 607 301 812
190 diesel - Mercedes -190d,
87 rok, 2l. diesel. Wspomaganie, centralny zamek na pilota,
okrągłe zegary, szyberdach,
drugi komplet super zimowych
opon, radio CD, przyciemniane
szyby 5,5l na 100 km. Cena do
dogadania B.ZADBANE! - 882
491 671

229740. Seat Cordoba - 97 rok,
1,9 sdi diesel, alarm z pilota,
kpl. nowych opon, srebrny - 694
740 704

Audi 80 - B3, rok 1988, pojemność 1.8, kolor czerwony, wspomaganie, szyberdach, ważne
opłaty, stan silnika i zawieszenia ok, do poprawek lakierniczych cen 2000 zł. lub zamienię
na inne auto. - 505 447 978

229551. Seat Ibiza - 1996 rok,
1.4 benzyna, bogate wyposażenie - 792 391 085

Audi A4 - kombi, tdi, 2004 rok,
serwisowany, stan idealny - 509
029 334

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Audi A4 1,9 tdi. - combi piękny,
wiśniowy metalik, 110km rok 98
stan idealny, osoba prywatna,
auto ubezpieczone i zarejestrowane w ciągłej eksploatacji dobrze wyposażone, cena
20.000 - 508 176 215
Audi A4 kombi - rok produkcji
1999, 2,5 tdi, kolor czarny, full
opcja, hak, szyberdach, sprzedam lub zamienię na VW Golfa
IV 1,9 tdi - 691 816 223
Audi A6 1.9 TDI - wersja limuzyna, kolor srebrny metalik,
190000 tys. przebiegu, książka
serwisowa, pełne wyposażenie,
cena 27000 tys. - 606 609 115
Audi A6 quattro, 1996 rok S-line 2,5TDdi, 115KM, kombi,
1996 rok, Climatronic, podgrzewane fotele, 2 x airbag, 180k km,
alufelgi. Po wymianie rozrządu i
amortyzatorów. Zadbany. 19000
PLN - 691 528 997
Bmw 316 - compact, benzyna,
rok 96, elektryczne szyby, centralny zamek, elektryczny szyberdach, wspomaganie, cena
do uzgodnienia - 667 974 647
Bmw 318 E36 - 95 rok, uszkodzony przód w całości lub na
części. Ważny przegląd - 880
098 319
Bmw 525 e39 - 99 rok, śliwkowy
metalik, skóra, xenon, felga 18,
18500 zł. - 889 565 479
Calibra - z gazem 115 KM.
Zarejestrowana, ważne OC i
przegląd. Więcej info telefonicznie lub na e-mail ilonka21@
onet.eu - 791 020 812
Carisma gdi 1.8 - 98 - w
dobrym stanie, wymieniony
cały rozrząd filtry /oleju paliwa
i powietrza/ komplet: zimowych
i letnich na alusach. bez wad
ukrytych, cena 10 000 - 607
777 997
Colt - IV 92.rok, 1.3 12V z
gazem ubezpieczony i zarejestrowany, centralny zamek
z pilotem aluski z ładnymi
oponami, pełna dokumentacja
- 696 035 809
Colt 1.8 - 16v 139 km - 1991
rok, zielony metalik, 1,8 16v
139KM, wspomaganie kierownicy, elektryczne otwierane
szyby, elektryczne regulowane
lusterka, klimatyzacja, alufelgi,
kubełkowe fotele, zadbane
wnętrze, zarejestrowany, 2600
do negocjacji - 691 995 838
Czarna skóra - z ćwiekami,
w świetnym stanie, rozmiar M,
uniwersalna (dla kobiety lub
mężczyzny) idealna dla zwolenników harleyów i/lub rocka.
Cena 300 zł (do negocjacji) 691 016 659
Daewoo Leganza 98 - ful
opcja - 606 648 270
Escort kombi clx - 1.4, rocznik 92. Samochód na chodzie,
do wymiany prawy przegub
oraz zawieszenie, przegląd do
listopada - 880 199 904
Fiat 126p - stan dobry, 87 rok,
nowy akumulator i wydech.
brak ubezpieczenia, cena 250
zł. - 724 532 501
Fiat 126p - zielony z grudnia
2000 roku, jestem drugim właścicielem - autko posiada mały
przebieg - 510 695 855
Fiat Cinquecento - 500 zł.
– 700, uszkodzona maska i
lampa - 693 828 283
Fiat Cinquecento 1994 rok pojemność 700 cm, na chodzie,
cena 1000 zł. - 503 495 533
Fiat Ducato maxi 2,5 d - rok
produkcji 1997. Zarejestrowany
w Polsce Ważne O.C przegląd
techniczny - 695 924 988
Fiat Marea weekend diesel
- 1999 rok, 2.4tdi pełne wyposażenie oprócz skóry, alufelgi,
kombi stan bdb.180 tys. km.,
srebrny metalic 7500 zł. - 792
307 356
Fiat Ducato maxi i VW T4 Fiata Ducato maxi rok produkcji
1998 pojemność silnika 2800
cm, cena 12,500 zł. VW T4 rok
produkcji 1992 5-cio osobowy
pojemności silnika 1900 cm,
cena 8,000 zł. - 668 487 433
075 71 306 86
Fiat Fiorino 1.7D - ważne OC
do 2010 jeżdżący lub na części
800 zł. - 781 878 407

Ford Escort - rok 1997/88
pojemność 1,4i + gaz, fotele
od Hondy CRX w ciągłej eksploatacji, cena 1600 do uzgodnienia - 668 661 588
Ford Escort 750 zł. - 1991
rok, 1400 cm zarejestrowany,
3 drzwiowy 750 zł. - 885 588
345
Ford Eskort combi - rok 1991,
1,6 pojemności, opłacony, stan
dobry do małych poprawek,
białe wnętrze niezniszczone,
cena 1200 zł. - 721 719 872
Ford Fiesta - rok produkcji
końcówka 1997, pierwsza rejestracja 1998 rok, stan bardzo
dobry - 784 881 963
Ford Fiesta 1.1 - 1991 rok,
uszkodzone dwa przednie
reflektory, lekkie wgniecenia
na chodzie, ważne OC, cena
600 zł. do negocjacji - 725
771 161
Ford Focus kombi 1999 pojemność silnika 1800 cm3
benzyna, moc:115KM, przebieg: 61000km, kolor bordo, 4
poduszki, ABS, ESP, klimatyzacja, wspomaganie kierownicy,
elektryczne szyby, immobilizer,
centralny zamek, autoalarm +
pilot, alufelgi, garażowany 601 582 597
Ford Ka - stan bardzo dobry,
6000 zł. do negocjacji - 698
925 671
Ford Orion - 1992, 1.4 benzyna, szyberdach, hak, cena
1200 - 608 557 629
Ford Orion - auto jest w bardzo dobrym stanie. Cena 1600
zł. - 663 937 173
Ford Transit 9cio osobowy
- granatowy, 2.5 diesel, 1996
rok, stan dobry, zarejestrowany, 7500 zł. - 792 307 356
Gilera rc 125 - z możliwością
rejestracji, cena do uzgodnienia lub zamienię - 794 210
632
Golf III - 96 rok - komplet
opon zimowych, cena: 4500
PLN - 605 694 105
Golf II - w dobrym stanie
ważne OC i badanie techniczne, przy zamianie możliwa
dopłata - 513 865 551
Honda Civic - 1.4 benzyna,
k o l o r c z a r n y, r o k p r o d u k c j i
1995, przebieg 162 tys. km,
stan silnika bardzo dobry. Stan
wnętrza bardzo dobry. Oferowany samochód ma rozbity tył.
Cena 4 tys. zł - 664 682 895,
663 202 362
Honda Civic - benzyna 1,3,
16 V, 1990 r, w Polsce od 2005
roku, przegląd i OC ważne do
04-2010, kolor biały cena 2800
zł. - 600 986 654
Hyundai Pony 650 zł. - rok
produkcji 1991, ważny przegląd i OC, cena do negocjacji
- 661 768 005
Hyundai Pony grudzień 92
- biały, pojemność 1468 cm3,
benzyna, posiada elektryczne
szyby, centralny zamek w pilocie, alufelgi, koła zimowe, radio
cd/mp3, welur, ważny przegląd
i OC do 2010 - 606 719 031
Ibiza za 700 zł. - wszystko
sprawne opłaty do 03.2010,
przegląd 03.2010, auto do
jazdy, cena do małej negocjacji
- 669 427 535
La n c i a Ly b r a 1 . 6 k o m b i 155 tys. gaz sekwencja od 60
tys., serwisowana, b. bogate
wyposażenie, komplet kół
zimowych, bagażnik na narty.
Spalanie 9-10 l gazu/100km.
Zadbana - 508 208 111
Mazda - 626, 16v, 92 rok,
pojemności - 2 l benzyna.
Wspomaganie, centralny zamek
elektryczne szyby, elektryczny
szyberdach, alu, za niewielkie
pieniądze lub zamiana na inne
- 882 491 671
Mazda 323 sedan - w stanie
niemal idealnym, rocznik 1993,
przebieg 214 tys. km. Cena
3999 PLN. - 606 599 923

Ma z d a 3 2 3 F - 2 2 0 0 z ł . rok produkcji 91, czerwony, 5
drzwiowy, zarejestrowany w
kraju, OC do lutego, w ciągłej
eksploatacji, alufelgi, centralny
zamek, elektryczny szyberdach, cena do negocjacji GG
2993693 - 785 524 378
Mazda 323F - 93 rok - 1,6
16V 93 rok. Stan techniczny b.
dobry - 1500 zł. lub na części 880 098 319
Ma z d a 6 2 6 k o m b i - 1 9 9 8
rok, pojemność 1,8, benzyna
+ gaz (pełna sekwencja na
gwarancji), czerwona; zarejestrowana w Polsce, zadbana;
bezwypadkowa, 15.500 zł. do
negocjacji! - 504 288 044
Mercedes 124 - diesel 2000
pojemności - stan bardzo dobry
1992 rok lub zamiana - 727
509 954
Mercedes 190 - auto do
jazdy za 1200 zł. rok 1988 sfatygowany, ale silnik super 6lna
100km przebieg 350 tys.km.,
granatowy atrament, wąska
listwa, hak, diesel 2,0 l - 75
642 73 23
Mercedes 190 d - 1987 rok,
stan dobry cena 2500 zł. - 607
641 702
Mercedes 190 diesel - zarejestrowany, OC, przegląd listopad br, auto jeżdżące, silnik 2l,
idealny, nadwozie i wnętrze
sfatygowane, cena wynosi
1200 zł, 6l on na 100 km.
w Cieplicach ul. Widok 56 godz.17-19 - 792 171 410
Mercedes A-klasa cdi - 2000
rok - 1.7 CDI. Czarny, 150 tys.,
ABS,ARS, Tiptronic, alufelgi
cena 22000 zł. - 785 104 070
Mercedes Benz 814 - rok
produkcji 1995, dopuszczalna
masa całkowita 8300, ładowność 3310, pojemność/moc
3972/103. Cena: 16 000 zł. 500 015 754
Mercedesa - 220D - 601
924 778
Mondeo - silnik 1.6 1994
rok oraz inne części, auto po
wypadku - 782 897 726
Mondeo 1.6 16 v zetec sprzedam lub zamienię kombi,
96 rok, model 2 - 793 345 615
Motocykl Enduro - Suzuki
Dr 500 na chodzie, w stanie
bdb., kompletna dokumentacja
niemiecka - 794 964 184
Motor Honda Rebel 125 - rok
1997, kolor czerwony, motorek
jest w dobrym stanie - 609
365 271
Nawigacja Medion pna 5430
- nowa nawigacja, nieużywana,
najnowszy model - 791 489
564
Nawigacja TOM TOM - 2
tygodniowa GO 740 Raz był
używany na zjazd do polski.
Ekran LCD 4.3” wbudowany
odbiornik GPS wys. czułości
Bluetooth zestawem głośnomówiącym 1150 zł. - 661 403
384
Nissan Almera - rok 2003;
benzyna 1,5; 72 KW; I właściciel, garażowany, z salonu,
ABS, 4 poduszki, klimatyzacja,
elektryczne szyby, bezwypadkowy, aluminiowe felgi, komplet
opon zimowych z felgami - 500
017 542
Nissan Micra 1.2 1300 zł.
- benzyna 1989 rok, ubezpieczenie do 19.12.2009r kolor
niebieski, nowe opony, wymienione klocki hamulcowe , stan
dobry cena do negocjacji - 511
602 441
Nissan Micra 96 - z 1996
rok, drugi właściciel, przegląd
i ubezpieczenie do 04.2010
cena 4000 zł. - 601 881262
Nissa n Prime ra 20 00 rok,
diesel, bezwypadkowy zarejestrowany w kraju, cena 14400
do negocjacji - 660 699 940
Ogar 205 - na części - 507
548 428
Opel Astra - 1996 rok, 1,4
16v benzyna, grafitowy, cena
5000 zł. do negocjacji, okolice
Gryfowa Śl. - 783 066 341
Opel Astra - 93 rok, 1.4 auto
sprawne polecam, tanio - 785
226 634

Opel Astra - 93 rok, 1.4. po
wymianie rozrządu, sprzęgła,
amortyzatorów, komplet kół
zimowych i letnich auto ekonomiczne polecam - 3000 do
uzgodnienia. - 785 226 634
Opel Astra - hatchback, czerwony, pojemność 1600, rok
prod.1993 + kompl. kół zimowych, przegląd do marzec
2010 rok - 609 551 570
Opel Astra 1,4 - 96 rok - 3
drzwi, szyberdach, po wymianie rozrządu, całego wydechu,
roczny akumulator i inne. Auto
zarejestrowane i opłacone.
Cena 3800 zł. do uzgodnienia
- pilne - 695 220 129
Opel Corsa, 94 rok - 1.2
pojemności, 130 tys. przebiegu, 4 nowe opony, nowy
akumulator, zadbana, pół roku
w kraju, ważny przegląd i OC
cena 3.200 zł. do negocjacji 663 023 982
O p e l F r o n t e r a - b o r d o w y,
stan bardzo dobry, zadbany,
centralny zamek, 1995 rok,
przebieg 140 tysięcy, 2.3 diesel
- 501 124 534
Opel Kadet 1.3 pilne - w
stanie dobrym ( silnik nawet
bardzo dobrym ) stoi w Podgórzynie, cena 700 zł. ( do
negocjacji ) GG 8735422 - 695
299 420
Opel Kadet gsi,2,0 - zadbany
alufelgi 15’’ nowe opony letnie komplet zimówek imitacja
skóry cena 3500 zł. do negocjacji - 605 274 347
Opel LPG 1991 rok - Vectra w
dobrym stanie ważny przegląd
i OC, hak, szyberdach, autoalarm, pojemność 1,8, kolor
niebieski metalic, do poprawek
blacharskich (nadkola). Cena
1999 złotych - 507 107 355
Opel Monterey 3,1 - tdi rok
1996 krótki, klimatyzacja, elektryczne szyby i lusterka, sprzedam lub zamienię na ciągnik
rolniczy - 693 999 233
Opel Omega - 90 rok - silnik
2.0i z LPG moc 115 km - 794
942 852
Opel Omega B 94 rok - sedan,
czarny metalic, alufelgi 16’’,
wspomaganie kierownicy, ABS,
2 x AIR BAG, centralny zamek,
4 elektryczne szyby, klimatyzacja, kontrola trakcji, 2.5
pojemność, V6,24V, atrakcyjny
wygląd, cena 3.600 zł. - 663
023 982
Opel Sintra 1998 rok - siedmioosobowy, LPG PRINSA, po
wymianie pasków. Cena 13900
zł. - 075 75 42 996
Opel Vectra - 1997/1991 LPG
kompletne opłaty, autoalarm,
szyberdach, hak, wspomag a n i e k i e r o w n i c y, n i e b i e s k i
metalic, do lekkich poprawek
blacharskich (nadkola). Cena
do negocjacji - 501 660 776
Opel Vectra - 92 rok, pojemność 1.8., ekonomiczna, wspomaganie, centralny zamek
na pilota, alarm, szyberdach,
hak. NOWE opłaty, zadbana,
niewybita, ładna prezencja.
cena do uzgodnienia warto, bo
jeszcze długo komuś posłuży 882 491 671
Opony 175/70r13 - Opony letnie Uniroyal w idealnym stanie
Cena: 160 pln/2 szt. Możliwy
montaż - 508 222 781
Oszczędne Suzuki z LPG
- Swift pojemność 1000, gaz,
(spalanie 5l) rok produkcji
1991. Polecam, bo taniej już
się chyba nie da jeździ - 793
907 427
Peugeot 106 - rok produkcji
- 1998, przebieg - 120.500,
pojemność - 954,00 cm. Cena
- 4800,00 - 507 159 510
Peugeot 106 - rok produkcji
1994, pojemność 1.4(75 KM),
kolor czarny, 3 drzwiowy, przebieg 207 tys., zarejestrowany
i u b e z p i e c z o n y, d w a k o m plety opon (zimowe, letnie), po
wymianie filtrów i oleju, stan
dobry - 783 697 523
Peugeot 205 - z 91 roku,
pojemność 1.4, wersja GR,
pięciodrzwiowy, pięciobiegowy,
elektryczne szyby, centralny
zamek, zadbane wnętrze, cena
2000 zł. - 887 336 650

Peugeot 205 rok 91 - sprzedam doszczętnie zniszczony,
ważne dokumenty, oc i przegląd cena 250 zł do negocjacji
- Karpacz - 504 168 706
Peugeot 205 za 900 zł. szary metalik, silnik 1.1, stan
b.dobry, błotnik do lakierowania, ważne przegląd i OC - 662
429 655
Peugeot 306 - 3l + LPG, rok
90, klimatyzacja, skóra, elektryka, wspomaganie itp: Autko
pali i na benzynie i na gazie ogólnie stan auta jest b.dobry,
tempomat GG13822134 - 882
491 671
Peugeot 405 - instalacja
gazowa, ważne OC i przegląd,
do małych poprawek, cena
1400 zł. - 609 356 902
Peugeot 605 - 90 rok, pojemność 3l v6 + LPG, klimatyzacja,
skóra, elektryka, tempomat,
komputer. Auto pali na paliwie
i gazie, silnik żyleta. Zawieszenie, niewybite - za niewielkie
pieniądze lub zamienię - 882
491 671
Peugeot Boxer maxi - 1999
rok, 2500 d nowe tarcze hamulcowe + klocki wymieniony
rozrząd uszkodzona pompa
wtryskowa cena 9000 zł. - 602
731 950
Peugeot Partner - rejestracja
jako cież.-uniw. 5 os., szklak,
rok 1999, pojemność 1,9D,
stan dobry, hak, relingi, okazja,
cena 8200 zł. zarejestrowany
email.kosma1973@wp.pl - 889
795 054
Piaggio zip 97 rok - 50cm 800
zł. - 693 828 283
Polonez 1500 ccm - aktualne
OC i przegląd, cena 800 zł. 785 484 546
Przyczepa kempingowa pełne wyposażenie, 94 rok,
stan idealny - 609 437 664
Q u a d Ya m a h a g r i z z l y 6 6 o
- 2003 rok, nowe opony, przebieg 1300 mil, stan bdb. - 668
373 376
Renault 19 - rok 90, stan
idealny - 669 411 040
Renault 19 + gaz - na części
lub w całości - 725 784 509
Renault Clio - 1994, alufelgi,
a l a r m , b a g a ż n i k d a c h o w y,
dodatkowy komplet opon zimowych + felgi, pojemność 1,2
w ciągłej eksploatacji - silnik
4ro letni. GG9038494 - 696
292 591
Renault Clio 1.5 dci - 2003,
98.000 km, 3 drzwi, radio, wspomaganie, centralny zamek,
ABS, 2x airbag, elektryczne
s z y b y, b d b . o p o n y l e t n i e i
zimowe, wymieniony rozrząd
i oleje, ważne OC i przegląd,
13.200 - 600 306 749
Renault Laguna 95 rok kolor zielony, pojemność 1.8,
fotele welurowe, elektryczne
szyby, regulowana kierownica,
OC do 01.11.2009, przegląd do
04.04.2010, stan samochodu
oceniam na bardzo dobry - 693
736 201
Renault Megane - pierwszy
właściciel, serwisowany w Aso,
bogate wyposażenie, komplet
kół z oponami, rok produkcji 2000, 1.6 16v przebieg
270000, cena atrakcyjna - 600
481 718
R e n a u lt M e g a n e 9 7 / 9 8
rok - 1.6 benzyna. Wyposażenie: ABS, dwie poduszki,
elektryczne szyby, centralny
zamek, immobilizer, klimatyzacja, welurowa tapicerka.
B e z w y p a d k o w y, s t a n b d b .
6500 tys. do negocjacji. - 514
013 540
Renault Scenic - z uszkodzonym silnikiem, 98 rok - 500
289 971
Renault Traffic - rok 1993,
diesel 2,5 pojemność, wysoki,
cena 2800 do negocjacji, do
opłat - 609 365 271
Reno Scenic I - dti 1997 rok
do małych poprawek, zarej e s t r o w a n y, 2 s z y b e r d a c h y,
centralny zamek, immobiliser,
kpl. kół - zima -lato-tanio - 793
612 633
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Romet kadet za 150 zł. - do
poskładania silnik + drugi na
części silnik. Trzy biegowy 781 242 765
Samuraj składak 94 - przegląd i ubezpieczenie do końca
roku, krata przednia, progi,
buda plastik, silnik suchy - 601
881 262
S e at C o r d o b a - 2 0 0 0 r o k ,
pojemność 1,4, przebieg 89
tys. kolor żółty, cena 9900 zł. 605 074 184
Seat Ibiza - 92 rok, 1.2 benzyna, kolor czarny, brak przeglądu, 5-drzwiowa. Cena 600
zł .-d o u zgo dn i en ia . Je le ni a
Góra - 668 995 758
Seat Ibiza 1.4 + gaz - cena
2300 rok 1994 - 607 978 287
Seat Toledo - po wypadku
motor 1,9 tdi 110 konny cena
2,500 zł. - 697 991 511
Seicento 1.1 rok 2004 samochód bezwypadkowy
kupiony w salonie, pierwszy właściciel, wersja Aktiv,
poduszka kierowcy, elektrycznie otwierane szyby, instalacja
radiowa, centralny zamek,
alarm cena 13000 zł. - 790
780 642
S e i c e n to 9 0 0 - 1 9 9 9 r o k ,
przebieg 95.tys. Dodatkowo 3
felgi , drugi właściciel, niebieski. Cena 6.tys do negocjacji,
stan techniczny, dobry - 505
155 529
Skoda Favorit 91 - na chodzie, stan dobry, 1200 zł. - 608
342 953
Skuter - Kymco, rok produkcji 1996, w stanie bardzo
dobrym. Cena 1500 zł. - 889
453 384
Skuter - Sampo 2007 rok
stan b. dobry dodatkowo 2
kaski, kufer cena 1600 zł. - 607
265 656
Strój Cross Enduro Scott - w
bdb. stanie koszulka rozmiar
M, spodnie rozmiar L, 34.
Strój nie jest nigdzie dziurawy
POLECAM cena 180 zł. - 691
550 155
Subaru Impreza - 1997 rok,
2.0 benzyna + zamontowana
włoska instalacja gazowa nieużywana. Cena 11000 do małej
negocjacji Jelenia Góra - 792
148 877, 609 909 694
Subaru Justy - 2006 rok, 4x4
pojemność 1.3, srebrny metalik atrakcyjna cena + komplet
zimowych opon - 691 503 540
Subaru Justy - w idealnym
stanie i atrakcyjnej cenie - 691
503 540
Suzuki GDX 600F katana
- mały przebieg, nowy akum u l a t o r, w a ż n e O C i p r z e gląd, 1996, zarejestrowany w
PL. Użytkowany sporadycznie
(turystycznie), nie katowany
4600 zł. - 697 870 556
Suzuki Swift 993 cm3 - w
całości na części 750 zł. samochód, nie nadaje się do jazdy,
wyrwany wahacz - 605 835
581
Toyota Previa - rok 1990,
automat, klimatyzacja, 2 szyb e r d a c h y, r e l i n g i d a c h o w e ,
elektryczne szyby i lusterka,
ABS, centralny zamek, instalacja LPG, 8 osobowy - 604
208 710
Toyota Yaris - 03/2001, silnik
1000,nowy przegląd, 78000
km, 4d, biały, R.O, poduszka,
2 komplety opon, stan idealny.
15900 zł. - 790 524 539
Uszkodzony Golf III - pojemność 1,8 na części, uderzony z
przodu - 792 620 527
Vectra - 92 rok, 1.8 stan
bdb., kolor oberżyna, cena
2.800 zł. - 882 491 671
Volkswagen Transporter
T2 - diesel, rok produkcji 1983,
kolor-pomarańczowy, pojemność-1300, skrzynia biegówmanualna, bez wypadkowy
- 757 532 969
VW Golf 1,6; 105 km benzyna
- kupiony w salonie 2003,
ABS, 4 poduszki powietrzne,
elektryczne szyby, centralny
zamek, lakier metalik, I właściciel, garażowany, bezwypadkowy - 501 038 394

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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SEKRETARIAT
ul. M. Konopnickiej 23 I P.
Jelenia Góra, TEL/FAX 075 752 56 45,
www.cosinus.pl

ŻUKA ogrodnik - samochód
w ciągłej eksploatacji, niezastąpiony przy pracach
remontowo budowlanych,
rok produkcji 1995 benzyna,
5 osobowy - 605 270 381

RÓŻNE
S P R Z E DA M
N A J TA N I E J g a r a ż e b l a szane, bramy garażowe
- transport i montaż gratis
- 075 643 90 25 i 501 234
403
PA M P E R S Y m ę s k i e - r o z miar 2, sztuk 60 - cena
za całość 45 zł - 076 76
261 53
KONIE - niedrogo - 603
251 907
AKORDEON 80 basów - 500
030 627
BETONIARKA 150l. 380
V, s t a n d o b r y 6 3 0 z ł - 6 0 0
226 320
S TA R E d e s k i s o s n o w e szerokość 15cm-40cm, długość 4,50mb lub wykonam
podłogę - deski mają 120
lat - 506 487 498

TA L E R Z + k o n w e r t e r d o
telewizji satelitarnej N nowe, cena 70 zł. 609 494
710
KIOSK handlowy - z wyposażeniem (art. spożywcze) 8
m2 wykonany z laminatu, 2
w e j ś c i a , p r z e s z k l o n y. J e l e n i a G ó r a - 5 0 0 5 9 9 11 2
WÓZEK wielofunkcyjny
f i r m y TA K O - z f o t e l i k i e m
samochodowym w kolorze
czarno zielonym. Stan bardzo dobry cena 450 zł. - 662
212 999
KSIĄŻKI do Kalermy - do
1 klasy technikum za 100
zł. - 667 380 961
PROSLIM Gold - komputerowe urządzenie do
zabiegów kosmetycznych:
drenaże, masaże, liftingi,
usprawnianie itp. - 691
800 131
PIANINO doskonalej marki
Weinbach - trzy pedały, met.
płyta, kolor mahoń - 691
800 131

R ÓZ N E
KUPIĘ
ZABYTKOWE meble do
renowacji - 075 76 210 36
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VW Golf IV - 1998 rok - 1.8
benzyna 20v, napęd 4x4,130
KM, granatowy, 5 drzwiowy,
alu 16”, 4pp, 2 podłokietniki,
ABS, pełna elektryka. Zarejestrowany w kraju. CENA
14600 PLN do negocjacji - 697
997 110
VW Lt 28 2,4 TD - blaszak,
MAX - sprawny technicznie,
bez rdzy 4200 zł. - 880 098
319
VW Pass a t B 5 - k o m b i ,
1 . 9 T D I , 11 6 K M , 2 0 0 t y s . ,
srebrny klimatyzacja, air
b a g i , A B S , A S R , k o m p u t e r,
k s e n o n y, n a w i g a c j a , a l u
16, pełna elektryka, bogata
wersja 24.500 zł. - 669
9 11 2 0 0
VW Polo - 88 rok, granat o w y, p o j e m n o ś ć 1 . 0 c c m ,
p r z e b i e g 1 6 0 t y s . , z a d b a n y,
hak, w ciągłej eksploatacji,
ważne OC i przegląd, cena
1600. - 605 223 197
VW Polo - składak 94, z
gazem lub zamienię na stary
motocykl - 791 075 244
VW Polo 1,2 - rok 2002 stan idealny - 692 352 863
VW Scirocco II - 1,6. Bardzo dobry stan techniczny
i z e w n ę t r z n y. 1 0 0 % o r y g i nalny - 660 328 184
VW T4 long 1,9 td - rok 1998.
Autko w bardzo dobrym stanie - 508 105 608
V W Ve n t o 1 9 9 4 r o k - 1 , 8
benzyna 1994 rok, auto w
bardzo dobrym stanie, cena
5500 - 783 066 341
XANTIA - z 94 roku pojemność - 1.6i przebieg 155
tys. W ciągłej eksploatacji ważny przegląd i OC.
Sedan, zielony metalik - 887
336 650
XSARA Picasso - rocznik
2000, pojemność 2.0 hdi,
k o l o r w i ś n i o w y, c e n a 1 2 0 0 0
- 513 048 124 791 048 124
ŻUK + LPG - zarejestrowany
i ubezpieczony - cena 800
zł. - 607 878 496
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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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JELONKA WCZORAJ

Magia migawki

W XVII wieku można było jednocześnie zabić tam na szubienicach 10 skazańców. Po zmianie przeznaczenia na park, miejsce to stało się jednym z bardziej
ulubionych tematów niemieckich fotografów. Zobaczmy, co fascynowało dawnych
wielbicieli fotografii, zarówno przed 1945 roku, jak i później.

O jeden most za daleko

Idąc spacerkiem w kierunku
Perły Zachodu zatrzymajmy
się przy moście kolejowym,
którym wiodą tory w kierunku
Szklarskiej Poręby i Węglińca.
Pisałem już o tym zabytku
techniki inżynieryjnej, zbudowanym w 1866 roku, przy
okazji montażu linii kolei żelaznej do miasta pod Szrenicą,
łączącym dworzec główny z
zachodnim.
W latach 30. minionego
wieku nieznanego fotografa
zainspirował zimowy krajobraz z wspomnianym mostem
kolejowym. „Bohater” zdjęcia
(widocznego na początku artykułu) jest co prawda na drugim planie, a sam obrazek – z
pozoru zieje pustką. Nie ma ani
pociągu, ani ludzi, którzy przemierzają w zimowe przedpołudnie istniejącą do dziś ścieżkę.
Że nawet o tej porze roku często
była uczęszczana, świadczą
ślady zarówno kół, jak i butów.
Celem przedwojennych jelenio-

górzan było zapewne nie tylko
podziwianie zimowych krajobrazów i romantyczne, zimowe
spacery do schroniska na Perle
Zachodu (Turmsteinbaude).
Była to także droga, którą
wydeptali robotnicy okolicznej
papierni. Zachowały się do dziś
tylko ruiny.
Jeszcze wcześniej wykonane
zostało zdjęcie (pierwsze nad
tekstem), które posłużyło jako
widokówka wysłana i wypeł-

niona 5 listopada 1905 roku
trudno rozszyfrowywalnym
ręcznym pismem gotyckim.
Tym razem fotograf uwiecznił pociąg zmierzający w kierunku Jeleniej Góry widoczny
ze skarpy Borowego Jaru. Na
zdjęciu są jeszcze, zachowane
częściowo do początku XXI
wieku kamienne słupy z metalowymi zabezpieczeniami,
które obserwatorów miały
chronić przed wpadnięciem z
wysokiego brzegu w nurt rzeki.
Ich pozostałości zdjęto podczas
budowy tzw. ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Borowy Jar z
Perłą Zachodu i Siedlęcinem.
Sam wiadukt fotografowano
przed 1945 rokiem bardzo często: wydano wiele pocztówek
przedstawiających przeprawę
i okoliczne atrakcje – choćby
świątynię dumania na wzgórzu
Helikon (obiekt już nie istnieje), restaurację na Hausbergu (Wzgórze Krzywoustego)
przed wieżą widokową.
Jako jedyny obiekt został

wiosną 1945 roku wysadzony
przez wycofujące się wojska
niemieckie. Na rekonstrukcję
czekał osiem lat, co – zważywszy na ówczesne priorytety
związane z pokazową odbudową Warszawy – nie stanowiło
zbyt długiego okresu.
Projektanci zmienili kształt
i układ przęseł przeprawy z
regularnego – w romańskim
stylu przypominającego nieco
akwedukt, na bardziej nowo-

czesny i dynamiczny w formie.
Ale wielkie zainteresowanie
tym miejscem jako atrakcją
minęło.

Wielce fotogeniczne
Wzgórze Szubieniczne
Mekką pocztówkowych pamiątek były położone niemal
naprzeciwko okolic Hausbergu
i mostu kolejowego tereny
przylegające z jednej strony do
śródmieścia, a z drugiej – do Cavalierbergu (parku na Wzgórzu
Kościuszki).
Panorama Hirschebergu
sfotografowana właśnie z tego
miejsca to jedna z najstarszych
zachowanych pocztówek: powstała przed 1898 rokiem, a
została wysłana z pozdrowieniami z… Cieplic 11 czerwca
tego właśnie roku.
Jelenią Górę na pocztówce nazwano Hirschberg in
Schlesien von West (czyli na
Śląsku Zachodnim). Zaznaczono także wysokość, na której

fotografujący naświetlił błonę
światłoczułą: 343 metry.
Na panoramicznym, miniaturowym zdjęciu widać
zarysy zabudowywanej wówczas Wilhelmstrasse (Wojska
Polskiego) – wiele secesyjnych
kamienic mieszczańskich dopiero powstanie. Widać oficyny
niektórych już istniejących,
daje się zauważyć budynek
sądu i zabudowę Neue Herrenstrasse (Matejki). I – co

oczywiste – charakterystyczną
sylwetę jeleniogórskiego starego miasta (zdjęcie nr 3).
Ten sam motyw, tyle że
widziany z innego miejsca,
natchnął autora kolejnej fotografii. Tym razem panoramę
miasta widzimy w zimowej
szacie: śnieg dopiero co spadł,
a przebłyski słońca pośród
chmur dały oryginalne światło i niezły efekt artystyczny
zdjęcia.
Fotografujaący, jak można
sądzić, stanął na jednym z
punktów widokowych urządzonych w parku. Dziś pozostały
być może ich resztki, pokryte
zdziczałymi krzewami, a widoki zasłoniły nieprzycinane
przez dziesiątki lat drzewa.
Trudno rozpoznać miejsce,
gdzie znajdował się zakątek parku na Cavalierbergu widziany
na pocztówce nr 5. Fotografia
powstała na przełomie wieków,
kiedy miejsce to – dzięki burmistrzowi Johannowi Cristianowi
Schoenau’owi – straciło już
makabryczną otoczkę Wzgórza Szubiecznego, na którym
wieszano skazańców (zainstalowane szubienice pozwalały
na jednoczesne stracenie 10
osób, miejski kat dokonywał
także egzekucji mieczem i
toporem).
Stało się najpopularniejszym
w mieście parkiem, chętnie
odwiedzanym przez jeleniogórskie elity.
Najbogatsi mieszkańcy miasta właśnie tam budowali swoje
rezydencje, a ich dodatkowym
atutem była bliskość takich
placów, jak widoczny na fotografii: symetryczne ścieżki,
starannie ułożone klomby,
starannie przycięte krzewy,
latarnie gazowe. Spacery dam
w kreacjach z belle époque,
panów w melonikach. Może po
obiedzie w widocznej na zdjęciu restauracji Cenglerhof?
Ten sielski obrazek z letniego, leniwego popołudnia w
stolicy Karkonoszy na przełomie wieków wydaje się niczym
z bajki. Pocztówka została
wysłana w świat z Wojcieszyc,
10 września 1904 roku. Autor
tekstu starannie zapisał niemieckim gotykiem niemal każdy skrawek wolnego miejsca,
przesyłając pozdrowienia dla
szanownej rodziny Foerk.

Parkowa dygresja

Niemieckich fotografii, wykorzystanych jako pocztówki, a wykonanych w parku i
jego okolicach, było znacznie
więcej. Za to po 1945 – zaryzykować można śmiałe stwierdzenie – do obiegu nie trafiła

żadna (mogę się mylić).
Park zaniedbano, w willach
opuszczonych przez repatriowanych Niemców zamieszkało po kilka rodzin, często z
ubogich środowisk przybyłych
do Jeleniej Góry z kresów
wschodnich…
Taka sceneria zagęszczonych lokatorami i niszczejących domów, zarastającego
zapuszczoną i dziką zielenią
parku, popadających w zapo-

mnienie resztek jego świetności (obeliski poświęcone pamięci burmistrza Schoenaua
i jego żony Fryderyki Polacy
wyrzucili na śmietnik historii)
nie pasowała do „poprawnej
politycznie” rzeczywistości
Ziem Odzyskanych.
Na poważnie historią parku zaczęto interesować się
od niedawna: w 1999 roku
odrestaurowany obelisk Scho-

enaua stanął ponownie, tyle że
lapidarium Muzeum Karkonoskiego (istniała obawa, że
zamocowany w parku, zostanie szybko zniszczony przez
królujących tam wandali).
Postument pamięci Fryderyki Schoenau ufundowany
przez jej męża w 1795 roku,
również odnaleziono i wyremontowano: ma do parku
powrócić.
Dzieje i współczesność tego
zakątka od ubiegłego roku
najmłodszym jeleniogórzanom przybliża urządzona tam
ścieżka edukacyjna z tablicami
opisującymi najciekawsze
miejsca, w tym gatunki zwierząt i roślin, które w parku
występują.

Fotograficzna
poprawność polityczna
W polskiej Jeleniej Górze
tematem dozwolonym a nawet
mile widzianym przez władze
były pocztówkowe fotografie
śródmieścia i starego miasta.
Te pozwalano fotografować nawet wówczas, kiedy z powodu
zaniedbania stare kamieniczki
ledwo co się trzymały. Miał to
być dowód, że Niemcy budowali
niesolidnie, a jedyny ratunek

to polska myśl ówczesnej techniki…

Święta Anna w tle

Na kolejnym zdjęciu widzimy niemal standardowe
ujęcie Baszty Wojanowskiej (w
podpisie, nie wiedzieć, czemu
– nazwanej ostrzeszowską) i
budynek kościoła św. Anny,
pochodzący z XV wieku.
W lewym skraju fotografii

widać kamienicę, w której już
wówczas zapewne mieściła się
piekarnia Chalczyńskich.
W niemieckich czasach był
tam sklep z odzieżą męską i
chłopięcą Maxa Behrendta, a
wyżej – rezydencje bogatszych
jeleniogórzan, z balkonami,
starannie przysłoniętymi w
słoneczne dni kolorowymi
markizami, których resztki
konstrukcji zachowały się do
dziś.

(tejo).

ciąg dalszy cyklu
w kolejnym
numerze...
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Zaprasza na studia licencjackie i inżynierskie

w roku akademickim 2009/2010
Wydział Humanistyczny
Filologia polska
specjalizacja: rzecznictwo prasowe
Filologia
specjalność: ﬁlologia angielska,
specjalizacja: translatoryka oraz nauczycielska
specjalność: ﬁlologia germańska,
specjalizacja: translatoryka
Historia
specjalność: archiwistyka,
zarządzanie dokumentacją i regionalistyka
Pedagogika
specjalność:
nauczanie wczesnoszkolne i przedszkolne
specjalność:
pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna,
specjalizacja: animacja kultury
oraz terapia kompensacyjna
Wydział Przyrodniczy
Fizjoterapia
Pielęgniarstwo
Pielęgniarstwo tzw. Pomostowe
Wychowanie ﬁzyczne
Wydział Techniczny
Elektronika i telekomunikacja
Edukacja techniczno-informatyczna
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Inżynieria bezpieczeństwa

(kierunki doﬁnansowane ze środków Unijnych)

Dla studentów kierunków inżynierskich:
- bezpłatne kursy z matematyki i ﬁzyki
- niezbędne pomoce dydaktyczne
- nowoczesne laboratoria
- dobrze wyposażony akademik

