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MZK skomercjalizowane ISO dla
Jeleniej Góry

W minionym tygodniu Prezydent Marek Obrębalski
podpisał akt notarialny
przekształcenia Miejskiego Kolejny raz jeleniogórski urząd otrzymał certyfikat ISO,
Zakładu Komunikacyjnego dokument potwierdzający jakość świadczonych usług
w Jeleniej Górze w spółkę z odpowiadających standardom europejskim.
ograniczoną odpowiedzialnością.
W nadanym certyfikacie czy- niowego, ponieważ w sierpniu
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Decyzję o przekształceniu
zakładu budżetowego 4 czerwca
podjęła Rada Miejska Jeleniej
Góry. Formalna rejestracja spółki i rozpoczęcie jej faktycznej
działalności planowane jest na
1 października. Jak zapewniają
pomysłodawcy, dla przeciętnego
pasażera zmiana ta nie będzie
odczuwalna. Nie wzrosną ceny

biletów, które jak dotychczas
będą ustalane przez Radę Miejską
Jeleniej Góry. - Akt ten umożliwi
natomiast dostosowanie funkcjonowania lokalnego transportu
zbiorowego do obowiązujących
przepisów, w t ym zwłaszcza
przepisów unijnych oraz otworzy
nowe perspektywy w zakresie
usprawnienia działalności i

poprawy stopnia zaspokojenia
potrzeb wspólnot y samorządowej w tym obszarze – pisze
w komunikacie Jerzy Zębik z
Wydziału Promocji i Polityki
Informacyjnej Urzędu Miasta w
Jeleniej Górze.
MZK już nie jako jednostka
budżetowa, ale spółka prawa
handlowego ma mieć też łatwiejszy dostęp do funduszy unijnych i
kredytowania, co ma usprawnić
i podnieść jakość świadczonych
usług.

(Angela)

tamy, że „system zarządzania
Urzędu Miasta w Jeleniej Górze
spełnia normy jakości w zakresie
świadczenia usług dla klientów
indywidualnych oraz instytucji i
firm w ramach realizacji zadań o
charakterze publicznym, a także
realizacji zasad samorządności zaspokajających potrzeby
społeczności lokalnej oraz zapewniających wszechstronny
rozwój miasta”. Urząd musiał w
tym roku ponownie wystąpić o
nadanie certyfikatu ISO i przejść
całą procedurę audytu odnowie-

br. poprzedni dokument jakości
nadany w 2007 roku stracił
swoją ważność. Certyfikat ISO
przyznawany jest bowiem na
trzy lata.
Muszę powiedzieć z zadowoleniem, że nasz urząd bardzo
dobrze wypadł w ocenie rzeczoznawców i fachowców. Jest to
potwierdzenie na to, że jesteśmy
przyjaźni dla naszych mieszkańców i klientów – mówił z dumą
Marek Obrębalski, Prezydent
Miasta Jeleniej Góry.

(Angela)

Parkowe tchnienie XIX wieku
Według dziewiętnastowiecznych założeń sztuki ogrodowej cieplicki Park Zdrojowy ma uzyskać nową jakość.
Nowe drogi, kwiaty i krzewy, trzy nowe fontanny, nowe
oświetlenie i mała architektura to wszystko ma się pojawić w parku w ramach jego rewitalizacji, która staje się
coraz bardziej realna. Niestety, parkowe ścieżki nie będą
dostępne dla rowerzystów. Wniosek na dofinansowanie
tego zadania przeszedł kolejny etap.
Wniosek na dofinansowanie
rewitalizacji Parku Zdrojowego pn.: „Uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrowiska Cieplice
poprzez rewitalizację parków
zdrojowych - etap I Rewitalizacja Parku Zdrojowego” został
już pozytywnie zaopiniowany
pod kątem formalnym i merytorycznym. Poznaliśmy już
wyniki oceny merytorycznej.
W jej ramach jeleniogórski
wniosek uzyskał najwyższą
liczbę punktów ze wszystkich
innych wniosków złożonych
do naboru dla Priorytetu 6
Turystyka i kultura, Działanie
6.1 Turystyka uzdrowiskowa
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Dolnośląskiego na lata 20072013. W ramach tych pieniędzy
planuje się odbudowanie układu dróg i ścieżek z początku
XX wieku. We wnętrzu parku

mają zostać zasadzone barwne
rabat y roślin bylinowych i
grupy krzewów ozdobnych.
Istniejąca fontanna z postacią
Królowej Marysieńki będzie
zastąpiona trzema wodotryskami otoczonymi kwiatami.
W projekcie zakłada się przywrócenie funkcji istniejącego
i obecnie nieczynnego układu zbiorników wodnych. W
projekcie zaplanowano też
jednorodne stylistycznie nowe
elementy małej architektury,
takie jak lampy oświetleniowe,
ławki i kosze na śmieci.
– Ze względu na wartość historyczną i objęcie Parku Zdrojowego ochroną konserwatorską, poprzez wpis do rejestru
zabytków, podstawowym założeniem rewaloryzacji obiektu
jest dążenie do odtworzenia i
podkreślenia jego historycznego charakteru. Wszystkie

nowo zaprojektowane elementy oparto na zasadach XIXwiecznej sztuki ogrodowej.
Dzięki temu zachowana część
Parku nabierze nowego, atrakcyjnego wyglądu – zapewniają
urzędnicy. Niestety, planiści
nie wykreślili z projektu zakazu wjazdu dla rowerzystów, dla
których Park Zdrojowy będzie
zamknięty. Cykliści będą mogli
pojeździć po pobliskim Parku
Norweskim.

Plan zostanie przekazany
do oceny strategicznej, której
dokona Zarząd Województwa
Dolnośląskiego. Całkowita
war tość tego projektu to
14.908.500,00 zł, z czego
miasto wniosk uje o dofinansowanie z RPO w kwocie
10.435.950,00 zł czyli 70 procent wydatków kwalifikowanych projektu. Wśród projektów pozytywnie ocenionych
merytorycznie oprócz miasta

AWANS TYGODNIA
Stanisław Dąbrowski
Znany jeleniogórski przewodnik, globtroter
i fotograf, który był już niemal we wszystkich
zakątkach świata. W miniony piątek na Dworze
Czarne opowiadał o Jordanii.
Poza zwiedzaniem świata Stanisław Dąbrowski spotyka się z ciekawymi ludźmi i z niezwykłym humorem opowiada im to co widział i kogo
spotkał. Godzinami potrafi mówić też o kuchniach
świata, którym miał się okazję przyglądać.
– To jak w tym dowcipie: on kocha ją zażarcie a ona jego zawzięcie – żartował Stanisław Dąbrowski na jednym z tegorocznych
spotkań w czerwcu, przedstawiając pokaz
slajdów, na których uwiecznił smaczne
momenty swoich podróży.
Czynną „karierę” w turystyce podróżnik rozpoczął mając 17 lat.

(Angela)

Jeleniej Gór y znalazły się
wnioski złożone przez: Gminę Miejską Polanicę Zdrój,
Gminę Kudowa Zdrój, Gminę
Bystrzyca Kłodzka, Gminę
Jedlina- Zdrój, Basen „Wodny Świat Sp. z o o, Gminę
Szczawno Zdrój, Gminę Miejską Duszniki Zdrój, Gminę
Miejską Świeradów Zdrój,
Gminę Miejsko - Wiejsk ą
Lądek Zdrój. 
Angela

PLUS TYGODNIA
Jan Koprowski

– dyrektor handlowy JZO. Sp. z o.o. oraz
szefostwo firmy JZO. Sp. z o.o.
JZO sp.z o.o. to m.in. twórcy i współrealizatorzy programu „Ratujmy dzieciom wzrok”, który w tym roku w
Jeleniej Górze przeprowadzony zostanie już po raz szósty.
W miniony tygodniu przedstawiciele JZO sp.z o.o. z Janem
Koprowskim i Bogumiłą Zbyszyńską na czele, władzami miasta i Rotary Club podpisali porozumienie
o współpracy na następne lata.
Dzięki ich programowi tysiące dzieci zostało
przebadane, wiele dostało szansę na prawidłowy rozwój. Program gwarantuje kompleksową
pomoc - od diagnozy okulistycznej, po zaopatrzenie dzieci w najlepszej jakości okulary.

(Angela)
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WYDARZENIA

Zmienił życie sąsiadów w piekło
Już trzy lata Marcin B. mieszkający w budynku przy ulicy Komedy – Trzcińskiego 4
zatruwa życie sąsiadom. 23 latek systematycznie demoluje budynek, urządza nocne libacje, włącza bardzo głośną muzykę, nocami awanturuje się, zrzuca na podłogę domowe
sprzęty i krzyczy wniebogłosy. Posunął się nawet do pobicia dwóch osób przechodzących
obok budynku. Lokatorzy boją się o swoje życie i pytają, kiedy ktoś im pomoże.
Nie ma na niego rady

Gadanie do obrazu

Od kiedy jego rodzice wyjechali z córką za granicę, chłopak
znalazł sobie „szemrane” towarzystwo, które zaczął sprowadzać
do mieszkania. Z nimi urządzał
libacje, początkowo alkoholowe,
z czasem – jak twierdzą lokatorzy - doszły też narkotyki.
- Próbowaliśmy rozmawiać z
jego rodzicami, z którymi kiedyś
się lubiliśmy – mówią lokatorzy.
Przez wzgląd na wcześniejsze
dobre stosunki z tymi ludźmi,
znosiliśmy wszystko, co wyprawiał ich syn. Zaciskaliśmy
zęby każdej nocy wysłuchując
wrzasków i huków muzyki. Jego
rodzice obiecali nam bowiem, że
problem rozwiążą, ale do dzisiaj
tego nie zrobili. Później zaczęli
nas unikać. Do Polski przyjeżdżali kilka razy w roku. Kiedy wpadli
na nas przypadkiem, obiecali
nam, że sprzedadzą mieszkanie
i zabiorą. Teraz wiemy, że były to
puste obietnice.
Z czasem, grupka chuliganów
czuła się coraz pewniej. Imprezy
u Marcina B. zaczynały się około
północy. Uczestnicy włączali
głośną muzykę, od której trzęsły
się szyby w oknach całego budynku. Co noc lokatorzy słyszeli
odgłosy przewracanych mebli,
tłuczonych naczyń, wyzwisk.

Lokatorzy próbowali rozmawiać też z chłopakiem. Jak
mówią, Marcin B. za każdym
razem pokornie spuszczał
głowę i obiecywał, że więcej
sytuacja się nie powtórzy. Na
uwagi o zasikanej windzie,
wywróconych toaletach toi
toi, zniszczonej klatce schodowej, wybit ych szybach w
drzwiach wejściowych i nocnych
libacjach zarzekał się, że to
ostatni raz. Mówił też, że zwróci
uwagę kolegom, którzy do niego
przychodzą. Następnego dnia
problem jednak powracał. O
wszystkich wybrykach 23 latka
lokatorzy na bieżąco informowali babcię mieszkającą w bloku
obok.
–Jego babcia początkowo przychodziła do mieszkania i upomi-

Nie pomogły
interwencje
policji

Podczas
nocnych
libacji i
awantur w mieszkaniu Marcina
B. lokatorzy zaczęli wzywać

–Jutro na policji złożę oficjalne pismo w tej sprawie – zapewniał nas w miniony czwartek
Mirosław Garbowki, kierownik administracji JSM. Problem zostanie też poruszony 7
września, podczas najbliższej rady osiedla. Zrobię wszystko co będzie w mojej mocy, by
pomóc lokatorom.
W najbliższym czasie sprawdzimy czy kierownik dotrzyma danego słowa.
nała wnuka, sprawdzała co on
robi, ale kiedy nie przynosiło to
żadnych rezultatów, przestała

policję.
Funkcjonariusze interweniowali kilkakrotnie. Początkowo

któr y również
nałożył na Marcina B. mandat
za zakłócanie ciszy nocnej. Jeśli
sytuacja się powtórzy sprawa
zostanie skierowana do sądu
grodzkiego.

Po narkotykach atakuje
ludzi
W ostatnim czasie mieszkańcy z Komedy – Trzcińskiego 4
obawiają się nie tylko o mienie
wspólne w postaci budynku,
ale przede wszystkim boją się o
życie swoje i swoich najbliższych.
Mężczyzna dwa tygodnie temu
zaatakował bowiem starszą kobietę, która przechodziła obok
budynku. Jak mówią świadkowie, przewrócił ją na ziemię i

tam zabije.

Administracja wolała nic
nie wiedzieć
O pomoc lokatorzy zwrócili się
też do Jeleniogórskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, do której należy
budynek. Początkowo skargi na
uciążliwego lokatora przekazywali telefonicznie. Za każdym
razem otrzymywali obietnicę,
że ktoś sprawą się zajmie, jednak
nic nie zrobiono w tym kierunku. Jeden z lokatorów złożył
też pisemną skargę, pod którą
podpisali się inni mieszkańcy, ci
którzy się nie bali. Kilka dni później inna lokatorka zaniosła do
JSM- u kolejne pismo z podpisami
lokatorów, w którym informuje,

Matka Marcina B. w rozmowie telefonicznej z nami zapewniała, że w najbliższym czasie
wróci do Polski i sprzeda mieszkanie. Kobieta przyznała się nam, że o zachowaniu syna
wiedziała, ale nic nie mogła zrobić. Tłumaczyła nam, że czuje się bezsilna wobec postępowania pełnoletniego dziecka i jedyne co może zrobić, to sprzedać lokum. Czy dotrzyma
słowa, pokażą najbliższe dni.

Czasami awantury przenosiły
się też na klatkę schodową, na
której dochodziło do bijatyk. Po
nich pozostawały zakrwawione
ściany, zdemolowane podłogi,
wybite lustro w windzie. 23 latek
kilka razy wyrywał też oświetlenie w windzie, zbijał hartowaną
szybę w drzwiach wejściowych.
Ostatni raz wybił ją w minionym
tygodniu.

go sprawdzać – mówi pani Anna
Tkaczuk (dane na prośbę rozmówcy zostały zmienione). Jego
rodzice przestali od nas odbierać
telefony, a kiedy już udało nam
się do nich dodzwonić, usłyszeliśmy, że oni mają już tego dość.
Ojciec chłopaka powiedział nam
też, że nie wie co ma zrobić, i że
jednak nie zamierza sprzedawać
mieszkania.

go pouczali, przy kolejnych
wezwaniach nakładali na niego
mandaty.
–Nie jesteśmy w stanie dokładnie ustalić ile było tam interwencji, mogę jednak powiedzieć,
że było ich co najmniej kilka
– mówi podinsp. Edyta Bagrowska, oficer prasowy Komendy
Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.
Sprawą zajął się też dzielnicowy,

skopał, po czym uciekł. Starsza
pani ze strachu przed zemstą nie
złożyła jednak oficjalnego zawiadomienia na policji. Lokatorzy
mówią, że to nie był pierwszy
przypadek, kiedy Marcin B. rzucił
się na ludzi.
–Ja słyszałam o co najmniej
d wó c h t a k i c h z d a r z e n i a c h
– mówi jedna z sąsiadek - on
bierze narkotyki, po których
wpada w prawdziwą furię, jakiś
amok. Już nie raz widziałam go
wpółprzytomnego, z mętnymi
oczami. Wtedy nic do niego nie
dociera. Kiedy jest pod wpływem
środków odurzających staje się
nieobliczalny. Krzyczy, jakby
ktoś odzierał go ze skóry – dodaje sąsiad. Biega i zachowuje
się tak, jakby chciał chodzić po
ścianach. Kiedyś dojdzie tu do
tragedii. Już nie raz słyszałem
jak w mieszkaniu wrzeszczał
na swoją koleżankę. Wyzywał ją
od najgorszych, bałem się, że ją

że mieszkańcy nie zamierzają
ponosić kolejnych kosztów dewastacji, których dopuszcza się
Marcin B. Mieszkańcy zażądali
również ukarania sprawcy i
obciążenia go kosztami. Okazało
się, że pierwsze pismo, które
przyjęła pani w sekretariacie

szeliśmy, że żadnego problemu
w tym budynku nie ma.
–Jestem administratorem tego
budynku i wszystko wiem na
jego temat – powiedział nam
Mirosław Garbowski, kierownik
administracji w JSM - gdyby był
tam jakiś problem dawno bym
o tym słyszał. Do tej pory nikt
z lokatorów się nie skarżył, nie
wpłynęło też do mnie żadne
pismo. Jelonka znowu coś sobie
wymyśla i tworzy sensacje – usłyszała nasza dziennikarka.
Kiedy zapowiedzieliśmy, że
doniesiemy pokwitowane w
sekretariacie pismo lokatorów,
kierownik poprosił o telefon
za godzinę. Podczas kolejnej
rozmowy okazało się, że pismo
rzeczywiście się znalazło.
–Skarga była złożona do rady
nadzorczej, dlatego do mnie
nie dotarła – usłyszeliśmy od
kierownika administracji. Dzisiaj
otrzymałem natomiast drugie
pismo w tej sprawie, a wczoraj
ktoś zgłaszał problem telefonicznie – przypomniał sobie
administrator.
Co więcej, przed naszą inter wencją o piśmie nikt nie
słyszał również w zarządzie
rady nadzorczej. Jak się później
okazało, nie zostało ono wpisane
do rejestru pism przychodzących
i wylądowało na dnie jakiejś szuflady. Kiedy po naszej rozmowie
telefonicznej matka Marcina B.
zadzwoniła z zapytaniem o treść

- Nie odpuścimy już tej sprawy – zapowiadają lokatorzy z budynku przy ulicy Komedy
– Trzcińskiego 4. Wystarczająco długo wierzyliśmy w dawane nam obietnice i cierpieliśmy.
Przez tego człowieka każda z rodzin przeżywa prawdziwy dramat. Członkowie naszych rodzin
stali się nerwowi, nie wysypiają się i boją się o swoje życie.

rady nadzorczej, przepadło bez
śladu.
- Kiedy zadzwoniliśmy do administracji z zapytaniem o to, jakie działania spółdzielnia podjęła
w celu rozwiązania problemu, od
kierownika administracji usły-

pism, które wpłynęły ze skargami, otrzymała od sekretarki
odpowiedź, że żadne pisma nie
zostały złożone, i że problemu
po prostu nie ma.

Angelika Grzywacz
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Miasto szkodzi mieszkańcom?
Każde mieszkanie komunalne sprzedane lokatorowi,
to mniejsze obciążenie dla
miejskiego budżetu. Ale
nowy właściciel nie może
skorzystać z najlepszej formy pomocy, jaką jest kredyt
hipoteczny. – Rok temu kupiłem mieszkanie po mojej
babci z zamiarem szybkiego
wyremontowania go – mówi
Ireneusz Sach – ale żaden
bank nie udzielił mi kredytu
hipotecznego, bo przez pięć
lat wpis do księgi wieczystej
chroni spokój urzędników.
Nie będzie elektrowni
- To, że ja nie mogę skorzystać z
najkorzystniejszej oferty na rynku
kredytowym nikogo nie obchodzi.
Dzięki pomocy teściów zdobyłem
pieniądze na remont – mówi pan Ireneusz – niedawno jeszcze raz zwróciłem się do banku o kredyt hipoteczny,
ale usłyszałem to samo. Pieniądze
dostanę tylko, jeśli bank będzie mógł
wpisać się na hipotekę na 1 miejscu.
Potrzebowałem tych pieniędzy na
wkład własny do funduszu unijnego
na rozwój ekologicznej energetyki.
Z wykształcenia i zawodu jestem
informatykiem i elektronikiem,
znam się też na turbinach, chciałem
wybudować elektrownię wodną.
Kredyt hipoteczny z mieszkania wystarczyłby na wkład własny. Niestety,
nie dostanę go teraz. Muszę czekać
jeszcze 4 lata, żeby miasto ustąpiło z
hipoteki. Ale muszę z czegoś żyć. Wyremontuję mieszkanie i je wynajmę,
a sam poszukam pracy we Wrocławiu. Tam będę płacił podatki.

Czy można odstąpić?
- Wysłaliśmy do prezydenta apel,
aby miasto przestało wpisywać się

Jak nie będę miał wyjścia,
wyjadę do Wrocławia - mówi
Ireneusz Sach.

pieniądze miasto byłoby choć trochę
ładniejsze.
- Mieszkanie kupiłem dwa lata

Obecnie stosowany wpis do hipoteki
jest według mnie złym zabezpieczeniem,
gdyż ogranicza możliwości kredytowe
mieszkańców. Kilka lat temu prawie
wszystkie miasta stosowały
zabezpieczenie hipoteczne, teraz
większość miast już odstąpiła od
hipoteki. U nas skala nieprawidłowości
jest niewielka, wręcz marginalna.
temu – mówi Jan Kiełtyka, mieszkaniec ulicy Wolności – zapomniałem
nawet, że mam wpis do hipoteki i
poszedłem do banku. Chcieliśmy
wymienić okna, wymienić CO, wyremontować werandę i dołożyć się

Na razie nie będziemy
remontować tej werandy
– mówi Jan Kiełtyka.

do hipoteki mieszkań – mówi Robert Prystrom, szef Stowarzyszenia
„Wspólne Miasto”- uważam, że wystarczający jest już sam zapis w akcie
notarialnym o poddaniu się przez
kupującego egzekucji do kwoty bonifikaty. Z tego co wiem, taki kredyt
chciałoby wziąć, a nie może, około 2
tysięcy osób w naszym mieście. Za te

temat kupionych wcześniej lokali
– twierdzi Sylwia Kołomańska,
naczelnik wydziału geodezji i gospo-

we wspólnocie do remontu elewacji,
bo ta się sypie na przechodniów. Ale
nie dostałem kredytu hipotecznego.
Wziąłem, mniejszy, z wyższymi odsetkami i zrobię tylko część zaplanowanego remontu. A tynk będzie się dalej
sypał na chodnik i przechodniów.
- Zdarzyło się wiele sytuacji, kiedy
nowi właściciele spekulowali na

Jak przyznawano bonifikaty
Gmina Jelenia Góra zaczęła sprzedawać mieszkania po obniżonych
cenach od sierpnia 1999 roku. Wówczas decyzją rady miejskiej najemcy
mogli kupić zajmowany lokal z 50 procentową zniżką, jeśli sprzedawano
od razu wszystkie mieszkania w budynku. Z 45 procentową ulgą sprzedawano, gdy wnioski dotyczyły ponad połowy mieszkań w budynku. 40
procent zniżki nabywcy otrzymywali w pozostałych przypadkach. W
czerwcu 2000 roku weszła w życie uchwała, która zezwalała na zakup
mieszkań z 90 procentową bonifikatą. Przepis zezwalał także na wykup
mieszkania za 5 procent wartości, pod warunkiem sprzedaży wszystkich
mieszkań w budynku, co w praktyce zdarzało się niezwykle rzadko. Od
kilku lat obowiązuje zapis o 99 procentowej bonifikacie. Nie wiadomo
jak długo będzie on obowiązywał, ponieważ wielu samorządowców jest
przeciwnych temu rozwiązaniu.

darki nieruchomościami.

Jest szansa?
- Wpis do hipoteki jest najprostszym i najłatwiejszym sposobem na
zabezpieczenie udzielonej bonifikaty
– mówi zastępca prezydenta Jeleniej
Góry, Jerzy Lenard – ale jednocześnie dotkliwym ograniczeniem
możliwości inwestowania przez
mieszkańców. Uważam, że zanim
ten przepis zostanie złagodzony,
będzie można w indywidualnych,
uzasadnionych przypadkach wyrażać zgodę na ustąpienie z hipoteki.
Myślę, że nie będzie problemu z
ustaleniem innego zabezpieczenia
należności. Obecnie stosowany wpis
do hipoteki jest według mnie złym
zabezpieczeniem, gdyż ogranicza
możliwości kredytowe mieszkańców.
Kilka lat temu prawie wszystkie
miasta stosowały zabezpieczenie
hipoteczne, teraz większość miast
już odstąpiła od hipoteki. U nas skala
nieprawidłowości jest niewielka,
wręcz marginalna.

Wbrew rynkowi
- To nierynkowe zachowanie,
bowiem uniemożliwia nowemu
właścicielowi swobodne zagospodarowanie lokalu - uważa Janusz Lisie-

Miasta hamują remonty sprzedawanych mieszkań komunalnych, bowiem wpisują się do hipoteki
nieruchomości. Pojawia się tam kwota równa
udzielonej bonifikacie. Ponieważ bonifikaty są
duże, to wpisy do hipotek opiewają czasami na
kwoty ponad 100 tysięcy złotych. To uniemożliwia wzięcie w banku kredytu hipotecznego na
remont. - Rozwiązaniem byłby zapis w 3 dziale
księgi wieczystej o treści – uwaga, mieszkanie
sprzedane z bonifikatą, obciążenia ważne
przez pięć lat – mówi jeleniogórski finansista,
Waldemar Krasnodębski – Napisałem pismo
do Urzędu Miasta wyjaśniające nieracjonalność
utrzymywania tego zapisu, ale nie doczekałem
się odpowiedzi.

cki, wiceprezydent Polskiej Federacji
Rynku Nieruchomości - obrót jest
niepotrzebnie ograniczony i zmusza
ludzi do szukania innego wyjścia w
sytuacji, gdy chcą wziąć kredyt na
remont tego mieszkania. Ponadto
gminy sprzedają swoje lokale właśnie po to, aby przekazać najemcom
odpowiedzialność również za stan
techniczny budynków. Tymczasem
swoim wpisem w księdze wieczystej
zamykają drogę do szybkiego remontu z pomocą najkorzystniejszego
kredytu.
Wiele polskich miast nadal stosuje
zapis hipoteczny przy mieszkaniach
sprzedawanych z bonifikatą. W
Legnicy jest to skrupulatnie przestrzegane i miasto również nie chce
wypisywać się z hipotek.
- Od 2006 roku, na mocy uchwały
Sądu Najwyższego, miasto Świdnica
wpisuje do hipoteki zobowiązanie
zwrotu bonifikaty udzielonej nabywcy przy zakupie mieszkania komunalnego, jeśli sprzeda on lokal przed
upływem 5 lat – dowiedzieliśmy się
od Agnieszki Dochniak z biura prezydenta Urzędu Miejskiego w Świdnicy
-W ostatnim czasie banki zaostrzyły
warunki kredytowe, stąd pojedyncze
przypadki wystąpień mieszkańców
o ustąpienie pierwszego miejsca we
wpisie do hipoteki właśnie na rzecz
banku. Nie wyrażamy zgody na taką
zamianę. I choć rozumiemy potrzeby
kredytowe mieszkańców, to miasto
wykazałaby się niegospodarnością,
gdyby zrzekło się swoich praw na
rzecz instytucji finansowej.
Jaka filozofia zwycięży w Jeleniej
Górze? Czy pełnej ochrony urzędniczych pleców, czy raczej wsparcia
mieszkańców, którzy chcą remontować rozsypujące się kamienice?

Marek Komorowski

Jedynym z większych miast, które nie blokuje
ludziom hipotek, jest Wałbrzych. Tam można
kupić mieszkanie komunalne również z 99procentową bonifikatą. Wpis o tym znajduje
się jedynie w akcie notarialnym.
- Uznaliśmy, że takie zabezpieczenie jest wystarczające. Nie blokujemy ludziom hipotek
– wyjaśnia Ewa Frąckowiak z wałbrzyskiego
magistratu.
W tym roku w Wałbrzychu sprzedano 350
mieszkań komunalnych. W zasobach gminy
pozostało jeszcze 11 tysięcy lokali.



Hajda na Bolczów!
Impreza „Szlakiem zamków, grodów – czas na Bolczów”
odbędzie się 12 września w tej jednej z najbardziej oryginalnych warowni. Organizatorem jest Stowarzyszenie
„Mieszkańcy Gminie” z Janowic Wielkich, a okazją są
Europejskie Dni Dziedzictwa, których tegoroczny temat
brzmi: „Zabytkom na odsiecz – szlakiem zamków, grodów
i twierdz”.
W programie:
Partnerami spotkania są: 1.Zabawy plebejskie, czyli zabawne scenki z udziałem
gmina Janowice Wielkie, publiczności z własną muzyką, piosenkami i tańcem.
starostwo w Jeleniej Górze Program podzielony na cztery osobne części. Wszystoraz nadleśnictwo „Śnieżka”. ko w wykonaniu grupy Cornu Cervi z Kopańca.
Impreza ma nagłośnić i wy- 2.Nauka tańca z epoki dla wszystkich (w ramach
promować zamek Bolczów, jednej z części scenek).
jako średniowieczną warow- 3.Pokaz-prezentacja ubiorów średniowiecznych
nię wyżynną, wykorzystującą (damskiego i męskiego).
szczególne ukształtowanie te- 4.Degustacja potraw kuchni średniowiecznej.
renu. Zamek jest wyjątkową Dania jarskie i mięsne, pieczywo domowe + popitka
atrakcją turystyczną na skalę - wina, miody.
powiatu jeleniogórskiego, 5.Wyrób i wypiek podpłomyków „warsztat” dla
a także Rudawskiego Parku wszystkich chętnych + konsumpcja z różnymi
Krajobrazowego. Spotkanie dodatkami.
ma przybliżyć zagadnienia 6.Przedstawienie Historii Zamku Bolczów w
związane ze średniowieczną wykonaniu mnicha z Cornu Cervi + akompaniament
kulturą, sztuką i historią oraz muzyczny na żywo.
średniowiecznymi warownia- 7.Taniec z ogniem przy przy muzyce na żywomi regionu, w szczególności pokaz.
Zamku Bolczów.
8.Chodzenie po żarze dla wszystkich.
Husycka Rota Piesza: Atak Husytów na Zamek
W czasie trwania impre- Bolczów, pokazy rzemiosła (kucie zbroi), pokazy
zy będą zbierane cegiełki uzbrojenia.
(zbiórka publiczna) na pra- Będzie też wystawa starych widokówek, zdjęć i
ce związane z konserwacją innych materiałów historycznych (kroniki, historia,
Zamku.
legendy).

Dzięki Czytelnikowi
Stachu ma gitarę

Po naszym apelu o pomoc jeleniogórskiemu bardowi, który stracił instrument – narzędzie swojej
pracy, znaleźli się ludzie wielkiego
serca. Pan Krzysztof z Jeleniej Góry
zapowiedział w komentarzach,
że dostarczy gitarę dla Staszka
Nagajka. Jak napisał, tak zrobił.
Przywiózł instrument do naszej
redakcji. Gitarze brakuje jednej

struny, ale poza tym jest w pełni
sprawna. To nie jedyny instrument,
który od Czytelników dostanie bard
z traktu śródmiejskiego. Kolejny
Czytelnik, proszący o anonimowość, obiecał, że przekaże gitarę
muzykowi. Dziękujemy w imieniu
Stanisława Nagajka za liczne maile
i odzew na nasz apel.

Mar

Zakaz wjazdu kolosów

Już w tym tygodniu w Karpnikach staną znaki ograniczające wjazd samochodów ciężarowych do 16 ton. Starosta jeleniogórski, Jacek Włodyga w tej sprawie jest nieugięty.
Jest to efekt wcześniejszych zamierzeń, na temat których włodarze powiatu jeleniogórskiego
rozmawiają od dłuższego czasu.
Decyzję w tej sprawie podjęto na
posiedzeniu zarządu w kwietniu b.
r. Od tego czasu upłynęło parę miesięcy, w trakcie których zakupiono
znaki drogowe. Ostatecznie muszą
one jednak stanąć 29 sierpnia
2009 r.
Ograniczenie to ma chronić
drogi powiatowe. Nie mogą po
nich jeździć 30-tonowe samochody
ciężarowe, bo nie spełniają one
określonych warunków. Powinny
poruszać się nimi pojazdy 8-10tonowe.

Alternatywą dla samochodów,
mających więcej niż 16 ton będzie
droga w kierunku Miedzianki, poprzez trasę w Janowicach Wielkich.
Ominą centrum i dojadą do Marciszowa, a następnie drogi krajowej.
Istnieje również możliwość przejazdu przez jedną z dróg polnych,
należących do Janowic Wielkich, ale
ewentualna decyzja w tej sprawie
leży w gestii wójta gminy.
W ogóle nie będzie można
wjechać na teren Alei Lipowiej.
– Chroni ją konserwator zabytków
i samochody ciężarowe na jej teren
w ogóle nie mogą wjeżdżać. – mówi
Jacek Włodyga. 
Ania

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

24 sierpnia 2009 r.
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Foto: archiwum rodzinne

Ręce mocniejsze od raka
Tak w roku 1994 o Marcinie Ciepieli napisał włoski dziennikarz z lokalnej gazety
Gazetta di Reggio. Dwudziestokilkulatek z Polski wzbudzał sensację swoimi niespotykanymi możliwościami diagnozowania ludzkiego organizmu i wpływania na jego
samoregulowanie. Od niedzieli, 16 sierpnia, pozostaje żywy już tylko w ludzkich
wspomnieniach.
w końcu odzyskał siły, zobaczył
wokół przechodzącej obok kobiety kolorową aurę. Przyszedł
do mnie zdumiony i zmieszany i
opowiedział to wszystko. Zawsze
lubił się uczyć, skończył przecież dwa kierunki studiów na
Uniwerystecie Zielonogórskim,
więc zaczął się interesować tym
co to może znaczyć. Przeczytał
mnóstwo książek i dowiedział
się, że ma dar widzenia ludzkiej
aury. Nie widział tej aury zawsze,
ale tylko gdy chciał. Mówił, że
zdrowych ludzi otaczała niebieska aura. Gdy zaczynały się
problemy ze zdrowiem, wokół
człowieka pojawiały się kolory
bliskie czerwieni, brunatne.

Foto: archiwum rodzinne

Swoje zdolności najpierw sprawdzał na
rodzinie. Pomagał w
bólach głowy, uczył się
rozpoznawać i interpretować, to co widzi wokół ludzi. Na początku
podchodzono do jego
diagnoz z nieufnością
i niedowierzaniem, ale
gdy zaczął mówić ludziom, na co chorowali,
jakie mieli operacje zaczęli, mu ufać. Zaczął
przyjmować ludzi w
okolicznych parafiach.
Gdy chętnych było coraz więcej, uruchomił
gabinet w domu rodzinnym.

widzieć. Po omacku wyszedł z
autobusu, usiadł na przystanku
i długo dochodził do siebie. Gdy

- Mówiłem mu, Marcin, jeżeli
pomożesz choć jednemu na stu
przychodzących do ciebie to ma

Jak wizyty u Marcina Ciepieli wspomina jedna z pacjentek
To Ciepło.. on naprawdę bił ciepłem... odczułam je na własnym ciele! Pierwszy raz jako
dziecko, ostatnio w czerwcu zeszłego roku. Patrzył na mnie, mówił i czułam ciepło. To
było niesamowite. Obcy człowiek, a jednocześnie ktoś, kogo mogłabym przytulić. Pomógł
mi, ustały moje potworne bóle głowy. Ale wierzyłam w jego moc od początku. Nigdy go
nie zapomnę. Był wielki i taki pozostanie na zawsze w mojej pamięci, na pewno. Niech
spoczywa w spokoju.

to sens – mówi ojciec Marcina, Jerzy. Kilkanaście lat temu byliśmy
we Włoszech u zaprzyjaźnionej
rodziny, gdzie starsza pani leżała
ciężko chora po wypadku. Lekarze zapowiadali, że nie wstanie
z łóżka przez najbliższe pół
roku. Tymczasem po zaledwie
kilku seansach z Marcinem,
trzeciego dnia naszego pobytu
stanęła w drzwiach o własnych
siłach. Takich zdarzeń widziałem
dziesiątki, setki. W 1994 roku
przyjął żonę znanego poznańskiego lekarza. Zdiagnozował
u niej ciężką chorobę wątroby i
powiedział, żeby jak najszybciej
poddała się operacji. Tak zrobiła
i potem lekarze powiedzieli, że to
były ostatnie chwile na udany zabieg. Jej mąż przyjechał do Marcina podziękować za uratowanie
żony i powiedział, że jeśli chce,
natychmiast zostanie przyjęty na
studia medyczne w Poznaniu, z
tzw. puli rektorskiej. Jednak nie
zdecydował się, mimo, że wiedzę
medyczną miał już wtedy sporą
i nieustannie ją pogłębiał, żeby
prawidłowo interpretować, to
co widział.
- Pomógł tysiącom ludzi, nie
zdołał tylko pomóc sobie – mówi
mama Marcina – sekcja wykazała, że miał tętniaka aorty, tak
umiejscowionego, że nie można
było go zoperować. Świadkowie
jego ostatnich chwil we Wrocławiu, gdzie uruchamiał drugi
gabinet, mówili że powiedział
tylko O Jezu! I skonał. Serce nie
wytrzymało. Zmarł, ale ja wiem,
że jest nadal obok nas. Jego ukochana 12 letnia córka, mówi, że
widzi tatę obok, że przychodzi i
głaszcze ją po włosach, przytula.
W niej został z nami i widzę, że
mógł jej przekazać choć część
swoich zdolności. Ona też widzi
więcej niż wszyscy inni i ma
niezwykłe zdolności. Czy takie
jak Marcin, za wcześnie o tym
mówić, ale od niej wiemy, że nadal jest obok nas. Zresztą ludzie
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Caspar wciąż goni lidera
Dom Gościnny Villa Nova z 93
głosami poparcia prowadzi w naszym plebiscycie. Hotel „Caspar”
za liderem jest tylko kilka głosów
i zgromadził 87 kuponów. 33
głosy ma Galeria Czekoladowa. Restauracja „U Leszka” w
Kamiennej Górze utrzymała
dotychczasowy wynik: 23 głosy.
17 kuponów ma „Pasja”. Dalsza
klasyfikacja: „Sonata” – 9, Hotel
„Las” - 7, restauracja Sphinx,
„Pyrna chata” - 6 „Old Pub” w
Teatrze Norwida – 3. 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

Foto: archiwum rodzinne

Informacja o jego nagłej
śmierci wywołała prawdziwą
burzę. Odszedł człowiek, o którym przez lata mówiono, w
którym wielu pokładało nadzieję
na poprawę stanu zdrowia, lub
liczyło na rzetelną diagnozę. To o
czym lekarze dowiadywali się po
żmudnych badaniach, z użyciem
specjalistycznego sprzętu i nie
zawsze trafnie, Marcin po prostu
widział. Widział kolorową ludzką
aurę i jej zakłócenia.
- Był już na pierwszym roku
Studium Nauczycielskiego w
Jeleniej Górze – wspomina jego
mama, Klementyna – i wracał
do domu autobusem. Jak potem opowiadał, nagle przestał

nieustannie dzwonią na jego
komórkę i chcą się umawiać na
spotkania. Gdy odbieramy, mówią, a jednak to prawda, że już
go nie ma między nami? Nam też
ciężko jest w to uwierzyć...

Marek Komorowski

Chciałem porozmawiać z
Państwem o laniu wody. To
znaczy, nie o mówieniu za dużo i
bez sensu, ale o codziennym używaniu
wody przez nas w domach. Przyzwyczailiśmy się, że woda jest w kranach
dostępna i nie musimy się przejmować
jej używaniem. Po prostu odkręcamy
kran, zużywamy i zapominamy o
sprawie. Niestety, czai się tu poważny
problem, który nas
zaraz boleśnie dotknie. Po pierwsze, choć ciężko to sobie wyobrazić,
Polska ma jedne z najniższych w
Europie zapasów wody słodkiej na
obywatela. Niestety to prawda, mimo
posiadania pięknych jezior, długich
rzek i wód gruntowych, ilość słodkiej,
czystej wody na mieszkańca naszego
kraju jest niewielka. Musimy więc
o wodę dbać i inwestować w jej
ochronę, oczyszczanie, monitorowanie jej stanu i magazynowanie. A to
wszystko, niestety jak zawsze kosztuje
i to dużo.
Drugi, mimo że nie jest już tak
globalny, też jest poważny. Dotyczy

Z forum naszego portalu:
~koleżanka z klasy - Marcin był zawsze pogodny, koleżeński i do tego bardzo skromny .
Umiał pisać wiersze na poczekaniu, miał swoje własne interpretacje funkcji matematycznych
:)). Biło od niego takie „słoneczne” ciepło. Odchodzą ludzie tak niespodziewanie tak młodo.
Mam nadzieję, że tam gdzie się udał, będzie mu dobrze.
~nauczycielka fizyki z „Żeroma” - Mówiłeś kiedyś że widzisz kolory tak jak na lekcji fizyki
w gazach rozrzedzonych. Oby Cię kolory i Tam nie opuściły! Bywaj.

LANIE WODY
on stanu w jakim znajdują się wodociągi w Jeleniej Górze. Dlaczego
woda stanowi coraz większą pozycję
naszych comiesięcznych wydatków?
Aby się tego dowiedzieć zaprosiłem
do studia Jelonki TV na rozmowę
o wodzie dyrektor Zakładu Gospodarki Lokalowej „Północ”, Lucynę
Januszewską, radną Grażynę Malczuk,
prezesa spółki Wodnik, Wojciecha
Jastrzębskiego oraz radnego Miłosza
Sajnoga. Próbowałem się dowiedzieć
dlaczego mimo tego, że Rada Miasta
głosuje przeciw to ceny wody idą
w górę. Jak to jest, ze monopolista
dostarczający wodę pozwala sobie na
tak wysokie straty w przesyle wody
(sięgają one ponad 1/3 całego zużycia). To znaczy, że my wszyscy płacimy
za zgubioną a nie używaną przez nas
wodę. I oczywiście czy zakład coś robi
w tym temacie.
Pamiętajmy, że każdy nasz odkręcony bez potrzeby kran, każda kapiąca
uszczelka to są straty i koszty. Woda w

kraju i w naszym mieście będzie już
tylko droższa. Kraje bogatsze o wyższej kulturze technicznej budują już
i zalecają stosowanie instalacji w domach, używające wodę wielokrotnie.
Buduje się zbiorniki na deszcz, aby tą
wodą spłukiwać toalety, stosuje się
pasywne sposoby oszczędzania wody.
Dba się o stan techniczny instalacji. To
wszystko jeszcze przed nami. Na razie
należy się spodziewać, że będziemy
mieć wszędzie wodomierze i woda
będzie rozliczana w całości według
ich wskazań.
Na deser zapraszam Państwa na
jazdę na rodeo. To znaczy na rozmowę
z panem Jerzym Pokojem, naszym
dolnośląskim szeryfem Western City.
Rozmawiamy nie tylko o dzikim
zachodzie, ale o naszej polityce przypominającej czasem czasy „dzikiego
zachodu”. Zapraszam na www.jeloka.
com do obejrzenia programów z cyklu
„Z 4 stron miasta” oraz „Dialogi jelonki” Wasz Wiktor Marconi

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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fot. dziquski

Pozytywnie zakręceni BMW
Łamanie stereotypów poprzez krzewienie kultury jazdy, rozwijanie pasji związanej z marką BMW, wzajemną pomoc
w naprawach pojazdów i poznawanie nowych, pozytywnych ludzi – taki cel przyświeca pozytywnie zakręconym
klubowiczom z BMW Klub Jelenia Góra, który w mieście funkcjonuje od dwóch miesięcy i z dnia na dzień zrzesza
coraz szersze grono pasjonatów.

fot. dziquski

Ich pasja to samochody marki
BMW. Czym różnią się oni od
innych kierowców, którzy poruszają się tymi pojazdami?
- Kierowcy, którzy jeżdżą BMW,
wielu kojarzą się z karkami, niebezpieczną jazdą, chamstwem
na drodze, łańcuchem na szyi,
trąbieniem i brakiem myślenia

– mówi Michał Kusaj. My chcemy
złamać ten stereotyp. Nasi klubowicze na wstępie dowiadują się,
że w klubie nie poszaleją. Staramy się “prostować” myślenie
młodych gniewnych, jeśli tacy
w ogóle do nas trafiają. Każdy
z nas zatrzymuje się na pasach,
umożliwia innym kierującym
włączenie się do jazdy. Chcemy
by właśnie po takim zachowaniu
rozpoznawali nas ludzie na ulicach – dodaje Artur Idziak.
Czynnie działających osób w
klubie jest około dziesięciu, na
zloty przyjeżdża około trzydziestu. Na stronie klubowego forum
zarejestrowało się natomiast
około 300 fanów i właścicieli
BMW. Kto może wstąpić do
klubu? Każdy, kto posiada bądź
posiadał tą markę pojazdu, ma
wiedzę na jej temat, chce się nią
podzielić i akceptuje obowiązujący regulamin. W punkcie spotów
i zlotów BMW Klub Jelenia Góra
czytamy zasady, jakim trzeba się
podporządkować : “szanujemy

my bączków, zachowujemy się
w sposób przyjmowany przez
społeczeństwo za właściwy i
nie naruszamy niczyjego dobra,
nie hałasujemy w miejscach
publicznych, dotyczy trąbienia,
głośnej muzyki oraz krzyków.

Jeśli uważasz, że nie jesteś w
stanie uszanować powyższych
zasad nie przyjeżdżaj na spoty!!!
(...)”.
Członkowie jeleniogórskiego klubu poza uczestnictwem
we własnych zlotach włączają
się do imprez innych klubów

Camperzy łączcie się!

Do cieplejszych i estetycznych szkół wrócą uczniowie
m.in. szkół podstawowych nr 3, 11, 15 oraz gimnazjum
nr 2 i 3. Ocieplone zostanie też miejskie przedszkole nr
10. Obecnie trwają prace termomodernizacji na tych
budynkach.

Wicemarszałek Sejmu Jerzy Szmajdziński oficjalnie otworzył VI Ogólnopolski Zlot Turystyki
Caravaningowej “Karkonosze 2009”. Tłumnie
przybyłe do Miłkowa załogi rywalizowały w pierwszych zadaniach konkursowych.

foto: angela

Nowe oblicze szkół

Remonty pochłoną sześć mln
dwieście tysięcy złotych, i będzie
to jedna z największych inwestycji w jeleniogórskim szkolnictwie
od wielu lat. W ramach podjętych prac na ścianach szkolnych
budynków położony zostanie
styropian i wymieniane będą
okna. Dodatkowo remonty, na
które obecnie ogłoszono przetarg, mają pojawić się w Szkole
Podstawowej nr 2 i w Miejskim
Przedszkolu nr 27. Na daniach
REKLAMA

swoje auta i ich nie katujemy, w
tym nie palimy gum, nie kręcifot. dziquski

Zmiana wizerunku

Głównymi założycielami BMW
Klub Jelenia Góra jest Michał
Kusaj (MajkelK), Artur Idziak
(Dziqsek) i Magdalena Golik
(Fiq). Jako menadżerki towarzyszą im Natalia i Dominika.
W zarządzie zasiadają ponadto
Offczar, Rafał///M3 i Obraian.

na Wiśniową Polanę i zobaczył,
jak bawią się pasjonaci caravaningu, może ktoś złałap bakcyla

BMW, m.in. z
Wrocławia. W
planach mają
rozwój klubu i
rozszerzenie jego
zasięgu na Dolny
Śląsk, a następnie na całą Polskę. Członkowie
klubu wierzą, że
d z i ę k i s wo i m
działaniom stworzą nowy wizerunek marki BMW,
i k i e r uj ą c e g o
tymi pojazdami. Czy im się to
uda? Chcieć znaczy móc. Życzymy powodzenia!

Autor: Angela

i za rok przyjedzie tu już własną
przyczepą…

Piątek był także Dniem Bez- wały się konkurencje
pieczeństwa Ruchu Drogowego (np. wymiana koła w
i Ochrony Środowiska. Odbyło przyczepie towarowej),
się losowanie nagród w ramach można było obejrzeć
finału Ogólnopolskiej Akcji pojazdy zabytkowe i
“Stop Wypadkom” (“Jeździć wymyślne przyczepy
trzeba też ostrożnie, a nie tylko campingowe. W sobożyć pobożnie” – to jedno z cie- tę przy Leśnym Bankawszych haseł wymyślonych ku Genów Kostrzyca,
przez dzieci). Zaproszono także klubowicze startowali
wychowanków cieplickiego w rajdzie rekreacyjDomu Dziecka do udziału w no-sportowym. Załogi
konkursach i na występ teatrzy- odwiedziły też najważku “Piotruś Pan” z Wrocławia. niejsze zabytki Kotliny
Wiśniowa Polana tętniła życiem Jeleniogórskiej. Kto
ruszy remont dachu w “siódem- do późnych godzin nocnych. choć na chwilę wpadł
ce”. W planach na ten rok jest Na pobliskim stadionie odby- w miniony weekend
też budowa boisk przy Szkole
Podstawowej nr 10, Gimnazjum
nr 4 oraz przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr I. Kwota
4.650 tys. zł to pożyczka z WojeSopot Hit Festiwal 2009 już za nami. Przez dwa dni wybieraliśmy polski i zagraniczny hit lata 2009 czyli
wódzkiego Funduszu Ochrony
utwory, które nucić będzie cała Polska, a trzeciego dnia wraz z Budką Suflera obchodziliśmy 35-lecie
Środowiska. Pozostała kwota
istnienia grupy.
pochodzi z budżetu miasta.

(Ola)

Hity lata 2009 już wybrane!

Angela
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dla redaktora
Marka Komorowskiego
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Tegoroczny, zorganizowany przez TVP2 i Radio Eska, Sopot Hit Festiwal poprowadziły dwie znakomite pary prezenterów: Monika Richardson i aktor Rafał Królikowski oraz Beata Sadowska i Jankes czyli
Krzysztof Jankowski z prezenter Impreski w ESKA TV i Radiu Eska. Transmisję na żywo z tego koncertu
przeprowadziła zarówno TVP2 jak i Radio Eska, natomiast specjalne relacje z tego wydarzenia oraz ekskluzywne wywiady można oglądać tylko w telewizji ESKA TV lub na stronie www.eskatv.pl
Pierwszego dnia o polski hit lata walczyło 15 znanych artystów, wśród których znaleźli się między innymi
Stachursky, Kasia Kowalska, Piotr Rubik, Łukasz Zagrobelny i Iwona Węgrowska. Swoje utwory zaprezentowali także: Natalia Lesz, ROAN, PIN, Mrozu, Candy Girl, Groovebusterz, Chłopacy, Pectus, i Blenders.
Wszystkich pokonała jednak najmłodsza,15-letnia uczestniczka konkursu, niezwykle uzdolniona wokalnie
Ewa Farna. Jej utwór „Cicho” w ścisłym finale zdeklasował piosenki zespołów PIN i Chłopacy i został hitem
lata 2009 a Ewa zgarnęła nagrodę główną – 40 000 zł.
Gośćmi specjalnymi tego dnia była szwedzka wokalistka September oraz Schiller, którzy wykonali swoje
przeboje. Również jako gość specjalny wystąpiła zwyciężczyni ubiegłorocznego Sopot Hit Festiwalu – Doda.
Piosenkarka, jak zwykle, przygotowała wspaniały show sprawiając radość wszystkim swoim fanom.
Drugiego dnia festiwalu obejrzeliśmy i wysłuchaliśmy15 zagranicznych wykonawców, walczących o to, czyj
utwór stanie się hitem lata 2009. Wśród nich znalazła się bardzo popularna i lubiana w Polsce In-Grid, która
tym razem startowała w konkursie oraz wiele innych przebojów znanych doskonale z radiowych głośników.
Laureatką drugiego dnia konkursu została belgijska wokalistka Dla dwóch pierwszych osób mamy
Katerine, która piosenką „Ayo Technology” wyśpiewała sobie płyty CD z muzyką. Wytnij kupon
nagrodę główną. Gośćmi specjalnymi tego dnia byli Bel-Mondo,
i przyjdź we wtorek 25 sierpnia
uważany za jednego z najzdolniejszych artystów r’n’b młodego
2009 o godz.10:00 do redakcji
pokolenia Francji oraz znany głównie z przeboju „Pump it Up”
Jelonka.com,
mieszczącej się przy
Danzel.
ul. M.C Skłodowskiej 13/2.
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WIADOMOŒCI

Wpadka wyłudzaczy

Na rybki w zbiornikach wody pitnej
Na „pilnie strzeżonych„ zbior nikach
ujęcia wody pitnej w
Dabrowicy na co dzień
wędkarze czekają na
branie. Takie informacje przekazali nam czytelnicy, którzy są tym
zaszokowani. – Przecież to niebezpieczne
– argumentują. Ochrona zapewnia, że teren
jest monitorowany i
patrolowany.
Mimo że teren jest ogrodzony
siatką i rozwieszone są niej tabliczki „Zakaz wstępu, teren Wodnika”,
miejsce to przyciąga coraz więcej
osób. – Często przejeżdżam tam
samochodem. Wędkarzy widzę
niemal codziennie. Jedni wchodzą
przez przedziurawioną siatkę, inni
po prostu przez nią przeskakują
– mówi pan Tomasz (dane do wiadomości redakcji). Wędkarze nic
nie robią sobie z zakazów, a wchodząc na teren zbiornika powodują
zagrożenie dla życia i zdrowia osób
korzystających z tej wody, głównie
mieszkańców Zabobrza. – Strach
pomyśleć co się stanie kiedy jeden
z łowiących wpuści do wody jakieś

Próba wyłudzenia 10 tysięcy zł, karty kredytowej oraz wyłudzenie telefonu komórkowego – takie zarzuty usłyszało
w tym tygodniu dwóch mężczyzn, którzy zostali złapani
na gorącym uczynku w jednym z jeleniogórskich banków.
Złodzieje tłumaczyli, że brakowało im pieniędzy na życie.
Teraz nie muszą się już martwić o gotówkę, w więzieniu
spędzić mogą nawet do 8 lat.

świństwo. Nigdy nie wiadomo kto i
w jakim celu tam wchodzi – mówi
Czytelnik. Teren ujęcia wody pitnej
w Grabarowie - Dąbrowicy ochrania i strzeże firma ochroniarkodetektywistyczna Joker z Jeleniej
Góry. Jej szef zapewnia, że nikt z
osób postronnych nie ma szans
przedostania się na teren ujęcia.
– Całość ogrodzona jest wysokim płotem, poza tym teren jest
monitorowany za pomocą kamer,

Słone konsekwencje
Szef ochrony ujęcia wody pitnej na „wszelki wypadek” przypomina natomiast o słonych
konsekwencjach jakie czekają na tych, którzy mimo zakazu i ostrzeżeń chcieliby się dostać
w okolice ujęcia.
– W przypadku zatrzymania człowieka na strzeżonym terenie, zostanie on przez naszych
pracowników skrępowany i przetrzymany do przyjazdu policji, z którą mamy ścisły kontakt.
Jest to obiekt strategiczny i nigdy nie wiadomo kto i w jakim celu wchodzi na ten teren
– mówi Sławomir Gaborec. Sprawa zostanie też przekazana do sądu.

czujników ruchu i podczerwieni
– mówi Sławomir Gaborec, szef
firmy. – Niemożliwe jest by ktoś
wszedł tam niezauważony przez
naszego pracownika. Mamy co
prawda duży problem uszkadzania
nam siatki i wtargnięcia na strzeżony teren, ale przez zwierzęta.

Być może ludzie mylą ujęcie wody
pitnej w Grabarowie ze Żwirownią
w Wojanowie. Tam rzeczywiście
wędkarze łowią sobie ryby i mają
do tego prawo. Na naszych zbiornikach ryb raczej nie ma. .

Angela

Zdaniem naszych internautów:
~rowerzysta123 - Jak nikt nie ma szans przedostania się na teren zbiornika kiedy ile razy tą drogą
jadę to ktoś kija w wodzie moczy? Widocznie taka firma ochroniarska i takich ma pracowników,
którzy nawet pewnie nie wiedzą gdzie to ujęcie się znajduje.
~pływak - Nie widzę żadnego zagrożenia w wędkowaniu na tym zbiorniku - powiem więcej - dziwię
się, że taki akwen nie jest zagospodarowany na jakiś wypoczynek dla turystów i sportów wodnych
- (bez silnika). Przecież ta woda i tak jest filtrowana i uzdatniania zanim idzie w rury Waszych
kranów. Co wy myślicie, że siadające na wodzie ptaki i pływające ryby nie zostawiają żadnego
paskudztwa w wodzie?? to powinien być akwen rekreacyjny.
~obiektywista - strategiczne obiekty powinny być chronione przez służby państwowe!
~rybak - Rybki dobrze tam biorą ...
~krzysiekM - Ochrona,monitoring,czujniki ruchu...mocno powiedziane- efekt- na załączonym
obrazku.

Dwóch mężczyzn w wieku 38 i
43 lata zostało zatrzymanych przez
policjantów z Wydziału do Walki z
Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze w
miniony czwartek (20 sierpnia br.).
38-latek wpadł w ręce stróżów
prawa w jednym z jeleniogórskich
banków, gdzie próbował wyłudzić
kredyt w wysokości 10 tys. zł. W celu
jego uzyskania złodziej posłużył się
sfałszowanym zaświadczeniem o
zatrudnieniu i zarobkach z jednej z
firm gastronomicznych. W dokument
zaopatrzył go 43-letni wspólnik.
– Jak się później okazało, spraw-

cy na podstawie tego zaświadczenia
usiłowali wyłudzić kartę kredytową
w jednym z jeleniogórskich banków
oraz wyłudzili telefon komórkowy
– mówi Edyta Bagrowska, oficer
prasowy Komendy Miejskiej Policji
w Jeleniej Górze.
Gotówką mężczyźni planowali
się podzielić, bo jak tłumaczyli policji, brakowało im pieniędzy „na
życie”. Teraz złodzieje mogą liczyć
na podzielenie celi więziennej, za te
przestępstwa mogą w niej spędzić
nawet 8 lat.

Angela

Zamiast pracować,
wolał kraść
O tym, jak bardzo trzeba być
ostrożnym w zatrudnianiu ludzi do
pomocy w domu, czy w ogrodzie
przekonała się jeleniogórzanka,
która została okradziona przez
pracownika. Właścicielka zatrudniła
mężczyznę do pracy w ogrodzie.
Mężczyzna wykorzystał moment
nieuwagi właścicielki, wszedł do
kuchni i ukradł portfel, a wraz z
nim trzysta złotych. Po kradzieży
ruszył do ucieczki. Na szczęście właścicielka zorientowała się w sytuacji,
zauważyła uciekającego mężczyznę
i zaalarmowała policję.

– Powiadomieni o zdarzeniu
policjanci z Wydziału Prewencji
Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej
Górze rozpoczęli poszukiwania. Kilka ulic dalej zauważyli mężczyznę,
który odpowiadał rysopisowi. Jak
się później okazało, był to sprawca
kradzieży – mówi podisnp. Edyta Bagrowska, oficer prasowy Komendy
Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.
– 39-latek trafił do policyjnego
aresztu. Odpowie za kradzież, za co
grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat.

Angela

Zderzenie
przez papierek

Śmierć lub kalectwo kierujących i ciężarnej pasażerki
– taka mogła być cena za chwilę nieuwagi kierowcy volvo, który w minioną środę doprowadził do zderzenia z
oplem...bo nachylił się by podnieść z podłogi papierek. Na
szczęście skończyło się na potłuczeniach i strachu.
Kierujący samochodem Volvo
jechał z Jeleniej Góry w kierunku
Podgórzyna, przy ostatnim stawie,
tuż przed zakrętem pochylił się,
żeby podnieść papier, który spadł
mu na podłogę. Chwila dekoncentracji spowodowała, że na zakręcie
wjechał prosto, pod nadjeżdżającego z naprzeciwka Opla.
- Nagle zobaczyłem jak gość zjeżdża na moją stronę jezdni – mówił
poszkodowany kierowca opla – nie
było szans na żadną reakcję. Tylko

Obserwuj przyrodę
i wygraj nagrody!

Smutas czeka na właściciela

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)

W tym tygodniu na swojego nowego właściciela w schronisku dla małych zwierząt czeka siedmioletni mieszaniec (pies) z numerem 140. zaszczepiony. Odłowiony
08.05.2009. Wzrost do kolan. Jest spokojny i opanowany.
Neutralnie nastawiony do człowieka, nie szczeka ale i nie
daje specjalnych oznak radości.
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 !!!

się zasłoniliśmy i trzask. Wiozłem
ciężarną córkę do szpitala, bo miała
skierowanie. Pojechała do niego w
karetce, ale nie tak miało być. Na
szczęście nie miała poważniejszych
obrażeń.
Do szpitala trafił również kierowca Volvo, ale po opatrzeniu
ran opuścił go. Za spowodowanie
kolizji został ukarany mandatem i
6 punktami karnymi.

(Mar)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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ODA OD MŁODOŚCI

Przeklęta komeżka
Czas na cotygodniową i arcykaloryczną pożywkę dla wyobraźni. Załóżmy, że jest niedziela
i idziemy do kościoła. Tam wcielamy się w rolę ministranta. Dla
podkreślenia przypadkowości
wyboru tego młodzieńca na
bohatera, nazwijmy go zupełnie
losowym zestawem liter: K, A, Z,
I, U (wszelkie podobieństwo do
realnych osób i zdarzeń jest – jak
już podkreślono – jak najbardziej
przypadkowe). Wypieram się
również wszelkich osobistych
powiązań z Kaziem – nawet
gdybym chciał wystąpić w roli
ministranta, to w życiu nie wbiłbym się w komeżkę znajdującą
się w czeluściach mojej szafy.
Abstrahując od tego faktu, tw.
Kaziu najzwyczajniej w świecie
nie istnieje (przynajmniej w
moich aktach).
Co ten nasz bohater widzi ze
swojej uprzywilejowanej pozycji naprzeciw ludu, to się w
głowie (nie tylko Kaziowej) nie
mieści! Włosy stają mu dęba na
widok coniedzielnego spektaklu
odgrywanego w kościele przez
dzieciaki. A spektakl to nie byle
jaki!
Zaczyna się od tego, że drodzy
młodzi uczestnicy mszy nie
wstają wtedy co wszyscy, tylko
sobie w najlepsze siedzą. Ale to
jeszcze nic złego, jako że jest to z
definicji zajęcie niemobilne (o ile
owsiki nie doskwierają) i niezbyt
przeszkadzające współbraciom.
Większy problem jest z tymi,
które owszem – wstają, ale na
tym nie kończą swojej aktywności. Kaziu na własne oczy widział
dziecko, które z uporem domokrążcy poruszało się slalomem
między ławkami. Było też i takie,
które cichaczem podlazło pod
konfesjonał, a potem pobiegło
do mamy, wrzeszcząc “Mamo
mamo a co to jest cudzołożyć? Bo
ten pan (tutaj wskazanie palcem)
tak powiedział!”
Inne brzdące i krasnale z
uporem maniaka odzywają się
podczas kazania. Prowadzą nawet konwersacje, przekrzykując
się z dwóch końców kościoła
słowami “mama!” i “tata!” rywalizując, kto zrobi to głośniej. Aktywność domokrążców

również wzrasta, gdy wszyscy
siadają a ksiądz przemawia. Co
poniektóre dzieciaki zaczynają
wtedy uprawiać zajęcze (tudzież
żabie – jak kto woly) przeskoki
z płytki na płytkę. Bywają też
i takie, które podchodzą pod
sam ołtarz (wówczas Kaziowi
tętno wzrasta okropnie!) a rodzice, zamiast interweniować,
stoją dziesięć metrów dalej (o ile
nie siedzą spokojnie w ławce) i
cieszą się, jaką to mają radosną
pociechę. Kaziu widział nawet
kiedyś, jak taki krasnal ugryzł
proboszcza w łydkę!
Jeśli nawet dzieci (te bezowsikowe) siedzą, to i tak spokoju
czujnemu oku Kaziowemu nie
zafundują. Zawsze, nieodwołalnie muszą robić coś innego. A
to szturchać mamę, a to “szeptać” z nią tak, że słyszy cały
kościół (a mama – oczywiście
– z uśmiechem od ucha do ucha,
że dziecko komunikatywne).
Niektóre uwielbiają (dzieci, nie
mamy) ciapciać i coś przeżuwać
(i chyba nie chcę wiedzieć co
– Kaziu też). Inne z kolei bawią
się jakimiś samochodzikami czy
też figurkami...
Kolejną zmorą Kazia – szczególnie gdy musi coś czytać lub
śpiewać – są dzieci w wózeczkach, które kochani i bardzo rozgarnięci rodzice podprowadzają
do samych pierwszych ławek, a
te, równocześnie z pierwszym
słowem Kazia, zaczynają płakać.
Czasami na zmianę, czasami się
nawzajem przepłakują, czasami
też płaczą niejako w chórze. Ale
nigdy rodzice ich nie wyprowadzają, nawet na pięć minut – no
bo kto by się tam przejmował
innymi, ich dziecko jest najważniejsze!
Przeklęta komeżka! - pomyślał
pod koniec spektaklu Kaziu, ze
względu na to, że musi się bulwersować i oglądać te wygłupy.
Uznał, że w życiu nie pozwoli
swoim dzieciakom na ciapkanie,
skakanie, konwersacje i gryzienie proboszcza w łydkę. I taką
postawę (Kazia, nie dzieciaków)
gorąco polecam.

Konrad Lipiński

PLOTKI I FAKTY
Zamienił jelenia na orła

Jerzy Łużniak, będąc zastępcą prezydenta Jeleniej Góry, nie
rozstawał się z herbem stolicy
Karkonoszy w klapie. Zminiaturyzowany jeleń brykał więc wraz z
samorządowcem tu, tam i ówdzie.
Uczestniczył w naradach, posiedzeniach, interwencjach, nudził
się też na sesjach rady miejskiej.
Jednak kiedy nasz polityk lokalny
awansował na wrocławskie salony
urzędu wojewódzkiego i został
wicemarszałkiem, wziął rozbrat
z jeleniem. – Jak smutny jest los
rogacza, że w znaczku w szufladzie
tkwi – napisałby poeta. A pan Jurek
zaprzyjaźnił się z dolnośląskim
orłem piastowskim, czarnym jak…
mniejsza o skojarzenia. Trzeba
podkreślić, że skrzydła Jerzemu
Łużniakowi przydadzą się do łatwiejszego przemieszczania swojej
osoby ze stolicy Karkonoszy do stolicy województwa dolnośląskiego.

Fot. Konrad Przezdzięk

ROZMAITOŒCI



Migawk¹ i piórem Jelonki.com
Aby wszystkim żyło się lepiej,

jako mężczyźni i politycy,

Kolor wygrywa

Poseł Marcin Zawiła wrócił do
przeszłości i zdradził nieco szczegółów dotyczących malowania i
remontu kamieniczek na placu
Ratuszowym na początku lat
90. XX wieku, kiedy to dzisiejszy
parlamentarzysta sprawował był
funkcję prezydenta Jeleniej Góry.
Otóż ówczesny (i dzisiejszy też)
konserwator zabytków nie zgodził
się na dodanie kolorowych pigmentów do farb. Kamienice miały
być białe i już. – Na wysokości
trzeciego budynku w podcieniach
białoskórników i pończoszników
konserwator wyjechał na urlop,
a skrzętny prezydent załatwił
pozwolenie na kolor u pełniącego
obowiązki konserwatora zastępcy.
I pozostałe budynki przybrały rozmaite barwy. Kiedy konserwator
z urlopu wrócił i przespacerował
się na plac Ratuszowy, oniemiał.
Najpierw zamówił wizytę u okulisty, a kiedy okazało się, że wzrok
nie szwankuje, ścisnął zęby w
odruchu bezsilności i przyznał,
że rzeczywiście kolorowy Rynek
jest ładniejszy.

mamy armaty gotowe do
strzału!

(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.

Marcin Zawiła, poseł PO, Jerzy Pokój, przewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego, Jerzy
Łużniak, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.

anzol

Redakcja

OKIEM NACZELNEGO 

Spieprzone atrakcje
Do naszej z pozoru normalnej
rzeczywistości wkrada się wiele
sytuacji szybko stawiających
na ziemię radośnie bujającego
w obłokach optymistę, który
uważa, że już jest świetnie.
W sierpniową niedzielę pojechaliśmy ze znajomymi odwiedzić piękny pałac w Brunowie z
nadzieją nie tylko na doznania
wizualne, lecz także smakowe
ostrząc apetyty doniesieniami
na temat dań serwowanych
przez pałacową kuchnię i wyobrażając odkurzone po latach
zaniedbań piękno zabytku.
Kres marzeniom o zwiedzaniu
i smacznym obiedzie położyli
weselnicy, którzy obsiedli całe
pałacowe założenie. Jakieś pod-

pite towarzycho męsko-damskie
rzucając mięchem (bynajmniej
nie tym ze stołu) doiło piwsko przy
szemrzącej fontannie. Od razu zrobiło się swojsko i romantycznie.
Dla kontrastu na pałacowych
piętrach odprawiano mszę dla
nowożeńców, więc nawet nie
wypadało zakłócać tej dostojnej
chwili zwiedzeniem. Z obiadu też
nici. Bo choć salony restauracyjne
w zabytku wielkie jak boisko piłkarskie, zabrakło wydzielonego
kącika dla konsumenta szarego.
Wszystko było przeznaczone na
weselne poprawiny, czyli na bełkotliwe „kilka razy po dwa razy i
na koniec jeszcze raz”. Wszędzie
snuły się skacowane damy i panowie z pokrowcami przenosząc w

nich odświętne kreacje. Na turystę
patrzyli spode łba. Zresztą obsługa
grzecznie, aczkolwiek stanowczo
dała do zrozumienia, że najlepiej
będzie, jeśli znikniemy. Sądząc
po zapachu przypalonego bigosu
weselnego nie było czego żałować
kuchennie.
Zabytku nie zwiedziwszy, udaliśmy się w kierunku Gryfowa

tubylca. Zastąpił znak drogowy i
powiedział, że ruiny są jakieś trzy
kilometry za nami. Po poszukiwaniach wreszcie udało nam się
znaleźć nędzne resztki dawnej
świetności – skrzętnie ukrytą za
peereleowską pokaźną chlewnią
– i nacieszyć oczy panoramą ziemi
gryfowskiej z zamkiem Gryf majaczącym się przed horyzontem.

ZAMIATANIE POD DYWAN GODNYCH EUROPEJSKIEGO
NAGŁOŚNIENIA ATRAKCJI SPRAWIA, ŻE WCIĄŻ
JESTEŚMY ZAŚCIANKIEM NASZEGO KONTYNENTU..

chcąc zobaczyć tym razem ruiny
zamku Podskale. Niewiele z tej
fortecy zostało. Kto by pomyślał,
że w regionie turystycznym bez
kłopotu tę atrakcję można znaleźć,
jest w grubym błędzie. Drogowskaz
wpuścił nas w wieś Rząsiny i
pewnie dojechalibyśmy tam, gdzie
zawracają miejscowe wrony, gdyby nie informacja miejscowego

Wracając zapragnęliśmy odwiedzić Radomice z leżącym na
polskiej części szlaku świętego
Jakuba kościółka pod wezwaniem
tegoż właśnie świętego. Tym razem drogowskazy zawiodły nas
donikąd z prostej przyczyny: nie
było ich, a jeśli były, to tak ukryte,
że pięć par oczu strzałek z nazwą
atrakcji i miejscowości nie dojrzało.

Dojechaliśmy w końcu do osady
Piaskowice, gdzie ślepa droga nie
chciała przepuścić zbłąkanych
turystów. Na szukanie przewodnika było już za późno. I tak – po
powrocie do Jeleniej Góry – nasza
połowicznie udana eskapada dobiegła kresu.
Takich spieprzonych atrakcji turystycznych jest w naszym regionie
od groma. Wystarczy wymienić
linię kolejową z Jeleniej Góry do
Lwówka Śląskiego. Mimo szacunku
godnych wysiłków starosty grodu
lwa pana Artura Zycha (Chapeau
bas, panie Arturze!), brak ogólnego wsparcia przy promocji tego
szlaku w jego stulecie sprawia, że
jubileuszowy rok mija tam prawie
bez echa! A przecież wydarzeń dla
tłumu miłośników kolejnictwa
mogłoby być mnóstwo. Choćby
cykliczne przejażdżki pociągiem
retro. Kłody pod tory „wylała”
powódź, która na jakiś czas linię
unieruchomiła, ale… wydaje się,

że decydentom w to graj, bo przynajmniej mają wytłumaczenie,
że nic się nie dzieje.
Podróże kształcą. Nie tylko te
międzykontynentalne, o które
dziś coraz prościej. Niezłą lekcję
dają też te proste wycieczki w
najbliższą okolicę. W przypadkach opisywanych skromna ekskursja obnaża słabości turystyczne naszego regionu, wydawać by
się mogło, nastawionego na turystę i pragnącego czerpać korzyści
z jego portfela rekompensując
wydatki pięknem krajobrazu i
dostępnością atrakcji. Cóż z tego,
kiedy beznadziejne oznakowanie
dróg doprowadzi zwiedzających
prędzej do szewskiej pasji niż do
upatrzonego miejsca? Zamiatanie pod dywan godnych europejskiego nagłośnienia atrakcji
sprawia, że wciąż jesteśmy zaściankiem naszego kontynentu.

Konrad Przezdzięk
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WYDARZENIA

Podziel się
szczęściem!

POCZET AKTORÓW JELENIOGÓRSKICH

Żarty i szczere wzruszenia

Zmieniasz stan cywilny? A może w Twojej rodzinie pojawia
się na świecie synek lub córka? Pochwal się tym Czytelni- Drobna, krucha i wiotka, obdarzona słowiczym
kom tygodnika Jelonka.com! To nic nie kosztuje.
głosem Elżbieta Kosecka od początku swojej praCo tydzień postaramy się in- my o nadsyłanie zdjęć ze ślubów cy zawodowej związana jest z Teatrem im. Norwiformować Państwo nie tylko o oraz chrzcin, które będziemy da, gdzie jej dźwięczny, czyściutki i z głębi duszy
wydarzeniach sensacyjno-poli- publikowali na łamach naszego płynący sopran koloraturowy dociera ze sceny
tycznych, lecz także przynieść pisma. Liczymy, że takie donie- do serc jeleniogórzan. I tak urzeka widzów od
nieco rodzinnych wieści. Mamy sienia ubarwią nie tylko gazetę, dwudziestu jeden lat odnosząc lokalne sukcesy.

FOT. Archiwum

nadzieję, że nam w t ym pomożecie.
Dlatego
prosi-

ale przyczynią się do zaciśnięcia
więzów lokalnej społeczności
jeleniogórzan i mieszkańców
Pierwsze kroki na jeleniogórKotliny Jeleniogórskiej. Czekamy
skiej scenie Kosecka stawiała
na odzew! Nasz adres: redakcja@
w żartobliwej baśni według
jelonka.com
Carlo Gozziego „Miłość do trzech
(tejo) pomarańczy” (1989) w reż. Andrzeja Jamróza, gdzie zagrała
podwójną rolę słynnej postaci
komedii dell’arte Smeraldiny
i komika. Rozległe możliwości
głosowe poparte dobrym przygotowaniem aktorskim ujawniła
w dwóch przedst awieniach
w reż. ówczesnego dyrektora
i kierownika art yst ycznego
teatru Jerzego Zonia z muzyką Janusza Grzywacza, która
stwarzała wszystkie klimat y
sceniczne; jako anioł w widowisku wg Ignacego Krasickiego
„Monachomachia” (1990) oraz
spektaklu Bogdana Rudnickiego
„Kontredans” (1992). Zmierzył
się z rolą służącej Serpiny, która
tyranizuje swego chlebodawcę - starego kawalera Uberto
Justyna Gwiaździńska i Marcin Adamczuk,
w sztuce Uberta Giovanniego
Battisty Pergolesiego „La serva
szczęśliwi nowożeńcy od 11 lipca, życzymy
padrona” (Służąca panią) w
im wszystkiego najlepszego na nowej drodze
reż. Krzysztofa Golasa (1995),
życia.
gdzie potrafiła być przezabawna,
a jednocześnie niosła szczere
wzruszenie.

Gitarą i Piórem po raz
drugi w Karpaczu

Wykonawcy poezji śpiewanej spotkali się w miniony
weekend na karpackim stoku Lodowiec, by wziąć udział
w koncercie Gitarą i Piórem. Impreza, którą od zawsze
kojarzono z Borowicami, zaczyna ściągać coraz więcej
ludzi do Karpacza. Zgodnie z tradycją, wieczorem scena
była wolna dla wszystkich amatorów.

Impreza Gitarą i Piórem w Karpaczu rozpoczęła się w piątkowy
wieczór. Oficjalnemu otwarciu
przez organizatorów i władze
miasta o godzinie 19.00 nie towarzyszyło zbyt wielu słuchaczy.
Można było się spodziewać, że
impreza nie przyciągnie większej
publiczności, która do tej pory
pozostawała wierna wyłącznie
borowickiemu spotkaniu z muzyką. Tam właśnie zrodziła się idea
koncertowania - dokładnie w 1989
roku, kiedy leśnik Waldek Szczerba umówił się z przyjaciółmi na
górskiej łące, by wspólnie pomuzykować. To spotkanie okazało się
magnesem dla osób spragnionych
łagodnej muzyki z lirycznymi
tekstami. Od tego momentu, w
Borowicach odbyło się już 21

koncertów Gitarą i Piórem.
Z kolei Karpacz zorganizował
spotkania poezji śpiewanej po
raz drugi. W piątek stok dość
powoli wypełniał się publicznością, ale w połowie koncertu było
już naprawdę tłoczno. Koncert
prowadził jeden z wykonawców,
Tolek Muracki, uznany balladzista, autor, kompozytor i tłumacz,
który wprowadził w świat piosenki lir ycznej swoje dorosłe
dzisiaj dzieci, Aleksandrę i Jakuba.
Zaśpiewali: Paweł Orkisz, Elżbieta
Wojnowska, Stefan Brzozowski,
Mieczysław Czyżkiewicz oraz
gwiazda wieczoru, Żanna Biczewska. Po występach znanych
wykonawców poezji śpiewanej,
przyszedł czas na wolną scenę.

I właściwie potem Elżbieta
Kosecka stała się świetną odtwórczynią tzw. znaczących
epizodów – postaci ekscentrycznych, rodzajowych czy wręcz
dziwacznych. Wśród wielu ról
teatralnych znalazły się te z
literackiej klasyki; w repertuarze
Mikołaja Gogola w reż. Wiesława
Hołdysa: „Opowieści petersburskie” (1989) w podwójnej roli
bankietującej i urzędniczki oraz
„Martwe dusze” (1990), gdzie
wystąpiła jako Pluszkin i Maksym
Tieliatnikow, służebna z komedii
fredrowskiej „Zemsta” (1993)
w reż. Zygmunta Bielawskiego,
mniszka z komedii szekspirowskiej „Miarka za miarkę” (1996)
w reż. Krzysztofa Pankiewicza,
chochlik z dramatu Juliusza
Słowackiego „Balladyna” (1999)

sa Hugo „Ciuciubabka
albo ślepiec” w reż.
Marca Bobera (1991).
Obroniła się jednak
przed dosadnością swoich ról, rysowanych ostro, wyraziście, z dużą
dozą podszytego ironią
autentyzmu.

Śpiewająca projektantka kostiumów
Była współautorką
inscenizacji słownomuzycznej „Bella Cura”
(2003), zabawnie spoi n t owa n e g o a r i a m i
operowymi Mozarta,
Donizettiego, Róży ckiego, pieśniami Czajkowskiego, Sibeliusa,
Schuberta, Rubinsteina czy fragmentami
specjalnie dobranych
utworów współczesn e g o ko m p o z y t o r a
rosyjskiego Sergiusza
Zagny. Kosecka w tej
inscenizacji mogła sobie pozwolić na bawienie się każdym
słowem. I nie tylko z wdziękiem
i mistrzostwem aktorka wykonywała arie i romance. Specjalnie
do tego spektaklu także zaprojektowała i uszyła stroje.
Pomogła również przy wymyślaniu i realizacji przebrań
do familijnego przedstawienia
Teatru Animacji „Opowieści podwórkowe” na podstawie wierszy
A. A. Milne’a w reż. Honoraty Magdeczko-Capote (1992).
Wzięła udział w widowisk u
bożonarodzeniowym powstałym
z inicjatywy Miejskiego Ośrodka
Kultury (obecnie JCK – przyp.
red.) na podstawie scenariusza
Karola Nowakowskiego i Tadeusza Wnuka „Niesłychanać to
nowina” (1998-2001), do którego
wymyśliła kostiumy.

Trafiła do widza
Budziła sympatię najmłod-

Przed kamerą filmową
Miała dwukrotną okazję spotkać się
na planie filmowym z Janem Jakubem
Kolskim; w telewizyjnym dramacie
obyczajowym „Jańcio Wodnik” (1993)
i obrazie „Cudowne miejsce” (1994)
jako Sońtowa. Wystąpiła także w
jednym z odcinków opery mydlanej
Polsat „Pierwsza miłość” (2007) w
roli sprzątaczki na Uniwersytecie
Wrocławskim oraz serialu
policyjnym „Fala zbrodni” (2008).

w reż. Grzegorza Mrówczyńskiego czy przygarbiona, złośliwa
Annuszka z widowiska Michaiła
Bułhakowa „Mistrz i Małgorzata”
(2002) w reż. Siergieja Fiedotowa. Stworzyła także dziesiątki ról teatralnych w obrazach
współczesnych; jedną z nich jest
Ola Jolanta/Jokasta w sztuce Clau-

szej publiczności w musicalach
Macieja Staropolskiego w reż.
Jacka Medweckiego; na motywach baśni Hansa Christiana
Andersena - „Calineczka” (1993)
i „Królowa Śniegu” (1996) oraz
na podstawie powieści autorstwa
Lewisa Carrolla „Alicja w krainie
czarów” (1995), a także spekta-

klach w reż. Cezarego Domagały;
„Mały książę” (1996) Antoine’a
de Saint-Exupéry’ego i „Król Maciuś Pierwszy” Janusza Korczaka
(1997). W musicalowej adaptacji
jednej z najpoczytniejszych przez
młodych czytelników powieści
Marka Twaina „Przygody Tomka
Sawyera” (2001) zagrała postać
kuzynki tytułowego bohatera
Mary Sawyer.
Perfekcyjnym wykonaniem i
błyskotliwą interpretacją utworów muzycznych zaimponowała
śpiewając w inscenizacji Jana
Skotnickiego „Kolędnicy” (1992),
przedstawieniu „Norwid” w reż.
Aliny Obidniak (1995), dramacie Hugo von Hofmannsthala
„Elektra” w reż. Mai Kleczewskiej
(2001), widowisku poświęconym
Agnieszce Osieckiej „Wielka

woda” w reż. Jana Szurmieja
(2003), poemacie Jana Pawła II
„Tryptyk rzymski” (2003) oraz
spektaklu Witolda Gombrowicza
„Trans-Atlantyk” w reż. Bartłomieja Wyszomirskiego (2006).
Pozostała w pamięci publiczności w dalszoplanowej roli Rozy
Galperiny, śledczej NKWD, ubranej w seksowną czarną bieliznę
w sztuce Władimira Sorokina
„Podróż poślubna” w reż. Iwo
Vedrala (2007), gdzie po raz
kolejny ujawniła swój wachlarz
możliwości wokalnych.
Elżbieta Kosecka z pewnością
zapewni nam jeszcze wiele interesujących wieczorów w Teatrze
im. Norwida, który dał jej poczucie wartości zawodowej.

Konrad Przezdzięk

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Filip Kudłacik z Jeleniej Góry od 13 sierpnia inaczej patrzy
na świat niż przed tą pamiętną datą. Jego życie zmieniło
kilka chwil podczas ostatniego dnia pobytu w Międzyzdrojach, gdzie wyjechał z rodziną na tygodniowe wakacje.
Podczas ostatniej kąpieli przed wyjazdem niewiele brakowało, by ojciec trzyletniego malca, pożegnał się z tym
światem. Życie uratowali mu ratownicy WOPR. W hołdzie
i podzięce dla nich Filip napisał swoją życiową opowieść.
Niech to będzie też przestroga dla innych.
Bez gwiazd
Nie było Pameli Anderson. Nie
było Davida Haselhoffa. Nie było
nafaszerowanych nowinkami
technologicznymi łodzi motorowych. Ultraszybkich, nadzwyczaj
zwrotnych skuterów wodnych
także sobie nie przypominam.
Wobec powyższego o nieobecności
helikopterów w zasadzie również
nie trzeba wspominać. Ku niezmierzonej mej radości , miast tych futurystycznych maszyn, miast podrasowanych skalpelami chirurgów
plastycznych gwiazdeczek, byli Oni
– kilku młodych mężczyzn i około
pięćdziesięciometrowy zwój linki.
Była chęć niesienia pomocy. Było
zdziwienie ewoluujące w skrajne przerażenie. Było krańcowe
wyczerpanie graniczące z utratą
świadomości. Naprawdę niewiele
brakowało a ostatnie pożegnanie
również miałoby miejsce...

Radość z odpoczynku
Ostatni dzień wczasów. Jutro
rano torby zostaną upchane w bagażniku i nastąpi powrót do szarej
codzienności i rzeczywistości. –Nie
iść na plażę? –Nie porzucać się na
fale? W ten ostatni dzień takiego
grzechu zaniechania po prostu
nie mogłem popełnić. Ogólnie
było dosyć chłodno, wiatr niezbyt
przyjemny, ale znośny. Słońce
nieśmiało zerkało poprzez szpary
i wnęki jakie w swych kształtach
chmury łaskawie raczyły mu zostawić. Plażowiczów dosyć sporo,
amatorów kąpieli w porównaniu
z frekwencją z dni poprzednich,
garstka. Nie namyślając się wiele
zgłosiłem najbliższym, iż wyruszam uraczyć się ostatnią kąpielą
w morzu, po czym dziarskim krokiem ruszyłem ku lekko, w mym
mniemaniu, wzburzonym falom.
Gdybym wówczas zdawał sobie

pewnością nie ruszyłbym się z
miejsca.
Temperatura wody miło mnie
zaskoczyła, bez reszty oddałem
się więc odstresowującym skokom na fale. Poczułem się trochę
jak szesnaście lat temu, gdy w
czwartej klasie podstawówki na
organizowanej przez szkołę kolonii widziałem morze poprzednim
razem. Znajdowałem się około
dwudziestu-trzydziestu metrów
od plaży, woda sięgała ledwie „do
pępka”, ale uderzające raz po raz
fale sięgały czubka mej głowy. Fale
zadawały swe ciosy, siłą chciały
zmusić mnie do powrotu na brzeg.
Opierałem się tej sile i przeświadczony o swej mocy co rusz wychodziłem zwycięsko z pojedynku ze
ściankami wody.

Na ratunek
Beztroską zabawę w „bitwę z
żywiołem” przerwał krzyk rozpaczy dochodzący z niedaleka...
Rozejrzałem się szybko i nieopodal
ujrzałem dwóch ludzi po czym
kolejna fala uderzyła znienacka.
Kciukiem i palcem wskazującym
starłem wodę z oczu i przyjrzałem
się tym postaciom. Kilkanaście
metrów ode mnie, starszy, na oko
czterdziestopięcioletni mężczyzna
trzymał się kurczowo krawędzi
materaca, po drugiej stronie znajdował się chłopak, mógłby być jego
synem. Bijąca niemal bez przerwy
woda nie pozwoliła mi początkowo obiektywnie ocenić sytuacji,
miałem wrażenie że ci panowie
po prostu bawią się w morzu,
podobnie jak ja przed momentem
wykonywałem nieprawdopodobne
akcje w stylu Jackie Chana tudzież
Jeta Li etc. w czasie walki w morskimi falami. Wyraz twarzy, kolor ich
skóry, bezgraniczne przerażenie
na tej twarzy się malujące, a także

-„Trzymaj się facet!!’’ –usłyszałem
i momentalnie wróciłem do
rzeczywistości, ujrzałem przed
sobą twarz człowieka i ostatkiem sił
wyciągnąłem w jego kierunku ręce,
Chwyciłem się Go i wtuliłem się tak jak
mój trzyletni Syn wtula się we mnie
gdy mocno się czegoś przestraszy...
zweryfikowały moje przypuszczenie o rozrywkowym charakterze tej
sytuacji. Przypominam, że poziom
wody w momentach wolnych od
fal nie sięgał wyżej niż pępek. Nie
namyślając się wiele ruszyłem
z pomocą. Gdy dopłynąłem na
miejsce, stopami nie dosięgałem
już dna. Chwyciłem jeden z rogów

szonego człowieka...Tak mi się
bynajmniej wydawało.

Zaczyna się dramat
Dotychczas przekonany byłem
święcie że fale zawsze wypychają
obiekty znajdujące się w morzu w
stronę plaży. Boleśnie odczułem
na własnej skórze, iż tym razem

pomagać w dotarciu na stały ląd
– wciągały głębiej w słonowodne
czeluści. Nie pojmowałem co się
dzieje, ani dlaczego się dzieje.
Pomimo ogromnego wysiłku moich ramion oraz ramion mojego
kompana w tej niezwykłej sytuacji
– oddalaliśmy się od sylwetek
majaczących na piaszczystej plaży.
W momencie gdy zdałem sobie z
tego sprawę puściłem materac i
postanowiłem ratować siebie, ruszyłem przed siebie co sił w rękach i
nogach. Bardzo szybko okazało się
że sił mam stanowczo za mało. Ból
w mięśniach narastał z każdym ruchem, zaś kłucie w płucach stawało
się nie do zniesienia...Wiosłując
szaleńczo kończynami udawało
mi się pokonać kilka metrów, ale
morze miarowo i spokojnie chwytało mnie w swe objęcia i pomału,
leniwie ciągnęło w przeciwnym
kierunku. Za każdym razem kawałek dalej niż punkt wyjścia po
poprzednim razie...

Film z życia

sprawę jak stwierdzenie „ostatnia
kąpiel w morzu” bliskie jest temu
co ma za chwil parę nastąpić, z

nieopisany strach w oczach starszego z mężczyzn, w momencie
gdy zawył żałośnie po raz wtóry,

materaca, po przeciwnej stronie
młodzieniec chwycił drugi róg i
rozpoczęliśmy holowanie wystra-

tak nie jest. Nie wiedzieć kiedy fale
przemieniły się w rozpostarte łapy
morskiego monstrum, które miast

Nie miałem szans na samodzielne dotarcie do brzegu, w chwili
gdy dotarła do mnie ta okrutna
prawda, zdecydowałem resztki
sił ulokować w wołanie o pomoc.
Właściwie to w żałosny wrzask,
przerywany przez wlewającą się
do ust słoną wodę i próby złapania
oddechu. I wtedy zaczęło się coś,
co dotychczas znałem jedynie z
łzawych historyjek i tandetnych
romansideł i opowiadań dla znudzonych życiem ludzi w zaawansowanym wieku...Zacząłem widzieć
obrazki z przeszłości, przez umysł
przelatywały mi scenki z dzieciństwa jak zasmarkany i umorusany
biegam po boisku przy podwórku
w okolicy Placu Ratuszowego, jak
jeżdżę na rozklekotanym rowerku, jak gram w piłkę z kolegami
i braćmi. W pewnym momencie
pojawił się także Mój Syn, na tym
samym boisku co ja kilkanaście
lat wcześniej. Czy to już naprawdę
koniec? Czy zasłużyłem na taki

żałosny koniec? Tyle jeszcze mam
do zrobienia, tyle muszę pokazać
Juniorowi, tyle Go nauczyć Naszła
mnie myśl- czy pojawi się tunel
i światełko w stronę którego ze
wszystkich sił zapragnę podążyć?

Pomoc nadeszła
- Trzymaj się facet! –usłyszałem i momentalnie wróciłem do
rzeczywistości, ujrzałem przed
sobą twarz człowieka i ostatkiem
sił wyciągnąłem w jego kierunku
ręce, Chwyciłem się Go i wtuliłem
się tak jak mój trzyletni Syn wtula
się we mnie gdy mocno się czegoś
przestraszy...
Opisane przeze mnie zdarzenie miało miejsce 13-go sierpnia
bieżącego roku. Z rozmowy z
ratownikami WOPR Międzyzdroje
dowiedziałem się że tylko tego dnia
wyciągnęli z wodnych odmętów
12 osób, byłem wśród nich ja,
dzielny młodzieniec oraz człowiek
któremu ruszyliśmy z pomocą. Ratownicy z przykrością stwierdzili,
że od większości uratowanych nie
słyszą nawet słowa podziękowania,
co jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe. Jak można nie podziękować
komuś za drugie życie? Dlatego
zdecydowałem się opisać moja historię, by w jakiś sposób oddać hołd
i złożyć najgorętsze podziękowania
ode mnie i moich najbliższych dla
dzielnych i odważnych chłopaków
z WOPR w Międzyzdrojach. Nabrałem ogromnego szacunku dla
waszego zawodu, zdałem sobie
sprawę iż Wasza praca to nie tylko
opalanie nagich torsów ku uciesze
plażowiczek, ale przede wszystkim,
powołanie.
Na zakończenie chciałem napomknąć ku przestrodze, by dać
powód do zastanowienia się przed
zbyt beztroskim podejściem do
sprawy kąpieli w morzu - mam
około 180 cm wzrostu i ważę około
95 kg, w morzu byłem niczym...
Zastanówmy się.

Filip Kudłacik – TS

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Wykopaliska w wieży
W Książęcej Wieży Mieszkalnej w Siedlęcinie kolejny raz
goszczą archeolodzy. Prowadzą badania wykopaliskowe,
których celem jest ustalenie pierwotnego wyglądu obiektu, a także jego otoczenia. Ukoronowaniem ich pracy
będzie również wystawa znalezionych eksponatów.
Znajdują historię

Fragment y średniowiecznej ceramiki i szkła, kościany
grzebień, średniowieczne kafle
piecowe oraz bełt do kuszy to
tylko niektóre z wielu przedmiotów, które znaleziono podczas
ubiegłorocznych wykopalisk w
Siedlęcinie. Spośród ceramiki
duże znaczenie mają zwłaszcza
fragmenty późnośredniowiecznych, luksusowych naczyń,
wykonanych z kamionki. Należą
do tzw. ceramiki grupy Falkego i są na Śląsku odkrywane
stosunkowo rzadko. Używali
ich przedstawiciele możnego
rycerstwa a także bogatych
rodzin mieszczańskich. Młodzi
archeolodzy mogą się pochwalić
już trzema takimi zdobyczami,
dwoma mniejszymi fragmentami, znalezionymi
w 2008 r. i jednym dużym,
do którego
dotarli
podczas

tegorocznych badań. Jest to nie
lada sukces, zważywszy na fakt,
że do Siedlęcina przyjechali
zaledwie tydzień temu. Bardzo
ważne jest jednak nie tylko odnajdywanie samych zabytków,
ale przede wszystkim badanie
tzw. kontekstu, czyli miejsca, w
którym zostały znalezione. Tylko
dzięki metodycznie prowadzonym badaniom archeologicznym możliwe jest wykorzystanie
informacji o miejscu odkrycia
zabytku do dokonania ustaleń
dotyczących historii samego
obiektu. Nawet najciekawsze
zabytki, pozyskane bez należytej staranności i dokumentacji,
powodują nieodwracalną utratę
ważnych informacji na temat
historii badanych obiektów.

Odtwarzają historię

Badania archeologiczne prowadzą studenci Uniwersytetu
Wrocławskiego i Jagiellońskiego
pod opieką dr Lecha Marka i dr
Przemysława Nocunia. Wielu
studentów do Książęcej Wieży Mieszkalnej przyjechało
drugi raz. W tym roku dołączył
do nich również Słowak. W
ubiegłym roku ich głównym
zadaniem było rozpoznanie
wnętrza wieży.
- Mieliśmy założone
cztery wykopy, każdy z
nich przyniósł ciekawe
ustalenia na temat
historii wieży. Przykładowo dzięki wykopowi na parterze
wieży w ubiegłym roku
odsłoniliśmy wcześniejsze
poziomy użytkowe (podłogi i posadzki) oraz relikty
dawnej ściany działowej.
Wiemy już, jak w przeciągu kilku stuleci wyglądały

pomieszczenia i podłogi parteru
wieży. Obecnie kontynuujemy
prace w samym obiekcie, badamy drugie z pomieszczeń parteru. – mówi Przemysław Nocuń.
Również w ubiegłym roku w
wykopie przed wieżą pojawił
się także duży mur oporowy
z przyporą. Odsłonięto go na
głębokości do ponad 3 metrów.
Pierwotnie wyznaczał granicę
fosy, którą archeolodzy chcieliby
w przyszłości odsłonić. Podobny
mur jest odsłaniany w wykopie za wieżą, w którym prace
prowadzone są obecnie. Dzięki
badaniom wykopaliskowym,
już dziś można powiedzieć, że
fosa otaczająca dawnej wieżę
od południa i zachodu została
zasypana nie wcześniej niż pod
koniec XIX w., co jest także bardzo istotnym odkryciem.

rzeczy zostanie przez nich opisana. Dodatkowo do wystawianych
fragmentów naczyń zostaną dołączone rysunki i zdjęcia, dzięki
którym, osoby zwiedzające,
będą mogły zobaczyć, jak dany
eksponat wyglądał pierwotnie.
Na realizację przedsięwzięcia potrzebne są jednak
pieniądze. W Książęcej
Wieży Mieszkalnej nie ma
gablot, w których można
by umieścić ekspozycję.
Poszukiwany jest więc potencjalny sponsor, gotów
sfinansować ich zakup.
Nie jest to duży wydatek, a satysfakcja z

Archeolodzy podczas tegorocznych badań mają nadzieję
znaleźć także kolejne fragmenty
średniowiecznych kaf li piecowych, których kilka udało
się już znaleźć podczas prac
porządkowych. Niektóre z nich
przedstawiają między innymi
ciekawe sceny mitologiczne. W
przyszłym tygodniu archeolodzy
powinni dotrzeć do warstwy
średniowiecznej i można liczyć
na to, że pojawią się kolejne,
ciekawe zabytki, dokumentujące
najstarszą historię siedlęcińskiej
wieży.

Poszukują sponsora

Po zakończeniu wykopalisk
planowana jest organizacja wystawy eksponatów, które uda się
archeologom znaleźć podczas
badań. Każda ze znalezionych

Zamiast na Policję, pojedziesz w las

Ania

Majtki pełne narkotyków
220 porcji amfetaminy miał jeden z
dwóch zatrzymanych przez policję ze
Szklarskiej Poręby. 19 – latek ukrył
narkotyki w majtkach, na prośbę drugiego z zatrzymanych, który wcześniej
był skazany za posiadanie środków
odurzających. Teraz za kratami więzienia mężczyźni mogą spędzić do 8 lat.

że Kowary wyglądają teraz bardziej estetycznie. Niestety, od
jednego z mieszkańców miasta
dotarła do nas informacja o
pomyłce na jednym ze znaków.
Błąd jest poważny, ponieważ
strzałka wskazująca drogę na
Komisariat Policji, jest narysowana w przeciwnym kierunku.
Znak, o którym mowa, znajduje
się przy ul. 1-go Maja (centrum
miasta), vis-à-vis Kościoła Pa-

rafialnego i może poważnie
wprowadzić w błąd.
Kto wie, czy podobnych pomyłek nie ma więcej. Dzięki
spostrzegawczości jednego z
mieszkańców, możemy zasygnalizować władzom miasta (nie
tylko Kowar, również pozostałych miast objętych projektem),
aby baczniej sprawdzały efekty
pracy wykonawców. 

Ola.

Do zatrzymania osób podejrzanych o dystrybucję narkotyków doszło w minioną środę
po północy. - Policjanci uzyskali informację, że zatrzymani
mogą zajmować się dystrybucją
narkotyków w Szklarskiej Porębie. Funkcjonariusze podjęli
działania, a podejrzani zostali
zatrzymani na jednej z ulic
w tej miejscowości. W trakcie
czynności okazało się, że 19-latek ukrył w majtkach 220 porcji
amfetaminy. O tę przysługę
poprosił go drugi z mężczyzn,
gdyż ma na swoim „koncie”
wyrok za narkotyki. – mówi
Edyta Bagrowska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w
Jeleniej Górze.
Obydwaj mężczyźni trafili do
policyjnego aresztu. Policjanci
ustalają źródło pochodzenia
zabezpieczonych narkotyków
oraz sprawdzają czy mężczyźni
zajmowali się ich dystrybucją.

Za posiadanie
znacznych ilości środków odurzających mężczyznom grozi kara

pozbawienia wolności nawet
do 8 lat.
Angela

REKLAMA

Przeszło miesiąc
temu Kowar y
wzbogaciły się
o nowe oznakowanie miasta w
ramach projektu
“TRANSKARKONOSZE - Wzrost
atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko-czeskiego poprzez
stworzenie jednolitego systemu
oznakowania
miast par tnerskich”. Ale mieszkańcy dopatrzyli
się już pierwszych
pomyłek.
Kowary jako jedno z trzech
miast pogranicza polsko-czeskiego (w tym również, Karpacz i Pec
pod Śnieżką) zyskały niedawno
nowy, czytelny system oznakowania ulic i atrakcji turystycznych. Inwestycję zrealizowano w
ramach Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita
Polska 2007-2013.
System oznakowania sprawił,

pewnością będzie ogromna.
Wystawa byłaby jedną ze stałych
atrakcji w wieży w Siedlęcinie.

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

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS Z NAMI NIE PODARUJESZ!

BEZ ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH

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

POMOC W KAŻDYM WYPADKU

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

24 sierpnia 2009 r.

Kowarskie wakacje
w siodle
„Półkolonia w siodle” to inicjatywa właścicieli kowarskiej
stadniny - Konie Parkitny. Pomysł powstał jako urozmaicenie półkolonii organizowanych przez Miejski Dom
Kultury w Kowarach, które zakończą się 28 sierpnia. Od
wtorku dzieci zgłębiały tajniki jazdy konnej, a w sobotę
wzięły udział w zawodach.
W sobotę, w kowarskiej stadninie - Konie Parkitny, zakończyły się półkolonie dla dzieci i
młodzieży w wieku szkolnym.
Pomysłodawcami takiej formy
spędzenia wolnego czasu podczas
kończących się już wakacji, są
właściciele ujeżdżalni. Chodziło
o urozmaicenie przedsięwzięcia
organizowanego przez MOK,
gdzie do końca sierpnia odbywają
się darmowe zajęcia dla młodych mieszkańców Kowar (gry,
zabawy, zajęcia parateatralne i
plastyczne).
Prawie dwudziestka dzieci

uczęszczała na zajęcia z jazdy konnej. Przez okres tygodnia, koloniści mieli codziennie po 3 godziny
zajęć teoretyczno-praktycznych.
Program kolonii okazał się naprawdę atrakcyjny. Zaczynając od
poznania zasad obowiązujących
na terenie stadniny, dzieci stopniowo dowiadywały się, jak wygląda
pielęgnacja konia, przygotowanie
go do jazdy. Warto wspomnieć,
że już drugiego dnia uczestnicy
półkolonii jeździli na lonży, a podczas sobotnich zawodów, na które
zaproszono rodziców, koloniści
zaprezentowali niełatwą (biorąc

pod uwagę czas trwania kursu, tj.
5 dni) jazdę w zastępie.
Jak wynika z relacji dzieci,
nauka jazdy konnej wymaga dobrej kondycji, wielu na początku
odczuwało bóle mięśni, ale mimo
to ćwiczyli z pełnym zaangażowaniem pod okiem wymagających
instruktorek. Trzeba przyznać,
że postępy były widoczne bardzo
szybko. Podczas, bądź co bądź,
ciężkiej pracy, dzieci miały też

WIADOMOŒCI
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Wizyta w Austrii
W dniach 14-16 sierpnia, Stowarzyszenie KIF z Zillertal
(Austria), współpracujące od wielu lat z powiatem jeleniogórskim, obchodziło swoje dwudziestolecie. Na jubileusz
został zaproszony wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Marek Mikrut, który w imieniu przewodniczącego Zbigniewa
Jakiela oraz całej rady przekazał na ręce prezesa KIF, Aloisa Eberhartera, list gratuacyjny. - Chcieliśmy podziękować
za naszą wieloletnią współpracę oraz promocję naszego
regionu w Austrii – mówi Marek Mikrut.

KIF to stowarzyszenie o cha- ewangelików z Tyrolu.
rakterze kulturalnym, zrzeszaGuitar Duo jeleniogórzan, Adające artystów plastyków, mu- ma i Marka Mikulskich uświetniło
zyków i literatów. - Wzajemne uroczystość otwarcia wystawy
relacje powiatu jeleniogórskiego jubileuszowej. Jeleniogórzanie
i Austriaków zaczęły się na dobre zagrali ponadto specjalny koncert
rozwijać od 1998 roku, kiedy w w jednym z luksusowych hoteli
Mysłakowicach otwarto Dom Ty- w Fügen. - Wspólnie z muzykami
rolski – wspomina Marek Mikrut. odbyliśmy wiele spotkań, na
Przed dwoma laty 130-osobowa których rozdawaliśmy materiały
chwile wytchnienia. Wtedy słu- delegacja z Zillertal odwiedziła promocyjne naszego regionu
chały wykładów m.in.: na temat nasz region z okazji 170-ej rocz- – opowiada Marek Mikrut.
zasad żywienia konia, rodzajów nicy przybycia w Karkonosze
Ola
chodów i dyscyplin jeździeckich.
Jedną z najbardziej oczekiwanych
atrakcji „półkolonii w siodle” była
przejażdżka bryczką.
Po sobotnich zawodach, młodzi
adepci sztuki jeździeckiej mogli
podzielić się swoimi wrażeniami
podczas rodzinnego ogniska.
Uczestnicy półkolonii na pewno
wrócą do szkoły pełni wrażeń
i satysfakcji, że podczas tych
wakacji zdobyli cenną i piękną
umiejętność jazdy konnej.
Takie inicjatywy powinny być
zachętą dla wszystkich, którym
zależy na rozwoju i pozytywnej
rozrywce dzieci i młodzieży z
naszego regionu. Powinniśmy też
bardziej rozglądać się wokół siebie,
bo często atrakcyjne przedsięwzięcia umierają w zarodku. Bywa, że
z powodu braku chętnych, trzeba Osoby zainteresowane tym, co dzieje się w Jeleniej Górze,
je odwoływać, a wielu ma znowu będą mogły wyrazić swoje opinie na spotkaniu w Książpożywkę do narzekania na fakt, że nicy Karkonoskiej, które odbędzie się 27 sierpnia przy
„u nas” nic się nie dzieje.
ulicy Bankowej.
Warto też zachęcać nasze dzieci,
Prowadził je będzie dzienni- z ludźmi, którzy nie są obojętni
by odwiedzały Domy Kultury w
swoich gminach, gdzie zawsze karz i eseista Andrzej Więckowski, na to, co dzieje się w ich mieście.
dowiedzą się o aktualnych przed- Rozmowa ma dotyczyć rozwoju Uczestnikiem spotkania będzie
sięwzięciach w ich mieście - z my- stolicy Karkonoszy, tego co po- też dyrektor Książnicy Karkonoślą o nich, ich zainteresowaniach winno się zmienić. A może już nic skiej a zarazem posła na Sejm RP,
nie trzeba zmieniać? Dla Pawła Marcin Zawiła.
i pasjach.
Tekst i foto Ola Kucharskiego, inicjatora przedsięwzięcia, ważne jest spotkanie
Ania


Jeleniogórzanie swojemu miastu

WATRA się rozrasta
Członkowie Klubu Osiedlowego WATRA Jagniątkowska postanowili rozwinąć skrzydła.
Zakładają fundację o tej samej nazwie, której celem będzie pozyskiwanie środków
finansowych, potrzebnych do realizacji kolejnych przedsięwzięć. Zamierzają nawiązać współpracę z Michałowicami i marzą o zjeździe na saniach rogatych ze szlaku
Petrovka.
Już teraz kupują materiały budowlane, potrzebne do
przeprowadzenia remontu w
ich siedzibie. Zostanie on częściowo sfinansowany z środków
zarobionych podczas Dni Jagniątkowa, które odbyły się pod
hasłem „Magiczny Jagniątków”.
Przyniosły one nie tylko materialne korzyści. Członkowie
WATRY, dzięki nim, zrozumieli,
że ich starania i zaangażowanie
w sprawy klubu mają sens. Wiedzą, że własnymi siłami mogą
zdziałać wiele. Do współpracy
zaprosili także mieszkańców
Michałowic. Pierwsze rozmowy na ten temat już się odbyły.
Należą do udanych i stanowią
dobrą prognozę na przyszłość.
Istnieją także plany zrobienie
najdłuższego i najcieplejszego
szalika, który łączyłby te dwie
miejscowości. Jego ewentualna
prezentacja miałaby miejsce za
rok, podczas kolejnego święta tej dzielnicy Jeleniej Góry.

Jagniątkowicze myślą także o
współpracy z mieszkańcami
Przesieki i Zachełmia. Wierzą,
że mogliby stworzyć wspólną
ofertę dla turystów.
Zaczęło się od remontu
Pomysł na założenie Fundacji
WATRY Jagniątkowskiej zrodził
się z potrzeby kompleksowego
remontu siedziby klubu. Jej
celem będzie więc pozyskanie
środków na ten cel. Każdy
z nowych członków będzie
musiał włożyć, jakiś wkład
finansowy. Decydując się na
ten krok, członkowie wyrażają
jednocześnie wiarę, że rozpoczęta przez nich inicjatywa
będzie trwać dalej i rozwijać
się. Przy czym podkreślają, że
nie interesują ich działania
związane z polityką. Dlatego
też nową radną Jeleniej Góry,
pochodzącą z Jagniątkowa,
poprosili, żeby nie sugerowała
się ich działalnością. Chcą, żeby
popierała ich wspólne dotych-

czas działania, tylko wtedy,
gdy uzna, że są one naprawdę
dobre i warte jej wsparcia.
Nie tylko pieniądze się liczą
Członkowie WATRY Jagniątkowskiej wspominają także o
ogromnych, niematerialnych
korzyściach, wynikających z
działalności klubu. – Dzięki
członkostwu poznałem wielu
wspaniałych ludzi, mam znajomych w Jagniątkowie i nie czuję
się już obcy. Myślę, że to samo
może stać się w Michałowicach.
Ważne jest też zainteresowanie
naszą pracą ciekawych ludzi,
którzy chcieliby tworzyć coś z
nami. – mówi Wiesław Drozdowski, przewodniczący klubu.
Kolejnym przedsięwzięciem,
należących do niego osób będzie przewodnik po Jagniątkowie. – Chcemy, żeby znalazły
się w nim także miejsca, które
kochamy. T o z nimi związana
jest historia ludzi. – mówi
Wiesław Drozdowski. Jagniąt-

kowiczanie marzą także o zorganizowaniu zjazdu na saniach
rogatych ze szlaku Petrovka.
Sami są gotowi zamówić pięć

par sań. Zamierzają rozmawiać
z dyrektorem KPN, Andrzejem
Rajem o udostępnieniu trasy
zjazdowej zimą. Wierzą, że

będzie to duża atrakcja turystyczna. Jak kiedyś.

Ania
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Kolejny raz warownia stała
się miejscem walk rycerskich. Zmagania zbrojnych
mężów obserwowali turyści
i mieszkańcy, którzy w miniony weekend przybyli na
teren zamku.

Zamek Chojnik ocalony

Obecny był także Hetman
Wielki Rycerstwa Polskiego,
Tadeusz Pagiński. W Rycerskim
Turnieju Kuszniczym o Złoty
Bełt Chojnika uczestniczył drugi
raz.
– To naprawdę wyjątkowa
impreza, na którą warto się
wybrać. – mówił. Szczególną
uwagę widzów zwrócili zawodnicy, przygotowujący się
do konkursu strzeleckiego
oraz uczestnicy inscenizacji
szturmu na zamek. Było to
niezwykle widowiskowe wydarzenie,
które nagro-

dzono rzęsist ymi oklaskami.
Wyglądało tak
re a l i st yc z n i e ,
że część osób

wasze fotki Nasze Pociechy

B ła że j

D am ia ne k

Eli za

Em il

Eryk

Karolinka

Ks aw ery

Ok taw ian

zwyczajnie bało się przebywać
blisko placu boju. Ogólny popłoch wywoływały armaty oraz
zaciekle walczący żołnierze, ale
i strzały z armat.

Liczą się detale

Był to XX, jubileuszowy Rycerski Turniej Kuszniczy o Złoty
Bełt Chojnika. Program imprezy
co roku jest podobny, ale co
roku niesamowite wrażenie
robi podejście uczestników do
turnieju. Starają się przestrzegać
wszystkich zasad, jakie panowały w średniowieczu. Dbają nie
tylko o odpowiedni strój, ale i
zachowanie ceremonii i rytuałów. Przede wszystkim jednak
liczy się dobra zabawa. Istotne
jest także pokazanie fragmentu
historii, która dla tych ludzi ma
ogromne znaczenie. Tłumaczą,
że wbrew powszechnej opinii
zainteresowanie to nie rujnuje
ich portfeli. – Jeździmy na wiele
tego typu imprez. Wśród nich są
takie, podczas których zachowujemy wszelkie rytuały,
związane ze
średniowieczną
tradycją. Dbamy
nawet o odpowiednie przygotowanie posiłków. Osobiście
historią tego okresu interesuję
się od 14 lat. Dużo czytam na
ten temat i staram się dobrze
bawić. Jeżeli chodzi o koszty
to należy wiedzieć, że są rzeczy
które można kupić za trzysta
i tysiąc złotych. To od nas zależy ile wydamy. Koszty wcale
się są ogromne, a satysfakcja
jest gwarantowana. To świetny
pomysł na spędzenie aktywnie
wolnego czasu. – mówi Dawid z
Poznania, który uczestniczył w
szturmie na Chojnik.

Są autentyczni

Organizatorem turnieju jest

Oskar

Sandra

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

Bractwo Rycerskie Zamku Chojnik. Od kasztelana, Jerzego
Czajki usłyszeliśmy, że była to
pier wsza impreza tego t ypu
w Polsce. Zaznaczył także, że
stroje, w któr ych występują
nie są teatralne. Mają przede
wszystkim przypominać autentyczny, średniowieczny styl.
Turniej obserwują także osoby,
którym ta epoka jest zupełnie
obca. W końcu wciągu jednego
weekendu na terenie warowni
jest tak wiele atrakcji! Pokazy
poszczególnych bractw, wielobój rycerski, turniej strzelecki
o tytuł „Wielkiego Łowczego”
no i zmagania o złoty bełt. W
tym roku to już historia. Za rok
turniej 21.

Ania
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Rocznicowy koncert
Cygański Teatr Muzyczny TERNO, grupa klezmerska Kroke
oraz zespół Janusza Radka wraz z 30 osobową orkiestrą
pod dyrekcją Tomasza Filipczaka, wystąpią podczas
koncertu upamiętniającego 70 rocznicę wybuchu II wojny
światowej, zatytułowanego „Zaczęło się w Polsce”.
Impreza rozpocznie się wystąpieniem przedstawiciela Urzędu
Marszałkowskiego i prezydenta
Jeleniej Góry, Marka Obrębalskiego. Jako pierwsi wystąpią aktorzy
Cygańskiego Teatru Muzycznego
TERNO. Zespół ten występował w
wielu krajach Europy oraz USA i
Kanadzie. Brał udział w festiwalach
muzyki, pieśni i tańca oraz konkursach, zarówno ogólnopolskich
i międzynarodowych. Jako grupa
wykonująca muzykę cygańską,
zawsze zajmował wysokie lokaty.
Słuchała go publiczność w 1965
r. w Sofii, w 1970 r. w Moskwie, w
1972 r. w Bratysławie, w 1974 r. w
Budapeszcie, w 1988 r. w Strasburgu,
w 1994 w Monachium, w 1999 w
Oslo. W 1997 roku zespół wziął udział
w Dniach Kultury Światowej w Kopenhadze, reprezentując tam Polskę.
Cygański Teatr Muzyczny TERNO

znany jest z widowisk muzycznych
o następujących tytułach: „Graj
Piękny Cyganie”, „Gula Romane”,
„Cygańskie wesele”,

Kino LOT zaprasza na
seanse filmowe:

biografii Madonny. W filmie bardzo ważna jest również strona
dźwiękowa. W trakcie projekcji
filmu, do czwartku o godzinie
18.00 usłyszymy m. in. utwory
Madonny, Britney Spears oraz
cygański punk w wykonaniu
Eugene’a Hütza i zespołu Gogol
Bordello.
„ U d r ę c z e n i ” w re ż y s e r i i
Pet r a C o r nwe l l a . F i l m o p a rt y na faktach autent ycznych.
O p ow i a d a o ro d z i n i e , k t ó r a
zdecydowała się przeprowadzić
do nowego domu. Jej członkowie
nie spodziewali się, że czeka ich
prawdziwy koszmar, gorszy od
tych, które widywali w filmach
akcji. Zło dotknie w szczególności nastoletniego syna. Seans
wyświetlany będzie do czwartku
o godzinie 20.00.

„Prawdziwa historia kota
w butach” w reżyserii Jérôme
Deschamps, Pascal Hérold, Macha Makeieff. Adaptacja bajki
Charlesa Perraulta. Młody młynarz, w spadku po ojcu, dostaje
kota. Jest to niezwykłe zwierze,
mówiące ludzkim głosem i chod z ą c e w b u t a c h . To w ł a ś n i e
dzięki jego pomocy chłopak zdobędzie serce pięknej królewny.
Film obejrzymy do czwartku o
godzinie 16:30.
„Mądrość i seks” w reżyserii Madonny. To historia
trójki przyjaciół, którzy próbują
ułożyć sobie życie w Londynie.
Dodatkowo oddają się wielu
ekscentrycznym zajęciom. Wiele
wydarzeń przypomina elementy

Trzeba zobaczyć

Do 2 września można
obejrzeć wystawę fotografii
Aleksandry Śnieżek i Katarzyny Karczmarz w galerii
MDK „Muflon”. Starają się
one poprzez swoje prace
uk azać towarzyszące im
kobiece emocje.

Kokořín – Mělník

D o t yc h m i e j s c owo ś c i
dotrą mieszkańcy Jeleniej
Gór y, którzy wybiorą się
na wycieczkę autokarową
z p r z e wo d n i k i e m P T T K .
Będzie on czekał na nich
o godzinie 7.00 w sobotę,
29 sierpnia przy ulicy Tea t r a l n ej . Ko s z t w y j a z d u
w y n o s i 6 3 z ł ot e . O s o by
chętne powinny zapisać się
w Oddziale PTTK „Sudety
Zachodnie”.

Impreza w górach

XXX Eskapada Rodzinna w Góry odbędzie się 5
września na Górze Szybowcowej . Impreza rozpocznie
się o godzinie 12.00.Celem
zabawy jest popularyzacja
rodzinnego uprawiania
turystyki i aktywnego spędzania wolnego czasu.

„Roma” oraz „Papusza”.
Jeden zespół, wiele
brzmień

utwory jazzowe, czy brzmienia world
music.

O godzinie 19.30 rozpocznie się
koncert grupy klezmerskiej KROKE.
Nazwa zespołu w języku jidysz oznacza Kraków. Zespół tworzy trzech
muzyków, absolwentów Akademii Muzycznej:
Tomasz Lato
(kontrabas), Tomasz Kokurba
(altówka) i Jerzy
Bawoł (akordeon). Początkowo
wykonywali oni
muzykę wywodzącą się z tradycji klezmerskiej,
wzbogaconą o
elementy bałkańskie. Teraz
w ich muzyce odnajdziemy także

Koncert Janusza Radka wraz z 30
osobową orkiestrą pod dyrekcją Tomasza Filipczaka pt. „Opowieść Niemenem” rozpocznie się o godzinie
20.30. Tytuł ich występu to „Dziwny
Ten Świat - opowieść Niemenem”– to
piosenkami opowiedziana historia
niezależnej wrażliwości. Znakomite
utwory, które dzięki swojej różnorodności stylistycznej zawierają
prawie całą historię polskiej muzyki
rozrywkowej. Jednocześnie sposób
narracji między piosenkami oraz zestawienie tematyczne związane jest
ściśle z kolejnymi etapami fascynacji
Czesława Niemena muzyką, i tym
wszystkim, co kreowało muzyczne
upodobania Polaków.
Imprezę patronatem objęli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Narodowe Centrum
Kultury oraz Rada Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa.

Kino Marysieńka proponuje:

„Coco Chanel”: f ilm wyreżyserowany przez Anne Fontaine. Główną bohaterką jest
legendarna dyktatorka mody,
którą stała się biedna dziewczyna. To ona „do gór y nogami”
wywróciła panujące niegdy ś
k anony. Pok azała kobiet om,
że mogą chodzić w spodniach,
nosić krótkie fryzury i sztuczną
b i ż u t e r i ę . F i l m w y ś w i et l a ny
będzie do czwartku o godzinie
16.00 i 20.00.
„Lwica” w reżyserii PabloTrapero. Jest to zatr ważająca
opowieść o kobiecie, która budzi się w swoim mieszkaniu w
kałuży krwi. Na podłodze leżą
ciała jej kochanków, jeden z nich

Muzyczne opowiadanie

jeszcze żyje. Zostaje oskarżona
o morderstwo. Trafia do więzienia. Jest samotną, kompletnie
przerażoną kobiet ą w ciąży.
Film obejrzymy do czwartku o
godzinie18.00.
W kinie Grand obejrzymy:
„Ostatni dom po lewej”
w re ż y s e r i i D e n n i s I I i a d i a s .
Członkowie gangu, którzy por wali, zgwałcili i zabili dwie
d z i e wc z y ny u k r y wa j ą s i ę w
jednym z domów. Nie wiedzą,
że jego właścicielami są rodzice
jednej z dziewczynek, którzy
w pewnym momencie poznają
t o ż s a m o ś ć , m i e s z k a j ą c yc h u
nich ludzi i postanawiają się na
nich zemścić. Film wyświetlany
będzie do czwartku o godzinie
16.00, 18.00 i 20.00.

INFORMATOR

Zabawa
pod chmurką
Rada Sołecka Wojanów – Bobrów zaprasza na II Rodzinny Festyn Rozmaitości nad Bobrem. Impreza odbędzie się w sobotę, 29 sierpnia, pod murami pałacu
w Bobrowie. Zabawa rozpocznie się o 15.
W ramach programu odbędą
się: loteria fantowa, pchli targ,
gry i konkursy z nagrodami,
kiermasz domowych wypieków,
przejażdżki konno, strzelanie
z łuku i zabawa pod chmurką.
Festyn ma być swego rodzaju
połączeniem przyjemnego z
pożytecznym –Jest to lokalna
inicjatywa będąca połączeniem
przyjemnego z pożytecznym.
Przy wspólnej, wesołej zabawie
chcemy aby mieszkańcy bardziej
się zintegrowali, odnowili ”stare”
znajomości, porozmawiali ze
sobą i podyskutowali o problemach i planach, które je łączą.
Ewentualny dochód z imprezy

wydawnictwo: Earle – Tones
Records
Nazwisko tego artysty kojarzy się w
dużym stopniu z muzyką filmową. Nic w
tym dziwnego skoro wyczarował muzykę
do ok. 60 filmów. Od najmłodszych lat, jak
większość znanych muzyków jazzowych i
klasycznych uczył się gry pod okiem rodziców. Jego mama była skrzypaczką a ojciec
nauczycielem muzyki i historii. Młody Mark
rozpoczął swoją edukację od fortepianu
potem pojawiły się skrzypce a nieco później
trąbka przy której już pozostał. Jak przystało
na nastoletniego utalentowanego muzyka
grał w orkiestrach: Oakland Symphonies i
San Francisco Opera Orchestra. W pewnym

PIOTR CIEŚLIKOWSKI – „Alchemy of Soul”
wydawnictwo: Gowi Records

Jeden z ciekawszych polskich saksofonistów tenorowych, którego jazz fani poznali
w drugiej połowie lat 80., kiedy to grał w
zespole perkusisty Kazimierza Jonkisza
z którym chętnie grywa okazjonalnie po
dziś dzień. Jest ulubionym akompaniatorem wielu wokalistek a wśród nich Ewy
Cybulskiej z którą związał się na długie lata.
W drugiej połowie lat 90-tych miał roczny
epizod amerykański, przebywał w Stanach
Zjednoczonych na Florydzie, gdzie razem

momencie zainteresował się muzyką
jazzową a także mało kto wie rockiem. Grał
w zespole Rubisa Patrol to był początek lat
70-tych a później już jako ukształtowany
muzyk rozpoczął współpracę z samym
Van Morrisonem.W międzyczasie pojawiła
się fascynacja muzyką elektroniczną oraz
New Age, co doskonale słychać w kompozycjach filmowych pisanych do takich
obrazów jak: Never Cry Wolf”, „Geniusz
Tate”, „Myszy i Ludzie”, Krwawy Romeo”,
„System”, „Blade: Wieczny łowca” oraz „Siła
i honor”. Mimo tej wyczerpującej pracy przy
muzyce filmowej, nigdy nie zapomniał o
swojej fascynacji do jazzu do którego co
rusz powracał i to przy różnych okazjach.
W 1995 roku nagrał jeden z najpopularniejszych albumów jazzowych „Blue
Sun” ze znakomitymi muzykami: pianistą

Dawid’em Goldblatt’em czy saksofonistą
tenorowym Steve’em Tavaglione. Później
ukazał się kolejny „Miles Remembered: The
Silent Way Projekt” na którym znalazły się
kompozycje zarówno Milesa Davisa jak i
samego lidera.
Najnowszy album „Bittersweet”
to ukłon w stronę standardów, które
wyśmienicie wyśpiewuje Kate Ceberano
począwszy od „My One And Only Love”
poprzez „Skylark”, „In A Sentimental
Mood”, „Don’t Get Around Much Anymore”, „In My Solitude”, „Night And
Day”, „I Wanna Be Loved”, „Easy Living”,
„Lush Life”. Całość zamyka przepiękny
temat Cole Portera “Every Time We Say
Good Bye”. Wokalistkę wspomagają
same tuzy współczesnego jazzu Peter
Erskin na perkusji, Tom Warrington na

z żoną wokalistką jazzową Ewą Cybulską
nawiązał cały szereg przyjaźni i kontaktów
zaa oceanem. Niektóre z nich przenieśli na
krajowy grunt. Grał w kwintecie ze Scottem
Hamilton’em w którym to zespole znalazły
się aż dwa tenory. Towarzyszył także na trasie
znakomitego organisty Dr Lonnie Smith’a.
Gra Piotra Cieślikowskiego na saksofonie
jest przed Coltrane’owska. Muzyk gra przepięknym tonem i barwą z szacunkiem dla
tradycji. Nigdy wcześniej nie znalazł czasu,
aby nagrać płytę. Teraz to się udało mimo, iż
jest to album koncertowy nagrany „na żywo”
15 grudnia 2008 roku w Rosji podczas Jazz
Center In Yoroslavl i na dodatek w trio bez
fortepianu, pozbawiony wsparcia instru-

mentu harmonicznego, pozwala muzykom
na pewną swobodę. Pierwszym muzykiem,
który zdecydował się na taki krok był Ornette
Coleman i jego słynny kwartet z lat 60. Na
płycie „Alchemia w Duszy” Cieślikowskiego
obok lidera na kontrabasie Wojciech Pulcyn
i na perkusji Arek Skolik.
Na program albumu złożyło się 6 znanych kompozycji wielkich postaci jazzu:
Benny Golsona, Theloniousa Monka, Eddie
Harrisa, Charlie Markera i Johna Coltrane’a.
Jedynym rodzynkiem obok „Blues After
Dark”, „Dewey’s Square”, „Born To Be Blue”,
„There Was A Time”, „Ask Me Now” i „Gigant
Steps” jest jego własna kompozycja „Cool
Cat”. W tym nagraniu ukazuje się prawdziwy

zostanie przeznaczony na zbiorowe potrzeby sołectwa, a jest
ich sporo np. zakup sprzętu do
utrzymania czystości i porządku.– piszą organizatorzy.
Festyn jest dla całych rodzin.
Jeżeli pogoda dopisze to dobra
zabawa jest pewna. Dobry nastrój gwarantują zarówno liczne
atrakcje, które zaplanowano na
ten dzień, jak i samo miejsce, które należy do bardzo urokliwych.
Organizatorami imprezy są Rada
Sołecka Wojanów – Bobrów, Stowarzyszenie Sołectwa Wojanów
– Bobrów oraz Gminny Ośrodek
Kultury w Mysłakowicach.

Z przyrodą za pan brat
Wystawę fotografii nauczyciela, podróżnika i przyrodnika, Cezarego Korkosza pod tytułem „Tymczasem w lesie”
od 1 września będzie można obejrzeć w jeleniogórskiej
„Galerii w Tle”.
Ekspozycja zostanie wystawiona, w związku z przypadającą
19 września trzydziestą rocznicą
ustanowienia Convention on the
Conservation of European Wildlife
and Natural Habitats w Bernie
w Szwajcarii, czyli Konwencji o
Ochronie Dzikiej Flory i Fauny
Europejskiej oraz Siedlisk Przyrodniczych.
Cezary Korkosz od 20 lat zajmuje

Nowości ze świata muzyki
MARK ISHAM – “ Bittersweet”
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się fotografią przyrodniczą i jak
pisze organizator, wciąż poszukuje
życiowego ujęcia. Jest członkiem
Związku Polskich Fotografów
Przyrody. Jego prace oglądano na
wielu wystawach, pokazach indywidualnych i zbiorowych w całej
Polsce. Otrzymał także nagrody i
wyróżnienia w wielu konkursach.
Ekspozycja w „Galerii w Tle” będzie
wystawiona do 4 października.

„List” Aleksandra Fredry

Andrzej Patlewicz
kontrabasie, Alan Pasqua na fortepianie
i Mark Isham na trąbce i flugelhornie. To
wymarzona płyta na letnie wieczory..

dżentelmen saksofonu tenorowego Piotr
Cieślikowski na którego kolejne nagrania
przyjdzie nam poczekać długie lata. Ale jak
słychać warto.

Spektakl kolejny raz będzie wystawiony w Dworze
„Czarne” w Jeleniej Górze.
Zyskał on już uznanie publiczności. W tym tygodniu
można go obejrzeć w piątek,
28 sierpnia o godzinie 19.00.
Koszt nor malnego biletu
wstępu wynosi 25 złotych.

„Obiektywem w przyrodę”

Pod takim hasłem odbędą
się warsztaty fotograficzne
w Książnicy Karkonoskiej.
Poprowadzi je Michał Makowski, pracownik KPN.
Rozpoczną się one w najbliższą środę o godzinie 10.00,
a zakończą w piątek , 28
sierpnia. Osoby chętne muszą posiadać własny aparat
fotograficzny oraz aktualną
kartę czytelnika KK.

Jeleniogórzanie swojemu miastu

Osoby zaint eresowane
tym, co dzieje się w Jeleniej
Górze, czy są zadowoleni z
tempa zmian w mieście i
co chcieliby powiedzieć naszym władzom będą mogły
wyrazić swoje opinie na
spotkaniu w Książnicy Karkonoskiej, które odbędzie
się 27 sierpnia o godzinie
17.00.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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ROZRYWKA

„Znowu w miłosnych tarapatach”
Aktor, po sukcesie takich filmów, jak „Idealny facet dla mojej dziewczyny” i „Rozmowy
nocą”, ponownie wciela się w rolę mężczyzny walczącego o miłość. W swoim najnowszym
filmie „Miłość na wybiegu” (reż. Krzysztof Lang), gra przystojnego fotografa, Kacpra, który
zakochuje się w modelce (Karolina Gorczyca), poznanej podczas jednej z sesji zdjęciowych.
Tym razem na drodze do szczęścia zakochanej pary, stanie szefowa prestiżowej agencji
modelek (Urszula Grabowska), od dłuższego czasu próbująca zdobyć serce Kacpra.
Znudziło się już panu granie
twardzieli? Stąd ta romantyczna
rola?
Na pewno nie może być mowy
o żadnym znudzeniu, choć może
jest w tym jakaś chęć odmiany.
Lubię różne gatunki i chcę próbować swoich sił w jak najbardziej
zróżnicowanym repertuarze. Nie
chciałbym się w żaden sposób samoograniczać, mówić: „ta rola nie
jest dla mnie, ja nie gram w takich
filmach”. Jako aktor muszę być
gotowy na granie wszystkiego.
A co przyciągnęło pana w
postaci Kacpra?
Przede wszystkim spodobała mi
się sama historia. Wydała mi się
zabawna, ciekawa i zupełnie inna
od tego, co robiłem do tej pory. Nie
bez znaczenia było też nazwisko
reżysera Krzysztofa Langa, którego
bardzo cenię i z którym współpracowałem już na planie „Fali zbrodni”.
No i znakomite aktorskie towarzystwo, w którym się znalazłem.
Jak układały się relacje z
ekranową partnerką? Była „chemia”?
Znakomicie nam się razem gra-

ło. Karolina jest mimo młodego
wieku w pełni ukształtowaną i
bardzo utalentowaną aktorką,
więc współpraca z nią była czystą
przyjemnością. Mam nadzieję, że z
jej strony wyglądało to podobnie i
że ma równie miłe wspomnienia z
planu jak ja.
Kacper jest wziętym fotografem, czy pan zajmował się kiedykolwiek fotografią, choćby
amatorsko?
Nigdy. Bakcyl fotograficzny jakoś
mnie nie trafił, nigdy nie robiłem
zdjęć, więc fakt, że Kacper jest
fotografem był jedną z ciekawszych
stron tej roli, jakimś wyzwaniem,
nowością. Ten zawód wydał mi się
tak odległy od tego czym zajmuję się
na co dzień, a nawet od tego co zazwyczaj gram, że bardzo chciałem
spróbować swoich sił, zobaczyć jak
to wygląda.
Musiał się pan jakoś przygotować do roli, żeby wypaść
przekonująco?
Obserwowałem pracę znajomych
fotografów, miałem też do dyspozycji na planie kilku świetnych zawodowców, którzy instruowali mnie,
co powinienem robić, jak się zachowywać, jak obchodzić ze sprzętem.

Zresztą w życiu wielokrotnie stałem
po drugiej stronie obiektywu,
uczestniczyłem w licznych sesjach,
więc teraz mogłem przywołać to doświadczenie, przypomnieć sobie jak
wyglądało zachowanie fotografa,
na czym polegała jego praca, jak się
poruszał, co mówił. Ale nie nauczyłem się jeszcze robić zdjęć.
Czy coś w trakcie pracy nad
filmem było dla pana szczególnie
trudnym wyzwaniem?
Nie przypominam sobie jakiejś
jednej konkretnej rzeczy, ale praca
na planie tego filmu była w ogóle
dość trudna. Trwała też długo, walczyliśmy po wiele godzin każdego
dnia. To było bardzo wyczerpujące, ale mimo wszystko obyło się
bez jakichś spięć, nie miałem w
żadnym momencie poczucia, że
coś jest nie do zrobienia, że mnie
przerasta. Wszyscy staraliśmy się
dawać z siebie tak dużo, jak to tylko
możliwe.
Akcja rozgrywa się w świecie
mody, czy pan osobiście podąża
za trendami, czy jest to sfera panu
obojętna?
Jestem zupełnie amodowy. Więc
odnalezienie się w tym światku

SUDOKU
Gra w sudoku jest banalnie prosta. A raczej
zasady gry w sudoku są banalnie proste, gdyż
sama gra już może taka nie być. Szczególnie
jeśli spróbuje się szczęścia na trudniejszych
planszach.
Gra polega na wypełnieniu planszy
cyframi od 1 do 9 w ten sposób, aby w tym
samym wierszu, w tej samej kolumnie, oraz
w każdym sektorze 3x3 ozanczonym pogrubiona linią, znajdowała się tylko jedna taka
sama cyfra. Innymi słowy w żadnej kolumnie,
wierszu, lub oznaczonym sektorze nie moża
powtórzyć się dwa razy ta sama cyfra.

Rozwiązanie krzyżówki
____________________________________________
Imię ________________________________________
Nazwisko ___________________________________
Kontakt ____________________________________
Rozwiązanie krzyżówki prosimy dostarczyć do redakcji dnia 28.08.2009.
Kupon można wysłać lub dostarczyć osobiście pod adres:
Tygodnik Jelonka ul. Skłodowskiej Curie 13/2; 58-500 Jelenia Góra.
Do wygrania zaproszenia o wartości 50 zł na obiad lub kolację w restauracji
– pizzerii Da Cordo mieszczącą się przy ulicy Moniuszki 5a w Jeleniej Górze.”

było dla mnie aktorską gratką
- mogłem sobie poudawać, że
świetnie się na tym znam, wiem
o co chodzi i w dodatku bardzo mi
się te wszystkie rzeczy podobają.
Natomiast w życiu codziennym nie
przywiązuję dużej wagi do mody,
nie zwracam uwagi na ubiór.
Kacper to facet po przejściach,
ale wiąże się z młodziutką dziewczyną, początkującą modelką czy to prawdopodobny związek?
Życie jest bardziej skomplikowane niż niejeden scenariusz i
naprawdę wszystko jest w nim
możliwe. Natomiast jeśli chodzi
o Kacpra i Julię, to jego przyciąga
jej naturalność, szczerość, normalność. I chciałby żeby taka
pozostała, żeby ten pełen blichtru
i nieszczerości modowy świat jej
nie zepsuł. Sądzę, że Kacper chce
ją chronić, chronić wrażliwość tej
młodej i naiwnej dziewczyny, która
dopiero co przyjechała z małego
miasteczka. On z kolei jest nieco
zblazowany, zaczyna mieć dosyć
tej swojej roboty, a zwłaszcza ludzi,
których w niej spotyka. Julia jest dla
niego wielkim zaskoczeniem i wartością, którą trzeba chronić. I tak to
się zaczyna, cały ich romans.
Jakby pan w kilku słowach
opisał swojego bohatera?
Bardzo fajny facet.
Dziękuję za rozmowę.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Policjant zatrzymuje pędzącego
motocyklistę. Motocyklista pyta:
- Znowu za szybko jechałem?
- Nie. Za nisko pan leciał.

HOROSKOP
BARAN

U szewca:
- Przyszedłem odebrać buty.
- Płaci pan 20 zł.
- Tak mało? Na kwicie jest napisane,
że mam do zapłaty 40 zł.
- Tak, ale jeden but zgubiliśmy.
Dwa rekiny zauważyły człowieka na
desce windsurfingowej. Jeden mówi
do drugiego:
- I to jest obsługa! Ładnie podane,
na tacy, z serwetką!

Po lekcji biologii Jasiu stwierdza:
- Kto by pomyślał, że dziewczynki
mimo wszystko mają takie znaczenie...
- Wiesz, wczoraj kupiłem twoją
płytę!
- Ach, to ty kupiłeś... - smutno odpowiada zagadnięty.
Pyta podwładny przełożonego:
- Co ja mam robić z tą stertą dokumentów, która leży u mnie na
biurku?
- Wyrzucać! Wszystko wyrzucać!
Robić kopie i wyrzucać!
Przed operacją...
- Panie ordynatorze, czy będzie
mnie pan osobiście operował?

Facet pyta strażaka:
- Dlaczego już pan odjeżdża? Przecież jeszcze pan nie ugasił całego
pożaru!?
- Niech pan z pretensjami zgłasza
się do mojego komendanta! Ja
chciałem pracować na całym etacie,
a on dał mi tylko pół...

w pracy”.
Kubuś mówi do prosiaczka:
- Wiem, co się z tobą stanie, gdy
dorośniesz.
- A co, czytałeś mój horoskop?
- Nie, książkę kucharską...
- A ty czemu dzisiaj nic nie robisz?
- pyta murarz swego pomocnika.
- Ręce mi drżą po wczorajszym…
- No to przesiewaj piasek!
Psycholog spotyka na klatce schodowej sąsiada. Ten mówi:
- Dzień dobry.
Psycholog myśli: co on chciał przez
to powiedzieć?
Idzie sobie żołw, spotyka drugiego

- Tak, lubię przynajmniej raz na
rok sprawdzić, czy jeszcze coś
pamiętam...

bez pancerza.
- Co ci się stało? - pyta.
- Aaa... uciekłem z domu.

Córeczka, po wysłuchaniu bajki,
pyta:
- Mamusiu, czy wszystkie bajki
zaczynają się od „Dawano, dawno
temu...”?
- Nie, kochanie - odpowiada mama.
- Niektóre z nich zaczynają się od
„Skarbie, muszę dziś zostać dłużej

Rozmawia ze sobą dwóch psychiatrów:
- Wczoraj ten pacjent z sali 17
oświadczył mi się.
- O, widzę, że mu się pogorszyło.
- Co? Sugerujesz, że ze mną jest
coś nie tak?

plotki

przed zdjęciami o piątej. Ma grać
35-latkę i boi się, że w wieku 40
lat nie wygląda odpowiednio.
Podobno jej mordercze wysiłki
nie idą na marne, a wszyscy
są zgodni, że Jennifer wygląda
rewelacyjnie.
Jennifer Aniston mogliśmy
podziwiać w lutym 2009 roku
w komedii „Kobiet y pragną
bardziej”.

jęły się projektowaniem strojów
dla kobiet. Efekt ich współpracy
będzie można zobaczyć już na
jesieni w sklepach sieci Maxfield.
Oprócz ekskluzywnej odzieży
dla kobiet, Katie Holmes zajęła
się projektowaniem ubranek dla
dzieci, do których zainspirowała
ją córka Suri.
Ostatni film z udziałem Holmes to komedia „Skok na kasę”.

Katie Holmes projektuje
ubrania

Scarlett Johansson lubi
gotować

Na jesieni do amerykańskich
sklepów trafią ubrania zaprojektowane przez Katie Holmes.
Żona Toma Cruise’a wraz ze
swoją stylistką Jeanne Yang za-

Scarlett Johansson lubi spędzać czas w kuchni. Aktorka
przyznała, że gotowanie dla

BLIŹNIĘTA

Możliwa zmiana pracy albo awans oraz
zastrzyk finansowy. Wynagrodź swoim
bliskim te dni, w których praca była
dla Ciebie najważniejsza. Nie pozwól
im myśleć, że ich zaniedbujesz. Troska
o Wasze wzajemne relacje jest bardzo
wskazana.

LEW

„VG jasno demonstruje kolejny
etap w ewolucji designu firmy
Kia i przedstawia podstawy
naszej nowej stylistyki „wyrafinowania poprzez prostotę”. Nadwozie jest niczym nie zaburzoną
mieszanką „mocnego” przodu,
gładkiego profilu i wyszukanych,

ale prostych linii tylnej części
nadwozia, tworzącą elegancki i
luksusowy wygląd.” - powiedział
Hyoung Keun Lee, wiceprezes i
dyrektor do spraw operacyjnych
międzynarodowego oddziału
biznesowego w Kia Motors Corporation.

Ciesz się życiem. Nie szukaj w ludziach
wad lecz zalety. Nie bądź pesymistą
- każdy problem można jakoś rozwiązać.
Pamiętaj również o tym, że nie ma tego
złego co by na dobre nie wyszło. Każdy
sam jest odpowiedzialny za swoje działanie i ponosi konsekwencje.

PANNA

Za dużo czasu spędzasz przed telewizorem. Daj odpocząć swoim oczom. Lepiej
spędź trochę czasu na powietrzu razem
z przyjaciółmi. Może spacer albo wypad
do lasu? Poświęć dużo czasu na relaks i
nie forsuj się zbytnio.

WAGA

Nie odmawiaj sobie drobnych przyjemności. Nowy ciuch, wolny dzień, gorąca
kąpiel, romantyczna randka... Masz tyle
możliwości - jednakpamiętaj o tym, żeby
nie przesadzić. Uważaj na finanse - na
horyzoncie coś nieoczekiwanego.

SKORPION

Nie przesadzaj z pracą - nie jesteś maszyną i czasem musisz odpocząć. Być może
to dobry czas na to aby zafundowac sobie
trochę rozrywki. Kino, teatr... - pomyśl o
tym. Uważaj na gardło i nie przesadzaj
z alkoholem.

siebie i męża daje jej poczucie
normalności.
„Po długim dniu pracy lubię
sobie pogotować - wyznała Johansson. - To taki rytuał, który
sprowadza mnie na ziemię i
daje poczucie normalności. We
własnej kuchni czuję się jak w
domu, szczególnie wtedy, gdy
mam za sobą wiele t ygodni
podróżowania”.
Scarlett Johansson zakończyła
niedawno pracę na planie filmu
„Iron Man 2”, który w polskich

Jennifer Aniston: prawdziwa profesjonalistka

Jennifer Aniston bardzo poważnie podchodzi do kwestii
młodego wyglądu i nienagannej
sylwetki.
Aktorka, pracująca obecnie na
planie komedii „The Bounty”,
gotowa jest zrywać się z łóżka
w środku nocy, żeby zdążyć
zrealizować codzienny program
ćwiczeń fizycznych. Jennifer
wstaje o trzeciej rano, żeby
spędzić dwie godziny na siłowni

Najbliższy tydzień jest dobry na inwestycje. Jednak przemyśl dokładnie swoje
decyzje - będą skutkować przez długi czas.
Pod koniec tygodnia możliweniewielkie
problemy zdrowotne, ale nie powinno to
być nic poważnego.

Troche więcej optymizmu! W tym tygodniu gwiazdy generalnie będą Ci sprzyjały. Może to moment, w którym fortuna
się odwróci i przyniesie lepsze chwile.
Życie masz jedno więc nie marnuj go na
rozpamiętywaniestraconych szans.

Rozmawia dwóch kumpli:
– Słyszałem, że nauczyłeś swoją
żonę grać w pokera?
– No, to był super pomysł! Wczoraj
wygrałem od niej połowę swojej
pensji.

Koreańska firma opublikowała
pierwsze zdjęcia nowego sedana
klasy premium, który w pierwszej kolejności zadebiutuje na
rynku koreańskim i to już pod
koniec tego roku.
Nowy model, znany obecnie
pod nazwą kodową VG, został
zaprezentowany wcześniej jako
concept-car podczas tegorocznego Salonu Samochodowego
w Seulu. Samochód ten ma
zastąpić wysłużony już model
Opirus dostępny na koreańskim,
północno-amerykańskim i europejskim rynku.

BYK

RAK

Dwóch matematyków - kobieta i
mężczyzna - jedzą kolację przy
świecach. Nagle mężczyzna pyta:
- Myślisz o tym samym co ja?
- Tak...
- I ile ci wyszło?

Koreańskie
oblicze
luksusu

Nie wpadaj w panikę - niewielkie opóźnienie to nie koniec świata. Zainteresowane osoby na pewno Ci to wybaczą.
Zresztą - przecież odrobisz zaległości
błyskawicznie. Uważaj jednak, bo może
pojawić się koło Ciebie osoba, której
intencje nie będą czyste, postaraj się
zerwać kontakt z tą osobą.

kinach pojawi się 30 kwietnia
2010 roku.

Colin Farrell: czy zamieszka w Krakowie?

Colin Farrell zamierza ku-

STRZELEC

Drobne problemy zdrowotne przed
Tobą. Zadbaj o siebie i nie forsuj się
zbytnio. Dużo odpoczynku i witamin z
pewnością pomoże Ci przetrwać nadchodzące dni. Nie przesadzaj z rozrywkami
i używkami.

KOZIOROŻEC

pić apartament w Krakowie,
który miałby stanowić miłosne gniazdko dla niego i jego
dziewczyny, Alicji BachledyCur uś. Para upatrzyła sobie
„mieszkanko” o powierzchni
150 metrów kwadratowych,
usytuowane w centrum Krakowa. Za każdy metr Irlandczyk
zapłaci 12 tysięcy złotych. Na
akcie własności ma widnieć
nazwisko Bachledy-Curuś.
Alicja zadebiutowała za oceanem u boku Kevina Kline’a w
dramacie „Trade” z 2007 roku.
Jej ukochanego będziemy
mogli podziwiać w tym roku
w obrazie Terry’ego Gilliama,
„The Imaginarium of Doctor
Parnassus”.

W tym tygodniu czeka Cię emocjonalna
huśtawka. Określ jasno swoje uczuciowe
priorytety i trzymaj się ich konsekwentnie. Sytuacja wyjaśni się już za kilka dni
i wszyscy będą zadowoleni. W finansach
możliwa poprawa sytuacji pod koniec
tygodnia.

WODNIK

Możliwy awans lub niespodziewany
przypływ gotówki. Odpręż się i zastanów
nad tym jak wykorzystasz uśmiech losu.
Zapytaj o zdanie partnera. W żadnym
razie nie podejmuj decyzji samodzielnie!
Może to mieć opłakane skutki w dalszej
perspektywie. .

RYBY

Ten tydzień przyniesie wiele nieoczekiwanych zdarzeń. Niektóre mogą być dla
Ciebie szczególnie ważne. Nie przegap
tego co jest dla Ciebie najważniejsze.
Zwróć uwagę na starania osoby szczególnie Ci przychylnej. Możesz w niej znaleźć
nieoczekiwanego sojusznika.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Co to jest gastroskopia?

Świadczenia w ramach
oraz pełnopłatnie
êê
Kompleksowa
opieka nad pacjentem
êêêêê  
Nowoczesna aparatura medyczna
Kompleksowa
opieka nad
pacjentem
Szybka profesjonalna
diagnostyka
Nowoczesna aparatura medyczna
Poradnie
Specjalistyczne
Szybka
profesjonalna
diagnostyka

Badania USG Doppler
wêz
pełny zakres badań

badania płodu 3D/ 4D
iê|znêêk
 êê
F
Diagnostyka
kardiologiczna

ê ê£k½ê¤k
echokardiografia serca
próby wysiłkowe na bieżni
kê
Holter-EKG,
Holter ciśnieniowy
ê
kontrola
rozruszników
I ê êê serca
X
EKG, spirometria
o¾lrn±êoêN

êIê
Diagnostyka
neurologiczna

lrn±ê
badania EMG, badania EEG
kê
Doppler tetnic
êltn±ê êlln
Videogastroskopia
kê
Czynne pon. - pt. 8 - 20, sob 9 - 18
}¾ê
Rejestracja telefoniczna:

Tel. 075 64 52 003,
www.kcmed.pl
email: kcm@kcmed.pl
jêê¾êê¨ê¾ê¢ª±ê
ê©ê¾ê¡¨
yê®
{êª§¥ê¦¤ê¥¢êªª£±
êê®êÍ

Gastroskopia jest badaniem
jêêê¸
pozwalającym
na dok ładną
ocenę górnego odcinka przenê
ê Wê
wodu
pokarmowego.
trakcie
8ê
ê 
8ê
badania
można obejrzeć
przełyk,
Aê Iê
ê ¾
żołądek
oraz dwunastnicę.
êê~êê
NaêXê
czym polega9ê ±ê
X 8êêA

gastroskopia?

Badanie polega na wprowuêêê
adzeniu
gastroskopu przez
¸
jamę
ustną do przełyku, żołądka
iê ê
ê ¾
a następnie
dwunastnicy
.W
ê
ê ê
ê
trakcie
badania
pacjent leży
na
Aê8êê
±êX
8ê
lewym
boku trzymając
między
ê Aê
~ê
zębami
ustnik,ê
który zapobiega
ê êêXêê
uszkodzeniom
urządzenia .U
ê
ê8êAê
osób
nadwrażliw
ych, z silA ê±êIê
ê
nym
odruchem w ymiotnym
ê
8êty|ê
wykonuje
się znieczulenie
I ściany
ê X
±ê ê ¾
lnej
gardła lidokainą.
ê ê
ê
Czasem
wykonujesię
badanie
ê
ê
¾
po
iniekcjiAê
doż
ylnej środka
ê Nê  ê 8êê
uspokajającego!
jê ê Aê ê
ê ê X ê Nê
Jak
często można
8·

powtarzać
gastroskopię?
qêAêXê
G a s t r o s kop i a , c h o ć j e s t
9ê
badaniem inwazyjnym jest bezA¸
pieczna
i można ją wykonywać

-dysfagia- trudności w połykaniu
pokarmów
- podejrzen ie lub obec ność
¾¾êNêê
ê
krwawienia
z górnego odcinka
Ipokarmowego
przewodu
¾ 
 ê   N9ê
-jako
badanieêprzesiewowe
lub
êêIêê
kontrolne
u osób ze zwiększonym
ê
ryzykiem
rozwoju nowotworu
¾ê ê ê  ê
ê
êI
êêAê
W trakcie
badania
możemy
êê
też
weryfikować obraz histopatologicznie( czli pobierać próbki
ê
Xê
do ~ê
oceny
pod ê
mikroskopem).
Xê9ê
ê¾
Wykonuje
się także
testy na
Âêê
9êI ê
obecność
bakterii Helicobacter
ê ê
Ãê
Pylori
– testê
urazowy
~ê Aê Xê ê ê
 N9ê
ê o êê
Jak
się przygotować
wêÀêê

- gastroskopia

do badania?

P r z e d b a d a n ie m n a l e ż y
qêAê9ê
pozostać
na czczo przez co
nê
ajm ¸
n iej 6 go d z i n. O soby
w    ê o utrudniony
    ê  pasaż
  X ê
podejrzane
9ê ê
ê ê ê
¾
przewodu
pokarmowego
powê
¦ê ê
¾
inny
pozostać
na v
czczoêznacdłużejê ê 
 êgodzin.
  Xê
znie
kilkanaście
        ê przed
   badaniem
     ê
Bezpośrednio
ê
êleków,
ê
nie
należy 9ê
przyjmować
ê
 X¾ê Nê
gdyż
rozpuszczone
tabletk i
uêiNêê
t r u d n i a j ą o c e n ę b ł o n ¾
y
êêXê9ê
śluzowej.
I±ê   Xê     ê
 ê8êAê ê
Jakie
są przeciwwskaN

n±ê
9ênawet
ê w¾ zania do wykonania
wielokrotnie,
czasem
ê
ê
ê
¾ badania?
ciągu tego samego dnia.
¦êqê8ê¾
êêXê8ê9ê -brak
zgody chorego
êêê
±ê ê ê ê -świeży
zawał serca i inna ostra
Jakie
są wskazania do
¸ wieńcowa
8êêê
niewydolność
êê
wykonania badania?
-ê¾ostra
niewydolność krążenia i
ê¾NXê
qê8êêê
oddychania êêêêê
-ê
bóle brzucha, wzdęcia,
zgaga. -N9êF
cięż k ie zaburzen ia r y t mu
¸
ê¾êêN9ê8Xêê
- podejrzenie choroby wrzodowej serca

żołądka
lub dwunastnicy
-obraz kliniczny tzw. Ostrego
¾ê Iê ±êA±ê
¾ AX  ê   ê   ê
-podejrzenie
choroby
nowotê¾êê êê brzucha

worowej
X 8ê ê
¾ê  ê ¾ ê ¾ ê ê ê vê
ê


Szkoda życia na nerwy i stres
Karkonoskie Centrum Medyczne

Badania endoskopowe
endoskopowe
-Badania
gastroskopia

Lek. Ryszard Supel, specjalista chorób wewnętrznych,
Karkonoskie Centrum Medyczne,
Pracownia Gastroskopii
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uêêêÂI¾ Fêêuê ±ê Xê±ê8ê¾
êÃ±êê±êê uê¶t´±êêê 9êêêê±ê®ê
Na nerwicę cierpi coraz większa rzesza ludzi, którzy nawet nie zdają sobie z tego sprawy.êê
Jak się przed nią ustrzec
nią walczyć? Podstawa to odpoczynek,
aleêczasami
êI±ê
êAXê
 zê±êAêAê
8¾ i jak
potrzebne jest też wsparcie lekarza i zażywanie leków.
ê¾êAê8ê{ê
ê
ê±êêêê
ê
êêkAêê
yNêêêêê êê ±ê ê9êê¾
ê±êê
9ê
ê ±ê
Iê kobiet
Nerwica, jak mówią lekarze, jest – mówi jeden z lekarzy psychiatrów jawy to pocenie się, czerwienienie, same
ustępują
np. poXê
zmianieśrodooziębłość i brak orgazmu. Tego wêêêê¾
chwilach załamania i depresji.
êêrêêêN8êêêêêqêêê±ê
8ê±êIê
êê
8êêAêê
êêÂ±êê
nierozłącznie związana z rozwojem z Jeleniej Góry.
uczucie pustki w głowie, skurcze wiska
zamieszkania, pracy, po od- rodzaju
zaburzenia mogąIêÂê
bowiem Powinni
współpracować z lekarzem
XêNêêê8êê
ê
êêêê
ê chorego do wykonywania
 ê8êFêNêNÃê
êÃê8ê±ê
cywilizacji. W ostatnich czasach
Najważniejsze z przyczyn powstaspastyczne
jelit, biegunki, jąkanie poczynku
czy zwykłej przyjacielskiej wywołać
depresję.
skłaniając
~êAê9êêê
w8êêê8±ê¾
w
êNêê
8êi poradzie.
 Aê
obserwuje się wzrost liczby objawów wania nerwicy to stały pośpiech, się, lęk, niepokój, zaburzenie snu itp. rozmowie
W 8ê
większości
Jak walczyć
z chorobą? Czasami ê jego poleceń,
szczególnie w zakresie
ê rywalizacja,
Xêê±ê
j êêAN9êêêêêê
±êêiê~ê
A±ê
ê9êAêN±ê
 I±ê
Iêodpocząć
ê9ê
êêêêyNê
nerwicowych
u ludzi.
narastająca
dążenie do Oê
nerwicy możemy
mówić jednak przypadków
w przypadku skutecznej wystarczy
po prostu
od co- zażywanie
leków.
Należy pilnować,
ê8ê
êIê
ê
8êstanowi
NAê8ê
chory
ê
êê
±ê
Iê
êêêNê±êê
ê8êIêê
– Nerwica
pojęcie osiągnięcia
sukcesu
kosztem własne- wê±êêêêêê
tylko wtedy, gdy występuje wiele pomocy
może udzielić internista.
dziennych
problemów, odizolować aby
nie
zwiększał
dawek
wêê
NNê±ê
yNê8êêêêê¾
Xê
êXê
8êêêAêANê
êJednym
±êê
NNê
8ê sięê8êAê
zbiorcze dla różnego rodzaju obja- go
zdrowia, zmniejszenie
przestrzeni F±ê
objawów na raz,
które utrzymują
się
z częstych
objawów
od nich, zmienić otocznie, unikać leków
bez konsultacji z lekarzem.
IêêANê
±êêIXêê
±êê
 czas.
ê±ê9êêê nerwicowych,
êêAê¾
{êêAêêNê
êAêêêA8ê
wów czynnościowych
i zespołów życiowej,
konieczność kontaktu z bar- ±ê
przez dłuższy
które są powodem stresu
itp. Dużą rolę odgrywają też Błędem,
jakiego należy unikać w
êêpêêê
êkAêêXê9ê
±êê
êê terapii
N9êI
chorobowych, których przyczyną dzovêIêê¾
wieloma ludźmi, hałas i różnego {Aê8ê
Nie wszystkieêIê
objawy nerwicowe udania
się do lekarza są zaburze- członkowie
rodzin, którzy powinni
nerwic, jest szybkie znieê8ê8êN8êê±ê
±êêê8êêê¾
ê±êê
 êê
ê¾
jest reakcja na jakiś ujemny bodziec rodzaju
wpływy fizyczne i chemiczne êN8êêAêêê
wymagają leczenia psychiatrycznego niaw±êê8ê
seksualne. U mężczyznX9êê
brak pomagać
choremu, okazując
mu za- chęcanie
się do terapeuty i częsteê
Xê8êê
êIêê
8êêêê
Iêzê±ê9êêê
¶ êê´±êXêIê
środowiskowy lub emocjonalny oraz
kryzys więzi rodzinnych. Ob- ±êXêê
i zażywania leków. Objawy często wzwodu,
przedwczesny wytrysk, u ufanie
i podtrzymując go na duchu zmiany
lekarza.
Fê~êêI9ê Aêêê8±êêêêF±êê êê¡ªªêê êê êêê8ê8êê êê±êêê
Aêê±êXêêê êêê±ê ê
8ê êXêê ±ê êêêêê
XêêI±êIêXê
8ê9êêAêN¾ ê±êê êêê
9ê±êê8ê
AêêêêA¾
Przedwczesne
narodziny
dziecka,
zaniżona
waga noworodka czyFêXêêêNê
mniejsza jego odporność na choroby to dotychczas znane skutki palenia
êêI
ê
ê
Nêê
êkêIê±êIê
wê
ciąży. Jak sięê¦ªêêI
jednak okazujeêuA±ê
konsekwencjeêXê¤¨êêêêI±êêê
sięgania po papierosa w stanie błogosławionym mogą być
o wiele bardziej poważne.
8ê9êIê±ê
Instytut Badań nad Rakiem
opubli- i zaburzenia krążenia.
êê
Nê~êwêêêêêêêê¡±¥êê
êAê êXêêêê
kował
na temat
matek palących
Niemowlęta wdychające dym z papie  8êAêê Fê
Kobieta paląca tytoń w ciąży powoduje, że:
I raport
êê~ê
êêXê
9êAêêê
papierosy w ciąży. Okazało się, że aż 17 rosów wypalanych przez ich matki bądź •jej dziecko nie otrzymuje wystarczającej ilości tlenu,XêAêAê
który jest potrzebny do prawidłowego wzrostu
ê
ê9êêê
jêêVê¾
procent
ciężarnych kobiet popala, a dzieci ojców,
2 razy częściej
zapadają na poważne ê8ê8êA±ê êêI êêêê
i
rozwoju,
AêAêêêê
ê9êê
IêI±êIêêê
palaczek są pięć razy bardziej zagrożone choroby układu oddechowego (zapalenia
Xêê
ê ¾
•rozwijające się w jej łonie dziecko jest zmuszaneê do kontaktu
z prawie 4.000 substancji chemicznych,
êXêêA±êêXê
êNêêê©ªê
zachorowaniem
na raka nerek. Grozi im płuc,
oskrzeli, górnych dróg oddecho- ê¥ê±êêAê
êê
±ê

êAêêêNê±ê
±êIêêêê
ê¾
êêê{±êê
także białaczka, rak centralnego układu wych). Poza tym palenie papierosów w tym 40 rakotwórczymi, które są zawarte w dymie tytoniowym,
 êêFêw8ê
êê±êê
êêêIê
±ê
 êê
nerwowego
i rak mózgu. W przypadku przez
rodziców w istotny
sposób
zwiększa A±êê
êAêêê±êêXê
•dziecko rodzi się znacznie
mniejsze i podatniejsze naAê8ê9êXêê
choroby wieku niemowlęcego i wczesnodzieraka
nerek u dzieci,
których matki paliły w ryzyko
wystąpienia astmy oskrzelowej
êêêXê
êê±êê®ê
êAêu IêI
êê
FêkXêê
cięcego w porównaniu z dziećmi, których mamy nie palą,
czasie
ciąży ryzyko zachorowaniaêê
wzrasta dziecka,
a także przewlekłego
zapalenia nêXêêêXê êê ¾
ê
êVêê
8êXêêê
•zwiększa się ryzyko komplikacji w czasie ciąży: samoistnego
poronienia, porodu przedwczesnego,
nawet
o 500 procent, o 1,7 raza jest więk- ucha
środkowego, które jest główną N9ê
êê±êIê ê êAêAê
Aêê8êA±êêA8ê
êêI±êê¾
krwawień
z dróg rodnych, łożyska przodującego, przedwczesnego
lub pęknięcia
ê
odklejenia
êêłożyska
±ê
8Xê
sze
prawdopodobieństwo
zachorowania
przyczyną
głuchoty
w
wieku
dziecięcym.
Iêv ê¤ª¾¥ªêê¾ AV±ê êAêê±ê ê FêqNêê
błon płodowych, a także ciąży pozamacicznej.
ê êkêXêêê
naIêê
białaczkę oraz 1,8Nêêêê
raza większe na raka Istnieją
dowody na związek±ê
palenia ±êXêêXê89ê
także
8±ê
centralnego
układu nerwowego i raka tytoniu
z innymi poważnymi chorobami,
êXêAX¾
•palenie przez matkę w ciąży znacznie zwiększa
urodzenia martwego dziecka, wczesnej
śmierci
êryzykoêêAê
 ±ê±ê
ê¾ êê9êêjê
kêêêêêXê
mózgu. U dzieci urodzonych przedwcześ- np. białaczkami.
±êêê
noworodka lub zespołu nagłej śmierci niemowlęcia (tzw.
śmierci łóżeczkowej). ê êê
êêAêêê
nie, zagrożenie wzrasta dwukrotnie.
Ponadto dzieci przebywające w środo- Najbardziej negatywnie na rozwój płodu wpływa zwłaszcza
ê
AXê
ê ê2miesiącach
Aê{ê
Aê
palenie
w ostatnich
ciąży.
Równie szkodliwe dla dziecka
jest wisku dymu tytoniowego
(np. z domów, jêANêA8êê êA8êAN®êêI êê
~êêê
8êAêê8êêê
FêiAê
Korzyści
wynikające
z
rzucenia
palenia
przez
kobietę
w
ciąży:
I
êêNê±êê
palenie
po urodzeniu. Jeśli
kobieta pali po gdzie palą ich rodzice lub inni
domownicy)
êêAêÂê
FêêêÃêêêêI
êêê
 8Xê²êêIê
êê8êAêêê
kobieta paląca tytoń zrezygnuje z tego nałogu
w pierwszej połowie ciąży, a najlepiej w
porodzie i jednocześnie karmi dziecko częściej chorują na nieżyty żołądkowo-jeli- •Jeśli
êêê ¾
±êêXêêêêêê8êX8ê
8êêt8êê
ê

ê

ê
~
ê
l
ê
piersią to dochodzi do przekazywania towe oraz gorzej rozwijają się umysłowo. pierwszym trymestrze ciąży (tzn. pierwszych 3 miesiącach),
to ryzykoê
niskiej wagi urodzeniowej
êÂ
Ã±êê
êAêNê¡ªêFê
9êê8êêêêêêêê
wielu
trujących substancji z dymu tytonio- Według badań wykonanych przez jedną u dziecka,
wcześniactwa, krwawień podczas ciąży lubê
martwego płoduêXê
będzie podobne jak uêê
kobiet
ê¡ªªêªªªêFI±êêhê
wego
wraz
z
pokarmem
matki.
Do
pokarz
amerykańskich
organizacji
zdrowia
|}hêê|}i±êêê êÂ ê8êê FÃêv êê ê
nigdy nie palących.
²êêI
ê8êê
mu
przechodzi np. nikotyna, powodując u wynika również, że dziecko kobiety palącej ¢ª¾£ªêê¡ªªêªªªêFIêj9ê
êêXêê9êêêêêê9êê
•Nawet jeśli rzucenie palenia przez matkę nastąpi w 30
tygodniu ciąży istnieje szansa na wyrównanie
ê²êêêê
dziecka występowanie okresów niepokoju, może przysparzać w przyszłości więcej êêXêêAê
przez dziecko swojej wagi urodzeniowej.
êêê±êêêêIêwA±êXêêIêê
8ê8±êXêêF¾
bezsenności,
wymiotów, biegunek, a także problemów wychowawczych niż dziecko I±êêAN9êê
niefizjologiczne
przyspieszenie pracy serca kobiety niepalącej.
IXê8êAêIê8ê9êêêêuêê
Aêêê  êê êê ê ²ê
êê ê¡ªêêjê êêêXêXê9ê
Xêê êêAêIêêAêAêê NêIê
êXêêNN9êuêê AêêêI ±êIêXêNê
Iêê ê êêêêAê
êêêê

Palenie
papierosów zabije twoje dziecko
v ê±êêêêê

X
w QPOJFE[JBFL
poniedzia³ekXHB[FDJF
w gazecie,DPE[JFOOJFXJOUFSOFDJF
codziennie w internecie

TJFSQOJBS
24
sierpnia 2009 r.

8"/&5&-&'0/:
WA¯NE TELEFONY

Pogotowie Ratunkowe: 999

POGOTOWIE RATUNKOWE
I DYŻURY SZPITALI
JELENIA GÓRA:
POGOTOWIE RATUNKOWE
ul. Wojska Polskiego 21,
tel. 075/752-36-36,
SZPITAL WOJEWÓDZKI,
ul. Ogińskiego, izba przyjęć szpitala tel.
075/753-71-18/19
KAMIENNA GÓRA:
POGOTOWIE RATUNKOWE
ul. Jana Pawła II 29a,
SZPITAL
ul. Bohaterów Getta 10,
tel. 075/744-31-40
udziela pomocy doraźnej w godz. 15-7
rano, w niedzielę i święta całą dobę.
APTEKI
JELENIA GÓRA
APTEKA „BANKOWA”
całodobowa, ul. Solna 1,
tel. 075/76-47-801,
„CIEPLICKA”
ul. Sprzymierzonych,
tel. 075/75-58-975,
„NA ORLIM”
ul. Wita Stwosza 17,
tel. 075/75-57-640 sob. 8-19, niedz. 9-16,
APTEKA W KAUFLANDZIE,
al. Jana Pawła II 24,
tel. 075/764-30-30 sob. 9-21, niedz. 9-19.
KAMIENNA GÓRA
„Miejska”
ul. Wolności 5,
tel. 075/744-23-25.
KARPACZ
pl. Konstytucji 3 Maja 33, pn.-pt. 9-22,
sob. 9-20, niedz. 9-18.
SZKLARSKA PORĘBA
„Esculap” ul. 1 Maja 4,
tel. 075/717-31-46
Pogotowie gazowe 992
Dolnośląska Spółka
Gazownictwa
Dział Obsługi Klienta –
tel. 075/755-10-50
Pogotowie
energetyczne 991
Energia Pro
Obsługa Techniczna
tel. 075/64-57-601
Pogotowie
wodnokanalizacyjne 994
Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjne
Wodnik
tel. 075/755-20-91
Straż Miejska
Jelenia Góra
– tel. 075/75-251-62
Szklarska Poręba
tel. 075/71-739-41
Karpacz
tel. 075/761-96-29
GOPR
Grupa Karkonoska
Telefony alarmowe:
601 100 300
Jelenia Góra
tel. 075/752-47-34
Naczelnik grupytel. 605- 672-583

TELEFONY ZAUFANIA
Policyjny
0800-120-226, 0800-166-011,
Klub Abstynenta Stowarzyszenie Abstynentów Centrum Pomocy uzależnionym
od alkoholu „Boberek” Jelenia Góra ul.
Okrzei 19 of,
tel. 075/75-237-25
czynne od 16.00-20.00’
Punkt informacyjno-konsultacyjny d/s
przemocy w rodzinie czynny w środy
w godz. 16.00-19.00.
Klub Abstynenta w Podgórzynie
ul. Żołnierska 13/14,
tel. 075/75-48-123,
Młodzieżowy Klub Uzależnień i AIDS
tel. 988,
MONAR
tel.075/64-733-90,
Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień
w Karpaczu
tel. 075/76-19-470,

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

POGOTOWIA
Pogotowie ratunkowe 999, Straż
pożarna 998,
Policja 997,
drogowe 981,
gazowe 992,
energetyczne 991,
wodnokanalizacyjne 994.

INFORMACJE
PKP 9436,
GOPR w Jeleniej Górze
ul. Sudecka 79,
tel. 075/75-247-34,
Straż Graniczna
tel. 075/722-22-57,
Pogoda Jelenia Góra
tel. 075/64-12-333,
Karpacz
tel. 075/76-16-533
Szklarska Poręba
tel. 075/717-33-93.

TURYSTYKA
Schr. „Na Śnieżce”,
58-550 Karpacz,
tel. 501 476 713;
Schr. „Dom Śląski”,
58-550 Karpacz,
tel. 075 753 52 90;
Schr. „Samotnia”
im. Waldemara Siemaszko,
58-550 Karpacz
tel. (75) 761 93 76;
Schr. „Strzecha Akademicka”,
58-550 Karpacz
tel. (75) 753 52 75;
Schr. „Domek Myśliwski”,
58-550 Karpacz
tel. (75) 753 52 78;
Schr. „Nad Łomniczką”
58-550 Karpacz,
(łączność radiowa GOPR)
Schr. „Na Przełęczy Okraj”, 58-530
Kowary,
tel. (75) 761 51 10;
Schr. „Odrodzenie”,
58-563 Przesieka,
tel. (75) 752 25 46;
Schr. Młodzieżowe „Liczyrzepa”
58-540 Karpacz,
ul. Gimnazjalna 9,
tel. (75) 761 92 90;
Bacówki „Wilcza Poręba”, 58-540
Karpacz,
ul. Obrońców Pokoju 6,
tel. (75) 761 97 64;
Rejon – Szklarska Poręba
Schr. „Kochanówka”,
58-580 Szkl. Poręba
Wodospad Szklarki,
tel. (75) 717-24-00
Schr. „Kamieńczyk”,
58-580 Szkl. Poręba Wodospad Kamieńczyka,
tel. (75) 752-60-85
OW. „Kamieńczyk”,
58-580 Szkl. Poręba – Hala Szrenicka,
tel. (75) 764-78-51 wew. 836
Schr. „Na Hali Szrenickiej”,
58-580 Szkl. Poręba Hala Szrenicka,
tel. (75) 717-24-21
Schr. „Szrenica”, 58-580 Szkl. Poręba
Szrenica,
tel. (75) 752-60-11
Schr. „Pod Łabskim Szczytem”, 58-580
Szkl. Poręba,
tel. (75) 752-60-88
Schr. Młodzieżowe „Wojtek”, 58-580
Szklarska Poręba,
ul. Piastowska 1,
tel. (75) 717 21 41;
Inne w rejonie Karkonoszy
Schr. PTTK Na Przełęczy OKRAJ
58-530 Kowary,
tel. (75) 761 51 10
Schr. „Muflonik”
58-530 Kowary, Przełęcz Okraj,
tel. (75) 718 22 01
Schr. „Na Zamku Chojnik” 58-560 Jelenia Gora – Zamek Chojnik,
tel. (75) 755 25 35
Schr. „Nad Jedlicą” 58-530 Kowary,
tel.(75) 718 24 69

Schr. „Czartak”,
58-424 Leszczyniec, Czarnów 13,
tel. (75) 742 88 77
Schr. „Szwajcarka”,
58-515 Karpniki 68,
tel. (75) 753 52 83
Schr. „Na Stogu Izerskim”, skr. pocz.15,
59-850 Świeradów-Zdrój,
tel. (75) 752 21 10
Stacja Turystyczna „Orle” 58-580
Szklarska Poreba skr. poczt. 140,
tel. 607 920 541

SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE
Oddział Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych
Schr. „Bartek” 58-500 Jelenia Góra ul.
Bartka Zwycięzcy 10, tel. (75) 752 57 46;
Schr. „Złoty Widok” 58-572 Michałowice
ul. Kolonijna 14, tel. (75) 755 33 44
Schr. „Skalnik” w Bukowcu,
58-530 Kowary,
tel. (75) 718 26 28
Schr. „Sokolik” 58-515 Karpniki, tel. (75)
713 72 24

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mar
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Zamek Chojnik, górujący nad całą kotliną jeleniogórską to jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc przez turystów z całej Polski i zza granicy. Warownia wybudowana w 13 wieku przez książąt świdnicko-jaworskich, która miała strzec południowej granicy z Czechami
imponowała kiedyś i imponuje dzisiaj, mimo, że jest już tylko ruiną. Nigdy nie zdobyta, zdobywana jest teraz co roku przez bractwa rycerskie. Akurat w miniony weekend odbył się na Chojniku kolejny turniej rycerski i strzelecki. Przez te kilka dni zamek znowu mienił się
barwami, rozbrzmiewał szczękiem oręża i gwarem bitewnym. Było też słychać śpiewy po spożyciu średniowiecznych miodów, a niejeden woj uganiał się za białogłową. Ale żeby to zobaczyć, trzeba się wybrać na zamek za rok.
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Fot. J.Pawlaczek

Fot. gulbin,

Tradycyjnie w sierpniu pod wyciągiem na Szrenicę świętowaliśmy radość rowerowania
i wspólnie czciliśmy nasz ulubiony pojazd.

Wyniki
GRANDE OPEN:

1. Marek Konwa
2. Andrzej Kaiser
3. Jakub Osuch

GRANDE KOBIETY BEZ LICENCJI:

1. Ewelina Ortyl
2. Joanna Ignasiak
3. Joanna Nadborska

GRANDE MĘŻCZYŹNI DO
18 LAT:

1. Emanuel Piaskowy
2. Patryk Kaczmarczyk
3. Marek Narkiewicz

GRANDE MĘŻCZYŹNI M20 Z
LICENCJĄ

1. Marek Konwa
2. Jakub Osuch
3.Łukasz Pihulak

GRANDE MĘŻCZYŹNI M20
BEZ LICENCJI:

1. Łukasz Niedbalski
2. Michał Cesarczyk
3. Jakub Jabłoński

GRANDE MĘŻCZYŹNI M30:

Tegoroczna impreza trwała od
14 do 16 sierpnia. Były to trzy dni
naładowane wydarzeniami, konkurencjami i
imprezami.
Piątek należał
do zjazdowców - na
stoku
Szrenicy
ścigali się
rowerowi
specjaliści od
największych
szybkości w
terenie.
Dla t ych,
któr ych żywiołem jest
robienie sztuczek na skateparku bawili
się podczas
zawodów jamowych. W
międzyczasie
w namiocie
sponsora
można było
oglądać filmy
rowerowe - te
dobrze znane

1. Andrzej Kaiser
2. Roman Antczak
3. Łukasz Młodynia
GRANDE MĘŻCZYŹNI M40:

1. Tomasz Kaczmarek
2. Wojciech Kozłowski
3. Krzysztof Sobieraj

GRANDE MĘŻCZYŹNI M50+:

1. Marek Witkiewicz
2. Krzysztof Zalewski
3. Zdzisław Pihulak

MARATON PICCOLO OPEN:

1. Radosław Tecław
2. Maciej Adamczyk
3. Jakub Danielski

PICCOLO KOBIETY BEZ LICENCJI:

Grupę I utworzyły zespoły:

WSCHODZĄCE GWIAZDY; TKKF “ORLE”;
JELONKA PL
Wyniki spotkań I GRUPY

WSCHODZĄCE GWIAZDY - JELONKA PL. 1 :
1 (18:21;21:18)
WSCHODZĄCE GWIAZDY - TKKF “ORLE” 1 :
1 (18:21 ; 21:11)
TKKF “ORLE” - JELONKA PL 2 : 0 (21:18
; 21:13)
Lp. Nazwa zespołu Punkty Sety
1. WSCHODZĄCE GWIAZDY 4 2 : 2 (+15)
2. TKKF “ORLE” 4 3 : 1 (+ 4)
3. JELONKA PL. 1 1 : 3
Grupę II utworzyły zespoły:

CIENIASY PL: KARKONOSZE CUP, CAFFE

Wyniki spotkań II GRUPY

KARKONOSZE CUP - CAFFE BAR 1 : 1
(21:20; 16:21)
KARKONOSZE CUP - GOGARAS TEAM 0 : 2
(13:21; 20:21)
GOGARAS TEAM – CAFFE BAR 2 : 0 (21:17
; 21:15)
Lp. Nazwa zespołu Punkty Sety
1. GOGARAS TEAM 6 4 : 0
2. CAFFE BAR 2 1 : 3
3. KARKONOSZE CUP 0 1 : 3
Druga faza turnieju

Dwa najlepsze zespoły z poszczególnych
grup zagrały w meczach półfinałowych a
zespoły które zajęły 3 miejsce w grupie
zagrały o miejsce 5,6
W meczu o 5 miejsce JELONKA PL przegrał
z KARKONOSZE CUP 1 : 2

W meczach półfinałowych zespół GOGARAS
TEAM” pokonał TKKF “ORLE”
2 : 0 (22:20; 21:12) zaś zespół CAFFE
BAR zwyciężył WSCHODZĄCE GWIAZDY
2:0
(21:19 ; 21:16)
W meczu o 3 miejsce WSCHODZĄCE
GWIAZDY pokonały TKKF “ORLE” 2 :
0(21:17 ; 21:12)
W wielkim finale GOGARAS TEAM” zwyciężył CAFFE BAR 2 : 0 (21:19 ; 21:18)
Tabela końcowa turnieju

1. GOGARAS TEAM
2. CAFFE BAR
3. WSCHODZĄCE GWIAZDY
4. TKKF “ORLE”
5. KARKONOSZE CUP
6. JELONKA
Zwycięzcy wystąpili w składzie:
1. Paweł Gogarowski – kapitan zespołu
2. Piotr Galus

LICENCJI:

1. Radosław Tecław
2. Andrzej Figaj
3. Dawid Masełko
WYNIKI DIRT:
BMX:

1. Mamba
2. Daniel Jurecki
3. Śledziu
MTB Amator:
1. Odys
2. Turbo
3. Macieja
MTB PRO:
1. Szaman
2. Zejda
3. Szamanek

wypachnieniu każdy festiwalowicz
mógł pobiec do namiotu sponsora
aby dowiedzieć się kto nakręcił najlepszy film i zaszaleć na party.
W niedzielę barłożono się dłużej,
a przed południem powrócono na
dirta, żeby zobaczyć komu najlepiej
wychodzą triki na hopach. Ta sama
umiejętność przydała się później
- w czasie najbardziej zwariowanej
konkurencji - rowerowych skoków
do wody.
Przez wszystkie trzy dni działały
targi festiwalowe na których można było poznać ofertę producentów, importerów i dystrybutorów
szeroko pojętej branży rowerowej.
Nie zabrakło także wielu konkursów, pokazów i innych atrakcji.

WYNIKI BUNNY HOP:

1. Sebastian Weszler

FESTIWAL FILMÓW WYNIKI:

1. „MICHAŁ MYCEK WEBEDIT” Konrad
Dąbrowski / Arek Stefaniak
2. „THE FACTORY” Jan Sobierajski
3. „SKAFUNDER BIKE FEST 2009” Jakub
Klawikowski
NAGRODA PUBLICZNOŚCI:

„THE FACTORY” Jan Sobierajski
Skoki do wody wyniki:
1. Kuba Szopa
2. Crazy Wiewiór
3. Benek Jelenia Góra

PICCOLO MĘŻCZYŹNI Z
LICENCJĄ:

1. Maciej Adamczyk
2. Jakub Danielski
3. Michał Jędrzejczak

PICCOLO MĘŻCZYŹNI BEZ

W minioną sobotę na boiskach MOS przy basenie przy ulicy Sudeckiej odbyły się trzecie zawody w piłce siatkowej amatorów z cyklu “Karkonosze Cup” 2009 organizowane przez Okręgowe TKKF KARKONOSZE przy współudziale MOS.
BAR, GOGARAS TEAM

i zupełne świeżynki w ramach
kolejnej edycji Festiwalu Filmów
Rowerowych. Na zakończenie
dnia niespodzianka - after party
przy muzie wprost spod paluszków
najlepszych dj-ów.
Klasycznie sobotni festiwalowy
poranek i popołudnie należały do
maratończyków, którzy przyjeżdżają pościgać się na najstarszym
krajowym maratonie górskim po
Karkonoszach i Izerach. Po morderczej walce z terenem i czasem
odbyło się wspólne Pasta Party
czyli makaronowe szaleństwo.
Lecz nie wszyscy mogli w tym czasie konsumować bo powoli zacznie
się druga impreza - dirtowy jam, a z
pełnym brzuchem ciężko byłoby się
wznieść ponad hopy ;-). Po kąpieli i

1. Roksana Marczak
2. Izabela Chomycz
3. Marzanna Durlik

Gogaras Team z pucharem „Karkonosze Cup”
W zawodach wystąpiło 6 zespołów. Pierwsza faza turnieju
– rozgrywki grupowe.

Fot. gulbin,

Ku czci roweru!
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3. Michał Łysik
W imieniu organizatorów Turnieju Okręgowego TKKF “KARKONOSZE” dziękujemy
Dyrekcji i pracownikom basenu MOS za
pomoc przy organizacji turnieju
Puchary dla zwycięskich zespołów w
turnieju zostały ufundowane przez Wójta
Gminy Podgórzyn Panią Annę Latto
KLASYFIKACJA w cyklu
“Karkonosze Cup” 2009

1. GOGARAS TEAM - 16
2. TKKF “ORLE” - 13
3. WSCHODZĄCE GWIAZDY - 10
4. KARKONOSZE CUP - 6
4. CAFFE BAR - 6
6. FAMILY - 5
7. JELONKA - 3
7. STYL - 3
9. CIENIASY - 1

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ
W WAŁBRZYCHU
ZAPRASZA DO KORZYSTANIA
Z BEZPŁATNYCH USŁUG DORADCZYCH
DOTYCZĄCYCH ZAKŁADANIA I FUNKCJONOWANIA
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH.
Nasi doradcy są do Państwa dyspozycji
od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00
(po wcześniejszym umówieniu pod nr. telefonu 74 666 22 22)
Doradztwo świadczone jest w siedzibie
Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
przy ul. Beethovena 10 w Wałbrzychu
lub pod wskazanym przez Państwa adresem

Serdecznie zapraszamy !

„Rozwój ekonomii społecznej na Dolnym Śląsku- Wałbrzych”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Karatecy trenowali nad morzem
Fot. organizator

W dniach d 02 do 12 sierpnia 2009’ nasz klub był organizatorem kolejnego już XII Obozu sportowo-wypoczynkowego
sekcji karate (oyama) i muay thai (boks tajski) w Pogorzelicy nad morzem.

w zorganizowanym show „Mam
Talent”, gdzie niektórzy zaskoczyli
instruktorów ponadprzeciętnymi umiejętnościami śpiewu lub
sprawności fizycznej…oprócz tego
było ognisko, dyskoteka, nagrody
dla zwycięzców poszczególnych
konkurencji i mnóstwo dobrej
zabawy. Zwiedzono także pobliskie Niechorze a tam najwyższą
latarnię morską na naszym wybrzeżu. Sporo frajdy dostarczyła
wycieczka kolejka wąskotorową z
Pogorzelicy do Trzęsacza na klif.
Zajęcia prowadzili nasi instruktorzy:
sensei Marcin Nowosielski, sensei
Łukasz Mazur, sempai Adam Kopeć.
Asystentami i wychowawcami byli
również sempai Piotr Cieśliński i
Piotr Uzny, kierownikiem obozu był
sensei Rafał Majda.

Fot. organizator

Aldona Hawer

Fot. organizator

Od kilku dobrych już lat obóz
organizujemy wspólnie z zaprzyjaźnionym J.K. Aikido. W tym rekordowym obozie pod względem
frekwencji udział wzięło ponad
120 zawodników i zawodniczek
na co dzień trenujących w J.K.
Oyama i Aikido. Z JK Oyama udział
wzięło około 90 osób (sekcje Jelenia
Góra, Kamienna Góra i Lubawka).
W trakcie obozu zostały zrealizowane zadania sportowe z zakresu:
taktyki walki knockdown i thai boxu
– główny nacisk położony był na
treningi boksu i knockdown, zajęcia
odbywały się 2 razy dziennie plus
rozruch, dzieci 1 lub 2 razy dziennie.
Ponieważ pogoda dopisywała przez
cały czas trwania obozu korzystano codziennie z kąpieli morskich i plażowania. Morze Bałtyckie okazało się…całkiem ciepłe:-)
Dodatkowo obozowicze mogli się
wykazać swoimi umiejętnościami

Puchar Świata w mieście pod Szrenicą?
Włodarze Szklarskiej Poręby zabiegają o zorganizowanie zawodów w narciarstwie
biegowym. Jest też duża szansa, że na trasach biegowych w Jakuszycach odbędą się
prestiżowe zawody Tour de Ski.
W ubiegłym tygodniu w mieście
gościł Juerg Capol, dyrektor do
spraw Pucharu Świata w Narciarstwie Biegowym Międzynarodowej
Federacji Sportowej. Celem wizyty
było sprawdzenie możliwości, jakie
stwarzają trasy biegowe w Szklarskiej Porębie – Jakuszycach.

Okazuje się, że wymagają one
niewielu zmian. Istotna jest budowa pomieszczenia dla dziennikarzy, transmitujących imprezę oraz
postawienie kamer na trasach
biegowych. Puchar Świata ogląda
około 50 – 60 milionów ludzi. Ma
to ogromne znaczenie dla poten-

cjalnych sponsorów. W planach
jest także modernizacja strzelnicy
biathlonowej oraz budowa szatni.
Juerg Capol na temat tras biegowych
w Jakuszycach – Szklarskiej Porębie
wyrażał się pozytywnie. Zaznaczył,
że nie trzeba będzie na ich terenie
wprowadzać wiele zmian. Według

niego istotni są przede wszystkim
ludzie, którym zależy na organizacji
Pucharu Świata w ich mieście. Uważa, że to w nich drzemie największy
potencjał. Nadmienił także, że
warto wykorzystać bliskość Czech.
Przekazał, że dzięki temu w mieście
pod Szrenicą mógłby odbyć się Tour
de Ski, czyli cykl biegów, które start
miałyby np. w Czechach, a metę w
Polsce. Inicjatywa ta spodobała się
również Julianowi Gozdowskiemu,

prezesowi Stowarzyszenia Bieg
Piastów w Jakuszycach. Mówi także,
że organizacja Pucharu Świata w
Narciarstwie Biegowym to ogromne
wyzwanie. Obecnie najważniejsze
jest wykonanie dokumentacji i zdobycie pozwolenia na planowaną modernizację i rozbudowę fragmentów
tras. Zgodę na to muszą wyrazić ekolodzy, architekci i włodarze miasta.
Czasu jest niewiele, ale dzięki zaangażowaniu ludzi, powinno się udać.

Julian Gozdowski wspomniał także,
że coraz częściej mówi się o zorganizowaniu na trasach w Jakuszycach Pucharu Świata w biathlonie.
Jest szansa, że Puchar Świata w
Szklarskiej Porębie zostanie zorganizowany w styczniu 2011 roku lub
2012 roku. Decyzja na ten temat zostanie najprawdopodobniej podjęta
podczas jesiennej sesji FIS-u.

Aniar

Dotkliwa porażka w Jaworze
Nie udała się wyprawa podopiecznych Leszka Dulata do jego ojczystego miasta – Jawora.
Karkonosze uległy tamtejszej Kuźni 1:3
Mecz ten Karkonosze kończyły w „dziewiątkę”. Najpierw za
dyskusję z arbitrem czerwoną
kartkę ujrzał Daniel Kotarba ( w 70
minucie), a potem Wojciech Bijan
( w 84min).
Środowe spotkanie było na tyle

trudne, że do Jawora nasz zespół udał
się w mocno okrojonym składzie.
Na obóz z Kolegium Karkonoskiego
wyjechali: Robert Rodziewicz,
Marcin Zagrodnik, Ernest Polak oraz bramkarz Artur Hałka.
Obaj nasi bramkarze : Du-

biel i Sender nie byli w pełni
sił, ale zdeklarowali chęć gry.
Mecz ułożył się dla nas fatalnie,
straciliśmy bramkę już w 4 minucie.
Jeleniogórzanie jednak nie podali
się i chwilę później przeprowadzili
ładną akcję z kontry. Zdobywcą

pierwszej bramki w tym sezonie
dla biało – niebieskich jest Łukasz
Kowalski. Potem akcji strzeleckich
było „jak na lekarstwo”. Obie drużyny prezentowały niski poziom,
mimo tego gospodarze utrzymali
prowadzenie. Po przerwie gra
zrobiła się nieco nerwowa, niestety
bardziej pod dyktando jaworzan. W
75 minucie zwiększają swoją prze-

wagę do dwóch goli. Karkonosze
już do końca spotkania nie potrafiły
zdobyć już nawet kontaktowego

gola i mecz skończył się dotkliwą
dla nas porażką 1:3.

Aldona Hawer

Kuźnia Jawor - KS Karkonosze 3:1
Skład KSK : Dubiel - Smoliński, Bijan, Siatrak, Burszta, Kogut, Kotarba, Malinowski, Wojtas,
Kowalski, Krupa
Rezerwowi: Sender, Walczak, Kik, Gęca, Jurczyk, Jurkowski, Kołodziejczyk
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Nieudana inauguracja Woskaru

Tarczyński wprowadził w naszą grę
nieco ożywienia, ale mecz pechowo
dla nas zbyt szybko się ułożył. Uważam, że zapłaciliśmy frycowe, nie
jesteśmy jeszcze ograni w okręgówce. Nie będę ukrywał, że gramy o
utrzymanie, ale na pewno będziemy
walczyć w każdym meczu o punkty i
nie odpuścimy nikomu – powiedział
Jelonce po meczu grający prezes
Woskaru – Krzysztof Jahn.

Aldona Hawer

Woskar Wojcieszyce
Szklarska Poręba – Olimpia Kowary 1:3 (1:3)
Woskar: Stankiewicz – Hutnik, Jahn (69’ Masłowski), Larysz, Hornicki, Kandyba, Wryszcz, Tkacz
(46’ Tarczyński), Misiura, Gawlik, Maczek (80’ Stefanowicz)
Olimpia: Szaraniec – Kosek, Czusa, Ożóg, J. Hobgarski , P. Hobgarski, Maciejski, Jacak (87’
Bednarz), Ciesielski, Szujewski, Kraiński

O krok
od rozróby kiboli
Środowy mecz między Olimpią Kowary a Olimpią Kamienna Góra, który rozegrano na
kowarskim stadionie, mógł skończyć się zamieszkami pseudokibiców. Rozgrywki, jak
nigdy, patrolowało aż sześć radiowozów policyjnych. Wszystko przez ostrą wymianę
zdań „kibiców” na jednym z portali po sobotnim meczu kowarzan.
Fot. Ania

akcję pod pole karne gości, jak twierdził był faulowany, jednak sędzia nie
dopatrzył się przewinienia. Olimpia
mogła już tylko bronić wyniku i
próbować grac z kontry. Woskar
podjął w drugiej połowie walkę,
lecz dobra postawa kowarskich defensorów na nie wiele im pozwoliła.
M e c z z a ko ń c z y ł s i ę p r z e wa gą dwóch bramek dla Kowar.
- Nie mam kogo wyróżnić, graliśmy
słabo, szczególnie pierwszą połowę.

Fot. R.Ignaciak

Licznie zgromadzeni kibice na
stadionie w Wojcieszycach nie
żałowali przybycia. Mecz mógł się
podobać, a szczególnie żywiołowa i
dobra gra obu drużyn w pierwszej
połowie, która praktycznie ustawiła
końcowy wynik.
Już w 8 minucie Larysz ze środka
pola kopnął prostopadłą piłkę do
Gawlika i ten z rogu, z około 16
metrów posłał piłkę w długi róg
bramki. Radość Wojcieszan nie
trwało długo. Dwie minuty później
piłkę lecącą wzdłuż linii bramki
zamienił na gola Hobgarski. Od
tamtej pory Olimpia utrzymywała
już optyczną przewagę na boisku.
Ku uciesze kowarskich fanów Kamil Kosek w 39 minucie Kamil
Kosek popisał się ładną, samodzielną akcję i strzałem z dystansu
Zdobywa bramkę na 2:1 dla gości. Trzy minuty później Marcina
Stankiewicza pokonuje Mateusz
Kraiński, który nie pozostawił
złudzeń, kto jest lepszy w derbach powiatu jeleniogórskiego.
Druga połowa spotkania nie była już
tak ciekawa, jak pierwsza, bo nie
zaowocowała w bramki. Mimo tego,
obie ekipy walczyły do ostatniego
gwizdka. W 63 minucie szansę
na zdobycie kontaktowego gola
zmarnował popularny „Lary”, kiedy
to „huknął” z 18 metrów prosto w
bramkarza. Siedem minut później
Woskar wykonywał rzut wolny,
Krzysztof Jahn trafił prosto w słupek, dobijał jeszcze Kudyba i... z trudem wybronił się Szaraniec. W 79
minucie Larysz przeprowadził
ładną

Fot. R.Ignaciak

Nie udała się inauguracja w
lidze okręgowej zespołowi
Marcina Ramskiego. Woskar Wojcieszyce Szklarska
Poręba uległ na własnym
boisku Olimpii Kowary 1:3
(1:3).

Ivan Boźić wyróżniony

Duże wyróżnienie spotkało zawodnika
KKS Jelenia Góra Ivana Boźića,
kapitana juniorów młodszych tego Klubu.

Wraz z Reprezentacją Dolnego Śląska U-94 zagra w Międzynarodowym TurniejuJuniorów w w Sztokholmie w dniach 30.08-2.09.2009 r. Trenerem klubowym tego
zawodnika jest Jarosław Wichowski, a Reprezentacją DZPN U-94 opiekuje się trener
Młodej Ekstraklasy Ślaska Wrocław - Bartłomiej Breś.
Niepewna jest jeszcze przynależność klubowa Ivana w nowym sezonie, gdyż w
ostatnim czasie otrzymał propozycję zmiany barw klubowych ze Śląska Wrocław.t

Wczoraj na kowarskim stadionie powiało grozą. Mecz między Olimpią Kowary a Olimpią
Kamienna Góra patrolowało
kilka radiowozów policyjnych.
Kilkunastu funkcjonariuszy prewencji wyposażonych w kaski,
tarcze i pałki, pilnowało porządku w miejscu rozgrywek. Taki
widok był dotąd nieznany w
Kowarach.
Nadzwyczajne zabezpieczenie
meczu było konieczne po wymianie zdań między chuliganami, do
której doszło na jednym z portali internetowych po sobotnim
meczu kowarzan z Woskarem
Szklarska Poręba. Potyczki słowne i groźby wychodziły ze strony
„kibiców” zaprzyjaźnionych z

Kowarami - „Karkonoszy” w stosunku do kamiennogórzan. Widać wyraźnie, że „kibice” z Kowar
też wrzucili swoje pięć groszy.
Jednak, jak wynika z informacji
prezesa Olimpii Kowary, Adama
Gzika, kibice kowarscy nie prowokowali zamieszek, które miałyby
mieć miejsce podczas wczorajszego meczu. – Ja, zarząd Olimpii i
nasi kibice odcinamy się od tego,
co „działo” się na jeleniogórskich
portalach internetowych - mówi
prezes kowarskiego klubu. - Na terenie naszego ośrodka, nigdy nie
dochodziło do zamieszek - dodaje.
Wczoraj, na szczęście, nie doszło
do najgorszego. Policja zabezpie-

czała również wjazd do Kowar
na Przełęczy Kowarskiej. Sprawdzano wjeżdżające do miasta
busy, czy nie jadą w nich grupy
pseudokibiców. Na stadionie pojawiła się liczna „reprezentacja”
Jeleniej Góry, jednak bez echa
opuściła go przed końcem meczu.
Sytuacja, do której doszło przez
bezmyślne wpisy „kibiców” pod
relacją z sobotniego meczu z
udziałem kowarzan, stała się
poważna. Jak poinformował nas
prezes Olimpii Kowary, niedługo
dojdzie do zebrania zarządu,
na którym zostanie rozważona
sprawa zakazu wstępu dla konkretnych kibiców.

Ola
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CZTERY STRONY MIASTA

Droższa woda i spory o Wodnik
W studio filmowym Jelonki
spotkali się: radni, Grażyna
Malczuk, Miłosz Sajnog,
prezes spółki Wodnik, Wojciech Jastrzębski oraz dyrektor ZGL Północ, Lucyna
Januszewska.. Rozmawiano na temat nie przyjęcia
przez radnych nowej taryfy za wodę, wydatków i
kosztów spółki i tego gdzie
znika duża część wody..

Jelonka.com – Mamy wyższe
ceny wody, chociaż rada miejska głosowała przeciw przyjęciu
podwyżki. Dlaczego tak się stało?
Pytają nas czytelnicy, po co głosowanie w radzie, skoro nic z tego
nie wynika?
Miłosz Sajnog – Rada głosowała
przeciw ponieważ radni nie zgodzili się na proponowane przez
spółkę Wodnik taryfy. Weszły one
w życie na podstawie ustawy, która
przewiduje w tam przypadku, że
mimo naszego sprzeciwu taryfy i
tak wchodzą w życie. Dlaczego tak
jest należy raczej pytać premiera
i ministrów, bo to oni uchwalają

takie przepisy. Rada głosuje, bo musi
się wypowiedzieć w sprawie taryf
wody. I nie jest bez znaczenia nasze
głosowanie, mimo, że nie powstrzymuje wejścia taryfy w życie. To jest
dowód rozdźwięku jaki jest między
prezydentem a radą i że w sprawie
taryf jest coś nie tak.
Grażyna Malczuk – Oczywiście,
jest to absurdalność tego przepisu.
Tutaj po prostu rozmywa się odpowiedzialność za podjęcie decyzji.
Jeżeli spółka miejska przygotowuje
wniosek taryfowy i przedkłada go
prezydentowi do akceptacji. Jeśli
on z kolei przedkłada ją radzie to
wniosek jest już po prezydenckiej
weryfikacji. Rada ma tutaj jedynie
rolę opiniującą, a nie decydującą.
Opinia może być pozytywna lub
negatywna, bez znaczenia bo i tak
niczego nie zmieni.
Wojciech Jastrzębski – Jak pamiętam wszystkie spotkania z
radnymi, w różnych gremiach, na
żadnej komisji nie było dyskusji,
oprócz kwestii strat wody, że nasza spółka jest źle zarządzana, że
ma nadmierne koszty, że sobie z
czymś nie radzimy. Tego nie było.
NIK niczego też niczego nie zakwestionował. Pyta pan, czy woda jest
droga czy tania? Jeżeli woda kilka lat
temu kosztowała złotówkę a teraz
ponad cztery złote to oczywiście

Dialogi Jelonki

można mówić że zdrożała. Ale ja się
zapytam, czy jeżeli Jelonka półtora
roku temu kosztowała 1,5 złotego,
a teraz kosztuje 2,5 złotego to jest
droga czy nie? Ja uważam, znając
rynek gazet, że nie jest. Tak też jest
z cenami wody.
Jelonka.com – Ale gazetę można nie kupić, a wodę nie sposób
nie używać, to jest towar strategiczny.
Miłosz Sajnog – Mówmy o ksztach
wody i ścieków łącznie, bo to płaci
każdy. Była dyskusja na komisjach
rady, że spółka zamiast przerzucać
koszty na ludzi, może jeszcze szukać
oszczędności u siebie, ograniczając
niepotrzebne wydatki. To jest według mnie równie ważne.
Jelonka.com – Czy nie można
było zatrudnić biegłego, który by
sprawdził, jakie są możliwości
działań oszczędnościowych w
samej firmie i wskazał jak to
należy uczynić?
Wojciech Jastrzębski – Spółka
tej wielkości, jak nasza, o kapitale
ponad 60 milionów złotych, musi
taki audyt przeprowadzać co roku.
Więc nie sądzę, żeby kontrolujący
cokolwiek opuścił.
Grażyna Malczuk – Ale tu chodzi
o audyt z konkretnym zadaniem,
gdzie kontrolujący ma wyznaczone zadanie, tutaj poszukiwanie

oszczędności. Na przykład trudno
było udowodnić sensowność zakupu
samochodu specjalistycznego, jeżeli
mówimy o bardzo wysokich płacach
zarządu, jeżeli spółka ma 20-30
procent strat na przesyłach, plus
woda technologiczna dochodzimy
do 40 procent strat to wszystko jest
w tej właśnie wprowadzonej taryfie.
Ja bym chciała zarządzać spółką
monopolistyczną na rynku. Oczywiście jest koszt utrzymania każdej
firmy. Ale pan jest w takiej sytuacji,
że jakąkolwiek cenę wody pan
ustawi, ludzie ją zapłacą. Nawet jeśli
miasto złagodzi te koszty dopłatami,
to nie będzie żadnego impulsu do
oszczędzania. Pan będzie pokazywał
koszty, wkładał to w taryfę a zapłacą
i tak mieszkańcy czy bezpośrednio,
czy w dopłatach.
Wojciech Jastrzębski – Kilka rzeczy które pani powiedział to sprawy
bardzo chwytliwe, na przykład płace
zarządu, a to wcale nie są jakieś duże
pieniądze.
Miłosz Sajnog – Poprzedni prezesi
spółki Wodnik też się borykali z
tymi sprawami jak pan prezes, czyli
kosztami, cenami, problemami z
eksploatacją i ludzie już nie ufają
Wodnikowi, że wszystko robi rzetelnie. To jest spółka komunalna,
czyli powołana przez mieszkańców
dl zapewnienia dobrej wody za

przyzwoitą cenę. Jakość jest już
zapewniona w większości przez
zbiornik w Sosnówce, ale druga
sprawa to cena wody. Wodnik płaci
teraz miastu czynsz za użytkowanie
majątku miasta, a aż 80 procent
sieci należy do gminy. Wodnik płaci
za dzierżawę pieniędzmi z dopłat
do wody.
Jelonka.com – Obwodnica
południowa, termy cieplickie, to
znaczy, że miasto się coraz bardziej zadłuża?
Grażyna Malczuk – Akurat teraz
moglibyśmy się zadłużyć, gdyby
były takie inwestycje na które warto
wziąć kredyt. Na razie nic się nie
dzieje, tylko się mówi o planowanych inwestycjach.
Lucyna Januszewska – Bez względu na cenę wody, wysoką, czy niską,
to my rozliczamy wodę z mieszkańcami. Dla ludzi jej cena jest już za
wysoka i coraz bardziej oszczędzają,
w związku z tym sprzedajemy jej coraz mniej. Kiedyś liczyliśmy średnie
zużycie wody na mieszkańca na ok.
6 metrów sześciennych. Teraz to są
2 metry a są osoby zużywające w
miesiącu jeden metr sześcienny
wody. Druga sprawa, chcemy założyć liczniki wszystkim odbiorcom
i rozliczanie w całości przekazać
Wodnikowi. Dążymy do tego celu.
Zgodnie z ustawą jeśli sto procent

mieszkańców ma wodomierze przekazujemy rozliczenie spółce.
Miłosz Sajnog – Miasto ma spore
problemy ze strategicznymi decyzjami w mieście. Teraz się ucieka
od racjonalizacji kosztów wody,
ucieka się od przekształceń ZGL.
Teraz to kosztowałoby powiedzmy
10 milionów, za rok będzie to już
20 milionów.
Jelonka.com – Czy w tym świetle
woda może być tańsza?
Wojciech Jastrzębski – Woda
może być tańsza i będzie tańsza
adekwatnie do rynku. Podejmujemy
wiele działań oszczędnościowych.
Grażyna Malczuk – Woda może
być tańsza i powinna być tańsza, bo
teraz już rachunek za wodę staje się
najdroższym elementem kosztów.
Lucyna Januszewska – Woda
powinna być tańsza ponieważ jest
to towar dla mieszkańca.
Miłosz Sajnog – Woda powinna
być tańsza i może być tańsza, ale
też ze strony mieszkańców, którzy
zaczną modernizować urządzenia
wykorzystujące wodę. Powinna też
być współpraca między miastem
Wodnikiem i mieszkańcami, żeby
wdrażać najnowsze urządzenia
wykorzystujące na przykład szarą
wodę, nie nadającą się do picia.
Teraz w spłuczkach mamy wodę
pitną, najdroższą.

Jerzy Pokój o western i rodeo oraz
polityce

western i rodeo. Z grupy rodeo
była tylko jedna konkurencja,
pozostałe dyscypliny z bydłem,
były westernowe, ale każde zawody
ze zwierzętami kojarzą nam się z
rodeo, to niech tak będzie, bo to
jest trudne do wytłumaczenia w
krótkim czasie.
Wiktor Marconi – Jeden z czytelników przysłał mi pytanie do
pana. Rodeo to sport okrutny dla
zwierząt i obcy nam kulturowo. Te
zawody to kaprys szeryfa? Przed
wojną na przykład nie było u nas
takich zawodów.
Jerzy Pokój – Jeżeli ktoś nie widzi
tego na co dzień, nie ma możliwości
usiąść na koniu świetnie wyszkolonym, super reagującego, który sam
reaguje na ruchy cielaka i potrafi go
ujarzmić nie wie za bardzo o czym

mowa i czy cielaki mogą cierpieć na
arenie. Temu panu rodeo kojarzy
się chyba bardziej z ujeżdżaniem
byków i koni dzikich, niż z tym,
co my robimy. A z tym brakiem
tradycji, przed wojną i w USA nie
były te zawody tak popularne jak
są teraz. To się przeniosło z ciężkiej
pracy tych ludzi na ranchach, na
wielkie widowiska. Nie twierdzę,
że wszyscy muszą jeździć westernowo, w głębokich siodłach. Ale to
jest jazda po pierwsze bezpieczna,
a mamy przykłady wielu urazów
na koniach. Jazda na koniach
naturalnie szkolonych to zupełnie
inna historia. Trzeba by opowiedzieć całą filozofię ludzi, którzy
przygotowują zwierzęta do jazdy,
bez przemocy, bez bata. A to się
zdarza nadal na arenach, gdzie bat

idzie w ruch. Trzeba przyjść usiąść
z tym wygodnym siodle, które stało
się symbolem, poczuć komfort jazdy
z koniem który jest wyszkolony do
takiej jazdy. Bo ja ani słowem nie
przekonam, ani bez spróbowania
nie nakłonię. Natomiast prawdą
jest, że mamy świetną tradycję i ja
nie chcę z nią konkurować bo nie
takiej potrzeby. I konie westernowe
i kawaleryjskie i te do gonitw mają
cztery nogi, ogon i serce z którym
trzeba umieć rozmawiać.
Wiktor Marconi – Skoro ma
pan Western City, czyli miasto,
to dlaczego szeryf, a nie burmistrz?
Jerzy Pokój – Ja nie jestem ani
burmistrzem ani szeryfem, ale
jakoś tak się przyjęło, że ludzie
mówią szeryf. Ja nawet wiem skąd

W kolejnym odcinku
rozmów z cyklu Dialogi
Jelonki, nasz wydawca,
Wiktor Marconi rozmawia z przewodniczącym
Sejmiku Dolnośląskiego i
właścicielem Western City,
Jerzym Pokojem.
Wiktor Marconi – Były u pana
zawody w rodeo. Ludzie lubią je
oglądać?
Jerzy Pokój – To były zawody
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PODRÓ¯E JELENIOGÓRZAN

Przez kraj Szerpów
Nepal to kraj szokujący
nie tylko krajobrazami
górskimi. W Nepalu mówi
się wieloma językami i
dialektami. Nepalskim
mówi tylko 60 procent
mieszkańców. Nepal to
taka kiszka wciśnięta między góry o długości 880
km i szerokości 160 – 200
km. Jedną z najbardziej
znanych grup etnicznych
Nepalu są Szerpowie.
Potyczki polsko-ruskie

Od początku eksploracji najwyższych gór Świata towarzyszyli
wyprawom . Byli zawsze do końca
wierni, niezwykle odporni na trudy
górskiego życia zostali rozsławieni
przez liczne reportaże, opowiadania i filmy. Niestety, właściwe
słowo to tacy byli. Trwający od
wielu lat najazd trekingowców na
Nepal zdemoralizował tych fantastycznych ludzi. Kiedy trzydzieści
lat temu wędrowałem nepalskimi
ścieżkami ruch trekingowy dopiero
się zaczynał. Nie było problemów z
kradzieżą i z wynajęciem tragarzy.
W Lukli oczekiwaliśmy na Szerpów i nasze bagaże. Zajęło nam
to tydzień. Tutaj zastała też nas
nasza Wielkanoc. W ten tak bardzo
uroczysty dla nas dzień zamówiłem
dwadzieścia jajek, dwa czajniki
czangu, resztę to nasze konserwy.

Jajka pomalowałem długopisem.
Na śniadanie zaprosiłem też idącą
z nam i w góry grupę radzieckich
himalaistów. Rosjanie jak przystało na ideologicznych ateistów
zaproszenie przyjęli ze zrozumieniem naszych polskich religijnych
ułomności. Otworzyli znakomite
konserwy z wątroby jakiejś słynnej
ryby. W stworzeniu sympatycznej
świątecznej atmosfery pomógł
czang. Czang to miejscowe piwo
warzone domowym sposobem
z ryżu. Lekko podgrzane pite z
tsampą „wali w czerep aż dudni”.
Opowiadaliśmy Rosjanom o naszych wielkanocnych zwyczajach.
Jak to zwykle bywa jak coś idzie
dobrze to potem się nagle psuje.
Całą misternie przygotowaną uroczystość popsuł nasz radiowiec
Kot Chitulescu. Kot to pół Polak pół
Rumun, a z urodzenia Warszawiak
„z krwi i kości”. W pewnym momencie jeden z Rosjan podał Kotowi
ową słynną konserwę : Kot kuszaj!
Eta oczeń wkusnoje. Nie chcę bo
to z Afgana. Z cziewo? Z Afgana!
Sympatyczną atmosferę diabli
wzięli. Kot nienawidził wszystkiego
co radzieckie. Na naszych górskich
kolegów patrzył z wyraźnym obrzydzeniem . Ten incydent odsunął
nas od Rosjan a cała ta idiotyczna
sytuacja „rozmyła się” w czasie,
wielodniowej karawany do bazy.
Po tym śniadaniu Kot już nigdy
nie spotkał się z ruskimi, a oni
tez specjalnie nie szukali naszego

Ludzie, Góry, Samochody

towarzystwa.

W góry

Pośrednikiem miedzy nami
został Edward Mysłowski, jeden
z najlepszych w tamtym czasie
alpinistów radzieckich. Potężnie
zbudowany. Kandydat nauk technicznych, czyli nasz doktor miał,
spory dystans do rzeczywistości.
Konieczność służbowa zmuszała
nas do wspólnego wędrowania.
Z każdym dniem nabieraliśmy
do siebie zaufania i w mówiliśmy
o wszystkim bez ogródek. Edik
był Ukraińcem, polskie nazwisko
zawdzięczał jednemu ze swoich
przodków, z czasów polonizowania
Ukrainy. Wy też byliście okupantami. Każdy kto przyjmował polskie
nazwisko miał po prostu lepiej.
Edik z humorem opowiadał o
zebraniach partyjnych.. Wiesz,
w każdy czwartek mamy PPR.
Co macie? PPR , a co takiego?
No zebranie partyjne. Papiźdzli,
Papiździli, Razaszliś. To wulgarne określenie zebrań partyjnych
mówiło samo za siebie. Szliśmy
przez kraj Szerpów. Był początek
nepalskie wiosny. Po kilku dniach
dotarliśmy dotarliśmy do Namche
Bazar stolicy Szerpów. Rozłożone
amfiteatralnie miasto to przede
wszystkim centrum handlowe.
Bazar pełen wszelkiego już wtedy
chińskiego badziewia, przyciągał
ludzi z miejscowości położonych

kilku dniach wspólnego pobytu
zaprzyjaźniliśmy się z Kotem.
Wypoczęty i zaaklimatyzowany Kot
rwał do bazy aż miło. Przywitało
nas wesołe kolorowe, namiotowe
miasteczko z dumnie powiewającą
biało-czerwoną. Byliśmy w domu.
Po latach, w Moskwie, odwiedziłem Edka Mysłowskiego, jednego ze
zdobywców Mount Everestu nową
drogą. Rosjanie zdobyli Everest w
następnym roku i jak napisali, swój
sukces częściowo zawdzięczają
Polakom, którzy pomogli im w
czasie swojej wyprawy. Za zdobycie
góry zapłacił częściową amputacja
palców u rąk. - Moim największym
osiągnięciem nie było zdobycie
góry, tylko to - pokazał dość grubą
książkę jego autorstwa.

wysoko w górach. Tutaj można
było wszystko kupić i wszystko
sprzedać. Nas interesowała przede
wszystkim świeża żywność Tu się
wreszcie w szerpańskiej restauracji
można się było najeść. Po drodze
było jeszcze kilka bardzo interesujących miejscowości; Tjangbocze
z klasztorem gdzie dla Andrzeja
Zawady buddyjscy mnisi odprawili nabożeństwo przed wyprawą
zimową i ostatnie osiedle ludzkie,
Fericze. Kilka chałupek, pastwisko
jaków i niezwykle dynamiczna i
urodziwa Szerpanka. Wysokość
4000 metrów nad poziomem morza. Tę wysokość już się czuło. Tu
przez dwa dni zbierała się karawana, doszły ostatnie bagaże, dowlekli
się ostatni uczestnicy wyprawy.

się to bierze. Otóż na początku
kiedy zbudowałem to miasteczko
nikt tam nie chciał robić pokazów.
Każdemu się wydawało, że to
jakiś uszczerbek na honorze i ja
sam musiałem przez dwa lata
występować jako szeryf. Teraz nie
występuję, jest tam mnóstwo ludzi,
są pokazy walk rewolwerowców,
tańce indiańskie.
Wiktor Marconi – Teraz o
polityce porozmawiamy. Jak
funkcjonuje nowy zarząd województwa po wymianie wicemarszałka? Jedne odszedł do
europarlamentu.
Jerzy Pokój – Tak, jeden jest
parlamentarzystą, a drugi odszedł
ze względu na kłopoty osobiste.
Dwóch świetnych ludzi przyszło,
w tym nasz jeleniogórzanin, Jerzy

Łużniak, który został wicemarszałkiem w miejsce Piotra Borysa.
Jest przygotowany do takiej pracy,
ma doświadczenie w zarządzaniu
dużym miastem. Do wyborów
jest już tylko rok i przychodzenie
kogoś nieprzygotowany byłoby
nieporozumieniem, ponieważ z
marszu należy się zająć sprawami
bardzo ważnymi. Marszałek Borys
miał wiele bardzo poważnych
spraw do załatwienia. Oczywiście,
są też inni przygotowani ludzie,
ale zarząd regionu zdecydował o
tej kandydaturze i Jerzy Łużniak
zdobył największą ilość głosów w
historii sejmiku kiedy wybierano
marszałka lub wicemarszałka, to
było 30 głosów.
Wiktor Marconi – Zarząd województwa ma okres ogórkowy i
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może sobie zrobić przerwę?
Jerzy Pokój – Nie ma takiej możliwości, cały czas trwa praca, podpisujemy kontrakty, nadzorujemy
wydawanie pieniędzy. Oczywiście
członkowie zarządu są na urlopach, ale się wymieniają. Dzieją
się też sprawy ważne dla naszego
regionu. Na listę podstawową dostała się obwodnica południowa,
termy cieplickie, które do niedawna były na liście rezerwowej,
teraz są na podstawowej. Są inne
projekty jeleniogórskie które są w
RPO i do WPI. Ale też nie można
robiźć tak jak z „Orlikiem”, gdzie
opozycja mówi, ma być przy innej
szkole, a nie tam, gdzie zdążymy w
tym roku. I tak Orlik już w Jeleniej
Górze w tym roku przepadł, a
szkoda.

Doszli tez Rosjanie pomniejszeni o
swojego „opiekuna” z ambasady . Z
tego faktu byli bardzo ale to bardzo
zadowoleni. Przed nami było jeszcze tylko 8 godzin marszu. Marszu
do dawno oczekiwanej bazy pod
Mount Eversetem.

Karawana w ruch

Wczesnym rankiem karawana
obładowanych naszym dobrem
jaków wyruszyła do bazy. My lekko
za nimi. Po kilku godzinach marszu
bardzo źle poczuł się Kot. Dała o sobie znać wysokość. Decyzja naszego
doktora, Kot musi wrócić do Fericze
a może niżej. Decyzja Andrzeja Zawady, z Kotem zostaje Marian, jest
ratownikiem górskim. Wróciliśmy
zatem do pełnej dymu chaty. Po

Z Kotem Chitulescu odbyłem
po latach jeszcze jedną wędrówkę
, tym razem w Karakorum.
Z 500 tragarzami wlekliśmy
zaopatrzenie dla wyprawy zimowej
na K-2. To był rok 1987 i ta wyprawa
też nie należała do łatwych. Ale o
tym już następnym razem.

Marian Sajnog
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OG£OSZENIA
Od 2009.08.14 - 14.20 do 2009.08.21 - 14.20
DO OGŁOSZEŃ POPRZEDZONYCH SZEŚCIOCYFROWYM NUMEREM DOŁĄCZONE SĄ ZDJĘCIA.
ZNAJDUJĄ SIĘ ONE W DZIALE OGŁOSZEŃ NA STRONIE WWW.JELONKA.COM
OFERT PRACY 144 OGŁOSZEŃ 1180

PRACA
DAM PRACĘ
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
Potrzebny mężczyzna do prac
gospodarskich koło Jeleniej Góry
- ścinka drzew, rąbanie, sadzenie,
odchwaszczanie gruntów - 695
725 857
Poszukuję opiekunki do 6 miesięcznego dziecka - 606 612 494
PLATU - korepetycje - poszukuję
korepetytorów z matematyki, j.
polskiego, j.angielskiego i innych
przedmiotów - nauczyciele, studenci, 606 388 031, 600 153 322
- jeleniagora-konopnickiej@platu.
pl
Potrzebna niepaląca Pani do
opieki nad starszą Panią, która
chciałaby z nią zamieszkać, centrum Jeleniej Góry - 075 221 30
po 20-ej.

Agencja ochrony Krajewski BIS
zatrudni pracowników ochrony z
terenu Szklarskiej Poręby i okolic
- 605 097 861
Agent d/s 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 ubezpieczeniowy - Praca
dla agenta ubezpieczeniowego,
również jako praca dodatkowa.
Wynagrodzenie prowizyjne. CV
na adres e-mail: praca@centim.pl
- 501 039 202
Akt - Poszukuje chętnej kobiety lub
dwóch ( wiek powyżej 18 lat) do sesji
zdjęciowej (do magazynu). Zdjęcia
(najlepiej toples lub w bieliźnie) proszę przesyłać na adres fotografiks@
op.pl - 602 445 610
Barmanka - zainteresowane
osoby mogą zgłaszać się, do
godz.14.00, pod adresem: Bar
TaDo, ul.Karola Miarki 44
Biuro „Zepter” - w Jeleniej Górze
zatrudni do działu obsługi klienta
- 601 610 466
Ciastkarz - od zaraz zatrudnię
cukiernika, dobre warunki pracy
- 516 125 311
Cukiernik - z doświadczeniem
kontakt w godz. 10-14 - 075 75
337 00
Cukiernik od zaraz - na bardzo
dobrych warunkach - piekarnia
Mysłakowice - 516 125 311
Dam pracę - przyjmiemy osobę z
umiejętnością oklejania folią reklamową - 693 100 000

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

Dla auto pomocy - jeżeli masz auto
pomoc to natychmiast zadzwoń,
mam dla Ciebie propozycję współpracy - 509 029 334
Doradca finansowy - chcesz być
doradcą finansowym w PROFI CREDIT i zgarniać wysokie prowizje?
Jeśli tak, to CV wyślij na profirek6@
wp.pl - 793 355 015
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
Dozorcę - „złota rączka” i ogrodnik do pracy w Cieplicach - 601
750 147
Ekskluzywne zarobki - Dla
doradców finansowych. Wynagrodzenie prowizyjne. Możliwość szybkiego awansu. Może być jako praca
dodatkowa. CV wyślij : rekrutacja.
dolnyslask@profity.com.pl
Ekspedientka - do sklepu spożywczego w Cieplicach. Wymagane
doświadczenie w handlu, znajomość
obsługi kasy fiskalnej i wiek pow.30
lat. - 665 079 795
Elektrycy - pilnie - Hotel Gołębiewski Inwestycja Karpacz zatrudni
elektryków. Wymagane uprawnienia
SEP. - 757 618 042
F.H Alniko - zatrudnimy solidnych
bez nałogów mężczyzn do pracy
przy sortowaniu złomu, wiek do 35l.
oraz operatora wózka widłowego
z praktyką. Oferujemy atrakcyjne
wynagrodzenie kontakt do godz
15.00 - 508 150 940
Firma brukarska - zatrudni BRUKARZY z doświadczeniem - 502
238 662
Firma budowlana - zatrudni na
umowę pracowników budowlanych
z doświadczeniem i prawem jazdy
kat. B. Kontakt w dni robocze lub
na mail: kadry.ceram@wp.pl - 512
325 574
Firma budowlana zatrudni - tylko
z doświadczeniem Tynkarzy - tynki
maszynowe, regipsiarzy. Stała
praca, umowa o pracę - 602 755
799
Firma Temida - poszukuje przedstawicieli do współpracy w dochodzeniu odszkodowań. Zapewniamy
bezpieczeństwo osobom fizycznym
oraz podmiotom prawnym - 508
841 459
Firma zatrudni CYFRA+ - Firma
usługowa zatrudni 15 osób z
wykształceniem min średnim. Praca
na dwóch działach - techniczny oraz
usługowy - Cyfra + rekrutacja2706@
wp.pl

Firmy budowlane - Hotel Gołębiewski zaprasza firmy budowlane
do współpracy. Prosimy o oferty
na zabudowę ścian i sufitów GK,
malowanie, szpachlowanie. Mail
hotel.golebiewski@neostrada.pl
- 075 761 80 42
Fotomodele i modelki - poszukuję modeli i modelki w różnym
wieku. Sesje komercyjne, stała
współpraca. Oferty z foto na adres
mailowy: ratunkowe(at)o2.pl. Tylko
poważne zgłoszenia - 502 399 096
Informatyk - programista nawiążę stałą współpracę ze zdolnym programistą. Kontakt poprzez
email woqlski@gazeta.pl - 075
612 60 82
Instruktorów nauki jazdy wszystkich kategorii - 510 209 389
Instruktorów nauki jazdy
- zatrudnimy od zaraz instruktorów
nauki jazdy (wszystkich kategorii)
- 510 209 389, 508 222 775
J. niemiecki - Zatrudnię
recepcjonist(k)ę z bardzo dobrą
znajomością j. niemieckiego. Wysokie wynagrodzenie. pensjonatas@
gmail.com - 692 466 125
Kelner(ka) w Karpaczu - Hotel
Nowa-ski*** poszukuje do restauracji kelnera/ kelnerkę. Wymagany
język obcy - komunikatywny. Wskazane osoby między 20-30 lat - 669
993 808
Kelner/ka - Obiekt hotelowy
w Karpaczu poszukuje osoby na
stanowisko kelnera. CV prosimy
przesyłać na adres recepcja@eapollo.eu - 075 76 16 472
Kelnerka - do Restauracji w Złotym Potoku 4 k od Gryfowa zlotypr@
op.pl - 757 847 155
Kelnerka - Ośrodek Wczasowy
Złoty Potok RESORT poszukuje
osoby na stanowisko kelnerki Kontakt:tel.509229092 biuro:(075)784
71 55 email:zlotypr@op.pl - 509
229 092
Kelnerka - restauracja - nowo
otwarta Restauracja Złoty Potok
poszukuje kelnerki Złoty Potok 42
tel.: 75 784 71 55, 600 455 327
email:zlotypr@op.pl - 75 784 71 55

Kelnerka - w Szklarskiej Porębie.
CV ze zdjęciem proszę wysyłać
na adres przemo109@op.pl - 510
111 328
Kelnerka/ praktykantka - praca
dla kelnerki/praktykantki w restauracji w Szklarskiej Porębie. CV proszę
wysyłać na mail’a przemo109@
op.pl
Kelnerkę zatrudnię - Restauracja w Karpaczu zatrudni uczciwą,
sumienną, dyspozycyjną, miłą
kobietę. Doświadczenie mile
widziane, ale niekonieczne. Proszę o kontakt telefoniczny. Tylko
poważne oferty! - 601 857 953
Kierowca - z własnym samochodem o ładowności do 6t.Trasa
Lubawka - Włochy - 075 74 26 424
Kierowca samodzielny - przyjmiemy kierowcę z własnym samochodem dostawczym do ładowności
6t na trasy do Włoch - 502 040
787
Korepetytora z matematyki
- poszukuję dobrego korepetytora
do egzaminu poprawkowego z
matematyki. Działy : macierze, całki,
pochodne. Mile widziani nauczyciele
matematyki - 695 828 601
Kosmetyczka - poszukuję
wykwalifikowaną kosmetyczkę,
najchętniej kosmetologa, do współpracy we wspólnym gabinecie - 505
682 318
Krawcowa - zatrudnię kreatywną
i pomysłową krawcową z doświadczeniem w branży krawieckiej i
obsłudze maszyn - 784 068 064
Księgowość wspólnoty - szukam odpowiedzialną i znającą się
na swoim fachu księgową, która
poprowadzi papiery małej wspólnoty
mieszkaniowej - 601 148 383
Kucharz - Restauracja Tarasy
Wang zatrudni kucharza/kucharkę
- 600 983 355
Kucharz - Restauracja Złoty
Potok położona w malowniczym
miejscu przy białej plaży poszukuję
kucharza z umiejętnością pieczenia
pizzy, doświadczenie mile widziane
kontakt email:zlotypr@op.pl - 757
847 155
Kucharz - ze znajomością kuchni
włoskiej i polskiej do lokalu w Jeleniej Górze - 665 163 087
Kucharz, pomoc kuchenna „SANDRA” w Karpaczu zatrudni
kucharza ( doświadczenie i kreatywność) oraz pomoc kuchenną. sandrapraca@op.pl - 075 75 19 190
Kucharz/pizza - Ośrodek Złoty
Potok Resort (4 km od Gryfowa
ŚL)poszukuje kucharza z umiejętnością przyrządzania pizzy email:
zlotypr@op.pl - 757 847 155

Kucharz/pomoc kuchenna
- Nowy obiekt w Karpaczu zatrudni
kucharza oraz pomoc kuchenną.
pensjonatas@gmail.com - 692
466 125
Kucharza - nowo otwarta Restauracja Złoty Potok poszukuje kucharza z umiejętnością przyrządzania
pizzy. Złoty Potok 42 tel.: 75 784
71 55, 600 455 327 email:zlotypr@
op.pl - 75 784 71 55
Kucharza na stałe - Hotel Tango
zatrudni samodzielnego kucharza
na dobrych warunkach - 661 689
790
Kucharza zmianowego - hotel
zatrudni kucharza z doświadczeniem. CV na e-mail kontakt@hoteltango.pl - 075 76 76 303
Kucharza/Kucharkę - restauracja w Karpaczu - 600 983 355
Lakiernik - z umiejętnościami
blacharskimi z własną działalnością
gospodarczą do pracy w warsztacie
samochodowym w Jeleniej Górze
- centrum - 792 379 346
Lektor angielskiego - Centrum
Edukacji zatrudni lektora angielskiego do pracy z dziećmi przedszkolnymi. CV i LM na adres:
anna.czyzewska@ceatut.pl - 661
933 903
Lektorów j. obcych - szukam
lektorów języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego - oferty:
kagnes1@wp.pl - 501 010 481
Ludzie do kapeli - tworzę zespół
i poszukuję ludzi (basisty, wokal,
gitarki solowej) do grania muzyki
i z domieszką RAC kontakt na
GG9037387
Manager 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
Masażysty/tki - poszukuję
mobilnego masażysty/tki na zastępstwa do studia masaży orientalnych.
Mile widziana znajomość orientalnych technik masażu. Proszę
najpierw o kontakt telefoniczny
- 660 572 158
Mgr fizjoterapii - Nowy gabinet w
Karpaczu zatrudni magistra fizjoterapii. pensjonatas@gmail.com
- 692 466 125
Monterów telekomunikacji konieczne doświadczenie w branży
telekomunikacyjnej i posiadanie
lub chęć założenia działalności. CV
rekrutacja@netko.pl - 608 477 469
Murarz - klinkier - Polska firma
budowlana poszukuje murarzy do
klinkieru (fachowców) na umowę
zlecenie. Praca za granicą. Dobre
warunki - 501 418 553

reklama

Biuro Rachunkowe
Porady Podatkowe

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

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

NIEPUBLICZNY OŚRODEK EDUKACYJNY
w Jeleniej Górze

Policealna szkoła kształcąca w zawodzie

TECHNIK ARCHIWISTA
Rozpoczęcie nauki
- wrzesień 2009 r.

Informacje i zapisy:
Jelenia Góra ul. Karola Miarki 42
tel./fax. (075) 7526839
www.archnoe.webpark.pl

WAŻNE TELEFONY

TEL.

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

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

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

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

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

24 sierpnia 2009 r.
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RESTAURACJA
DYSPENSA

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

K

L

A

"650,0.*4

MONT-SAT

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
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Zadzwoń po Fachowców z 14 letnią praktyką !

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

sklep WęDKARSKI
Adam Hołysz

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

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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KOMPUTERY
NOTEBOOKI
KASY
FISKALNE
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KKF Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 13,
tel. 075 64 16 570 (od Pn do Pt w godz. 9-17)
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HOTEL
www.hotelhalny.com.pl

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

Halny

PL 58-540 Karpacz, ul. Mickiewicza 10
tel.fax +478 75 761 93 63

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

info@hotelhalny.com.pl

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

kuchnia polska

AUTO - CAMPING PARK
+FMFOJB(ÐSB
VM4VEFDLB
UFMGBY 

LPN

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

Skład Opału, Materiałów
Budowlanych i Nawozów
Stanisław Tyrala Spółka Jawna

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

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

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

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

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

www.peter.autogielda.pl

Tel. 075 64 72 111

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

biuro@sombin.pl,
www.sombin.pl

A

hêrêh

Sprzedaż, Montaż,
Serwis Anten Satelitarnych
i Zbiorczych Instalacji TV-SAT
(domki, hotele, pensjonaty)
Autoryzowany Przedstawiciel

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

24 sierpnia 2009 r.
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Muzycy - Wokaliści szukają
muzyków do zespołu. Więcej informacji przy kontakcie mailowym
somnium@onet.eu - 661 546 045
Muzyka - poszukuję klawiszowca
na chałtury z okolic Jeleniej Góry w
celu zarobkowym wesela, bankiety,
przyjęcia. Wszelkie info proszę kierować na e-mail: caffe-midi@wp.pl
- 502 860 941
Nauczyciela tańca. - Szkoła
Podstawowa Nr 10 w Jeleniej
Górze poszukuje nauczyciela tańca.
Wymiar zatrudnienia : 6 godzin
tygodniowo - 075 76 49 475, 075
767 90 31
Od zaraz - instalatora z doświadczeniem do pracy. Wykonawstwo
instalacji wod-kan, c.o., wentylacji
- 663 388 567
Operator koparko - ładowarki
- firma z siedzibą w Jeleniej Górze
zatrudni operatora koparko-ładowarki z doświadczeniem - 609
142 801
Operator podnośnika widłowego
- zatrudnimy na umowę o pracę
operatora z uprawnieniami. Praca
2 - zmianowa. Wymagane doświadczenie na podobnym stanowisku
minimum 1 rok. Kontakt:zorka@
zorka.pl ul. Dworcowa19 w Jeleniej
Górze - 075 64 66 300
Opieka w Niemczech - wyjazdy
do opieki na 29.08.2009 Oferty
dla osób ze średnią znajomością
niemieckiego. Zarobki od 1100 euro/
miesięcznie- 075 724 89 60
Opiekunka - dla 5 letniego chłopca
na 1-2 popołudnia w tygodniu - 694
310 774
Opiekunka - do 5 miesięcznego
dziecka najlepiej z okolic Ścięgien
(praca od listopada) - 691 839 533
Opiekunka - pilnie potrzebna
opiekunka do 1,5 rocznego dziecka,
mile widziane doświadczenie telefon
po 15 tej - 500 159 194
Opiekunka - Pomoc w prowadzenie domu i opieka nad małym
dzieckiem w zamian za mieszkanie
i wyżywienie. Potrzebuje osobę tylko
do pomocy nie jest to praca 24 godz.
Proszę o składanie ofert mfal@vp.pl
- 887 456 098
Opiekunka do dziecka - pilnie
szukam opiekunki do rocznego
synka, opieka od pn. do pt. u mnie
w mieszkaniu (Zabobrze, 4 piętro) od września. Pani powinna
być doświadczona w opiece nad
dzieckiem z miłą aparycją - 606
308 191
Opiekunka Karpacz - poszukuję
opiekunki od września do 2 letniego
dziecka, wyłącznie osoba z Karpacza, zainteresowanych proszę o
kontakt telefoniczny - 721 326 011
Osobę niepełnosprawną - Nowy
pensjonat w Karpaczu zatrudni konserwatora/kierowcę z orzeczeniem o
niepełnosprawności. pensjonatas@
gmail.com - 692 466 125
Pilnie - Europejski operator przeszkoli i zatrudni na stanowiska
fizyczne i umysłowe. Zarobki od
1730 zł. - 697 649 018
Pokojowa - Hotel w Piechowicach - 662 269 421
Pokojowa - od zaraz panią bez
nałogów w charakterze pokojowej, praca w niepełnym wymiarze,
Szklarska Poręba Górna, niedaleko
wyciągu - 601 558 884
Pomoc do kuchni - Restauracja
Cztery Pory Roku w Jeleniej Górze
zatrudni pomoc do kuchni. - 793
654 558
Pomoc kuchenna - do pizzerii z
możliwością przyuczenia na kucharza - 665 163 087
Pomoc kuchenna - Restauracja
w centrum Jeleniej Góry zatrudni
pomoc do kuchni /doświadczenie
min. jeden rok plus umiejętność
pieczenia ciast/ - 502 661 713
Pomoc kuchenna - zatrudnimy umowa o pracę - 501 487 313
Pomocnik instalatora - umowa
zlecenie, nienormowany czas pracy,
wymagamy dyspozycyjności, uczciwości i chęci do pracy, znajomości
zagadnień tv-sat, prawo jazdy kat.
B, cv na biuro@mont-sat.pl - 602
810 896

Pomocników budowlanych - najchętniej z doświadczeniem! Dzwonić
po godzinie 18. - 783 616 350
Poszukujemy kelnerów - Hotel
Alpejski w Karpaczu poszukuje
kelnerów z doświadczeniem zawodowym. Oferty proszę przesyłać
na adres : biuro@alpejski.pl - 075
64 57 800
Poszukuję mechanika - do
warsztatu w centrum Jeleniej Góry
- 603 812 829
Potrzebny murarz - przy budowie
domu od podstaw - 667 879 813
Praca - frma z dużym doświadczeniem w obsłudze klienta indywidualnego przyjmie pracowników
- 697 649 018
Praca - od zaraz w kiosku warzywniak dobre warunki - 601 064 267
75 13 73 67
Praca - projektant Autocad Potrzebny projektant - 608 435
483
Praca dla panów - zatrudnię
panów od piątku do niedzieli do
handlu praca na wyjazdach, więcej
informacji po telefonicznym umówieniu się - informacje w godz.16-18.
- 609 498 080
Praca dobre zarobki - potrzebni
pracownicy z podstawową znajomością komputera i dostępem do
Internetu. Wysokie zarobki. Wszelkie informacje zodiakrak@wp.pl
Praca jako kominiarz - przyjmę
do pracy w zakładzie kominiarskim
- 602 528 380
Praca na budowie - z doświadczeniem przy wykończeniówce
- 605 594 203
Praca na produkcji - Dr. Schneider
w Radomierzu zatrudni pracowników
działu montażu. CV - osobiście lub
na: rekrutacja@dr-schneider.com
- rekrutacja@dr-schneider.com
Praca w Irlandii - poszukuję młodych, ambitnych osób do pracy w
charakterze sprzedawcy Kart Loterii
Charytatywnej w obrębie Dublina.
CV ze zdjęciem proszę kierować
na adres: beathka@hotmail.com
- 605 999 808
Praca w ochronie - dla osoby z II
(umiarkowanym) stopniem niepełnosprawności na terenie Ogorzelca i
Kamiennej Góry - 607 223 694
Praca w ochronie - mężczyzn z
Jeleniej Góry i okolic w wieku około
30 lat do ochrony sieci marketów.
Czas pracy do uzgodnienia. Atrakcyjne stawki - 604 530 990 032
258 53 78
Praca w ochronie - przyjmę do
pracy w obiekcje handlowym mężczyznę wieku od 25 lat, ambitnego
oraz dyspozycyjnego - 695 847
055
Praca w Polsce - Praca od końca
sierpnia przy obieraniu cebuli. Praca
na akord, z możliwością wykonywania nadgodzin. Zakwaterowanie
na terenie firmy, odpłatne 150 zł.
OSKAR AR, nr cert. 3826. - 061
850 48 48
Praca w szklarni w Anglii - zbiory
truskawek szklarniowych w Anglii,
wymagana znajomość j. angielskiego. Wyjazd 28.09.2009 na 4-6
tyg. Mile widziane pary. OSKAR
Agencja Rekrutacyjna, cert. 3826.
- 618 504 848
Praca w Szwajcarii - przy budowie tunelu: elektryk, spawacz,
ślusarz, monter wentylacji. Praca
od 03.2010. Podstawowy niemiecki.
Kontakt tylko na mail jakub_jb@
atlas.cz proszę podać nr tel. kontaktowego. - 662 566 222
Praca z przyszłością - Regionalne
biuro telewizji cyfrowej zatrudni i
przeszkoli pod kątem różnych stanowisk - Cyfra + - 75 764 70 19
Pracownik do kasyna - Kasyno
w Jeleniej Górze zatrudni od zaraz
osobę do obsługi klientów. Zainteresowane osoby proszone są o
kontakt telefoniczny. Codziennie w
godz. od 10-18, do dnia 22 Sierpnia
(Sobota). - 69 48 41 461
Pracownika - wymagany stopień
niepełnosprawności II gr, umowa o
pracę, na terenie Mysłakowic - 075
753 42 22

SZKOŁA SŁUŻB OCHRONY „KOBRA”

prowadzi nabór do policealnych szkół w Jeleniej Górze i Zgorzelcu
kształcących w zawodzie

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA
Informacje i zapisy:
Rozpoczęcie nauki
Jelenia Góra, ul. K. Miarki 42 tel. 075 7526839
- wrzesień 2009 r.
Zgorzelec, ul. Francuska 6 tel. 0607750082
www.szkolakobra.webpark.pl

Pracowników fizycznych - firma
zatrudni do pracy przy produkcji pracowników fizycznych. Wojcieszyce
k/Jeleniej Góry - 697 089 730
Przedstawiciel handlowy Partner Handlowy T.P. S.A. zatrudni
Przedstawicieli Handlowych.
Zapewniamy motywacyjny system
wynagrodzeń. Mile widziane prawo
jazdy kat. B. CV przesyłać na adres
a.lisik@herbatele.com
Przedstawicieli, agentów Jeżeli masz doświadczenie jako
agent ubezpieczeniowy lub przedstawiciel, mam dla Ciebie propozycje współpracy, zadzwoń i umów
się na rozmowę kwalifikacyjną - 509
029 334
Ratownik basenowy - Ośrodek
„SANDRA” w KARPACZU zatrudni
od zaraz ratownika basenowego.
sandrapraca@op.pl, z dopiskiem
Praca Karpacz - 075 75 191 90
Recepcjonista/ka - Hotel *** w
Karpaczu zatrudni recepcjoniste/kę
na umowę o pracę - 75 76 16 478
Recepcjonistka - w Pensjonacie w Karpaczu - 600 065 529 075
76 191 85
Samodzielnego stolarza - absolwentowi Zespołu Szkół Rzemiosł
Artystycznych - 503 138 131
Spawacz TIG - Hotel Gołębiewski
Inwestycja Karpacz zatrudni spawacza TIG z uprawnieniami - 757
618 042
Spawacz TIG - umiejetność spawania rur, dobre zarobki, możliwość
uzyskania uprawnień - 793 361
683
Spawaczy - firma zatrudni do
pracy przy produkcji spawaczy
metodą mig-mag. Wojcieszyce
k/Jeleniej Góry. - 697 089 730
Sprzątanie - firma sprzątająca
zatrudni panie na terenie marketu
Carrefour - 661 991 555
Szukam korepetycji - poszukuję
korepetytora z rysunku odręcznego
dla kandydatów na Architekturę.
Rysunek odręczny (architektoniczny), techniczny - 509 752 056
Szwaczki - wykwalifikowane - 602
383 858
Telemarketer(-ka) - do sprzedaży przez telefon usług telekomunikacyjnych, wysokie prowizje. w
tytule proszę wpisać Telemarketer(ka), CV w formacie *.doc na mail
praca@jpkomputery.com.pl - 075
64 202 10
Telemarketing - Zatrudnię
do pracy w dużej firmie telekomunikacyjnej. Atrakcyjne zarobki.
CV prosimy wysyłać na: maciej.
buczkowski.g300@plusnet.pl - 609
303 272
W gastronomi - potrzebna kobieta
z doświadczeniem w gastronomii
do pracy w stacjonarnej przyczepie
gastronomicznej na terenie Jeleniej
Góry. Informacje w godz.16-18 - 609
498 080
Wo k a l i s t k a - d o z e s p o ł u
potrzebna z Jeleniej Góry lub bliskich okolic - 609 851 863
Wolne miejsca - na stanowisko agenta nieruchomości osoby
kreatywne, samodzielne, z samochodem, ze znajomością obsługi
komputera - w wieku min. 25 lat.
CV i LM proszę przesłać na adres
biuro@stepien.org.pl
Współpraca - Stała praca oparta
na umowie kontraktowej w firmie
międzynarodowej. Wynagrodzenie
na początku prowizyjne, przeszkolenie od podstaw gwarantowane. CV
na adres:ciekawapracakp@wp.pl
- 669 911 200
Współpraca partnerstwa Poszukuję partnerów do prowadzenia biznesu Internetowego (Handel
internetowy) - 602 183 621
Zatrudnię fryzjerkę - w Cieplicach - 693 295 435
Zatrudnię kelnerkę - Pałac
Kowary zatrudni kelnerkę - recepcjonistkę ze znajomością języka
niemieckiego lub angielskiego - 075
718 32 84
Zatrudnimy - Firma Sanpol Sp. z
o.o. z branży grzewczej i sanitarnej
zatrudni handlowca. CV ze zdjęciem
proszę kierować jeleniagora@
sanpol.pl
Zatrudnimy księgową - Biuro
rachunkowe w Jeleniej Górze
zatrudni osobę do prowadzenia
ksiąg rachunkowych. Wymagane
minimum 3 lata doświadczenia w
księgowości - 609 089 141

Zatrudnimy psychologa - Na 1/8
etatu do pracy z osobami niepełnosprawnymi 58-506 Jelenia Góra Ul.
Kiepury 44 adres e’ mail: wtzjelenia@wp.pl - 075 64 301 63
Zatrudnimy sprzedawców - sieć
sklepów z prasą i art. tytoniowymi
zatrudni w Kowarach i Karpaczu. Panie na stanowisko SPRZEDAWCY/ mile widziane osoby na
rencie lub emeryturze/. Kowary ul.
Dworcowa stoisko w sklepie Netto
- 604 347 486
Zatrudnimy studentkę - lub
absolwentkę liceum w sklepie
kosmetycznym, nie wymagamy
doświadczenia, system zmianowy.
CV w .doc lub .pdf prosimy przesyłać na adres: marek.nowaczek@
gazeta.pl
Zlecę drenaż - Wleń, ok. 30 m
wokół budynku, w tym 15 m skucie
wylewki betonowej. Oferty tylko meilem ori333@tlen.pl - 605 232 628
Zlecę inst.wodno-gazowa - wraz z
montażem junkersa (przeniesienie
junkersa w inne miejsce). Jelenia
Góra - 075 612 02 35
Zlecę montaż junkersa - nowego
piecyka gazowego - w łazience.
Szukam osoby kompetentnej, solidnej i niedrogiej,z uprawnieniami.
Jelenia Góra. Tel. 75 612 02 35
prosić Tomka
Zlecę remont Warszawy - blacharka + malowanie i przełożenie
silnika, w rozsądnej cenie - 601
924 778
Zlecę wykonanie bramy - przesuwanej 4 m wraz z automatyką
- 607 878 496
Zlecę wykonanie instalację
wodno-gazową wraz z montażem
nowego junkersa. Jelenia Góra
- 500 183 259
Zlecę wykonanie schodów żelbetonowych - na posesji domku jednorodzinnego. Oferty proszę składać
mailowo dominik1978@o2.pl lub
telefonicznie - 606 778 233
Złota rączka - elektryk - zlecę
wykonanie naprawy lampy biurowej
z umiejętnościami do lutowania
- 794 643 960

DAM PRACĘ
FIRMY KOSMETYCZNE
AVON - zostań konsultantką. Poszukuję osób chętnych do współpracy z
Jeleniej Góry i okolic. Zadzwoń 075
75 584 48 lub 606 736 939
Avon - zostań konsultantką
firmy AVON. Zarobek do 40%.
Możliwość rozwoju. Kosmetyki
w prezencie. Zbuduj swoją firmę.
Spróbuj, to się opłaca. e-mail:
piotraska@vp.pl - 603 749 945
Avon - dodatkowa praca, wpis 0
zł, dobre zarobki i prezenty gratis
GG 8170064
Zapraszam do FM - Perfumki
oraz chemia bardzo dobry zarobek
kontakt GG 8170064
Oriflame 19 zł. - zostań konsultantką, liderką. Rabaty do 30%.
Prezenty na powitanie Zarabiaj z
nami zapraszam GG 12499228 Zapraszam do Oriflame - chcesz
kupować w cenie hurtowej nasze
wspaniałe kosmetyki? Chcesz
korzystać z promocji poza katalogowych aż do 70 % - zapisz się
bez zobowiązań za 1 zł. Kontakt
GG 12499228

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

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
Pilnie poszukujemy - dwupokojowego mieszkania na Zabobrzu
- tylko parter lub I piętro, dla
klienta z gotówką. NŻebrowscy
lic.9549 - 505 074 854
Stodołę murowaną - lub budynek gospodarczy - Jelenia, okolice - 512 227 246
Strych do adaptacji - od 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

PRACA
PODEJMĘ PRECĘ
Administracyjno-biurową
podejmę - kobieta 26 lat, wykształcenie wyższe informatyczne - bardzo dobra obsługa komputera,
bez nałogów, sumienna, pracowita, zainteresowana własnym
rozwojem zawodowym - podejmę
pracę stałą, na umowę o pracę
w Jeleniej Górze - praca2008@
autograf.pl
Inżynier budownictwa, uprawnienia budowlane, przynależność
do izb szuka pracy - Jelenia Góra
i okolice - 796 149 850
Pomogę przy odrabianiu lekcji
- szkoła podstawowa - godziny
i wynagrodzenie do uzgodnienia
- 693 360 209
Opiekunka do dziecka od września, doświadczona, Cieplice,
godziny i wynagrodzenie do
uzgodnienia - 693 360 209
Opiekunka do dziecka doświadczona, dyspozycyjna,
bezkonfliktowa, mobilna, od zaraz
- 502 724 010
Księgowa z dużym doświadczeniem do prowadzenia biura
z prawem jazdy, samochodem
przyjmie oferty pracy - 698 088
769
18 latek z niemieckim - poszukuję
pracy najlepiej jako kelner, na recepcji, na inne oferty również jestem
otwarty. Praca najlepiej odpowiadałaby mi za granicą. Posiadam
również książeczkę sanepidu - 509
262 091
20 letni uczeń - młoda osoba lubiąca
wyzwania, zdyscyplinowana wiedząca, czego chce od życia szuka
pracy od piątku do niedzieli z możliwością płacenia tygodniówek adres:
marcellus.wallice@gmail.com
21 latek - po wojsku, wykształcenie
średnie z maturą, prawo jazdy kat.
B, uprawnienia młodszego ratownika WOPR, własny samochód
- 517 593 180
23 lat - mężczyzna podejmie pracę
na stale - 792 224 740
A, B, C, E, T + adr + cysterny - szukam pracy dodatkowej - posiadam
doświadczenie, wszystkie dokumenty, j. niemiecki. - 692 712 710
Absolwentka turystyki - pracowita, uczciwa, sumienna i ambitna
młoda dziewczyna. Podejmie pracę
w zawodzie, bądź każdą inną na
terenie Jeleniej Góry i okolic - 661
845 696
Absolwentka UE - podejmę
dodatkową pracę po godzinie 16-tej,
pracę adm.-biurową lub opiekę nad
dzieckiem, mam doświadczenie i
uprawnienia. Tylko poważne propozycje - 781 743 585
B, C - jestem emerytem w wieku 46
lat, jestem dyspozycyjny, podejmę
pracę. - 600 055 024
Biuro, sekretariat - Kobieta w
wieku 32 lata z wykształceniem
administracyjnym poszukuje pracy
biurowej. Doświadczenie kadrowe
oraz promocyjno-marketingowe.
Biegła znajomość komputera - 508
000 163
Budowlane - poszukuję pracy w
budowlance okolice Karpacza, najchętniej elewacje, ,tynki mineralne,
akrylowe. Posiadam doświadczenie.
Propozycje proszę przesyłać drogą
elektroniczną : ramland1@wp.pl
- 506 717 487
CE ADR + cysterny - mam 32
latam doświadczenie wszystkie
badania kurs na przewóz rzeczy.
Transport regionalny lub krajowy
- 663 638 427
Chłopak- dyspozycyjny, podejmę
prace od zaraz w gastronomii lub
jako pracownik fizyczny - 504 909
829

Cieśla dekarz - w zakresie ciesielstwa dekarstwa blacharstwa i inne
- 509 156 560
Cukiernik ciastkarz - z doświadczeniem uczciwy pracowity - 511
271 650
Dekarz - jako dekarz, blacharz
- 503 457 729
Dodatkowej - 29 lat mężczyzna,
doświadczenie w handlu poszukuje
dodatkowej pracy od zaraz - 785
211 987
Dorywczo lub na stale - mam
18 lat, nie boję się pracy - 721
478 697
Doświadczenie w handlu obsługa komputera - 785 211 987
Dyspozycyjny - odpowiedzialny,
kreatywny prace budowlane,
podobne - 603 921 690
Elektryk - młody po studiach
przyuczy się jako elektryk, posiadam
uprawnienia SEP-1kV i prawo jazdy
kat. B - 601 796 360
Elektryk - podejmę dodatkową
pracę przy montażu, konserwacji
instalacji lub urządzeń elektrycznych
- 500 870 894
Emeryt wojskowy - w ochronie lub
jako konserwator - 692 122 346
Hydraulik - instalacje c.o. wodkan, wszystkie systemy, doświadczenie prawo jazdy kat. B - 697
336 410
Hydraulik - znajomość instalacji
PP, PE, Alu-pex, miedzi prace ogólnobudowlane - 516 056 596
Informatyk, administrator - z
wyższym wykształceniem, doświadczenie w zarządzaniu serwerami MS
Win 2003/2008. stacjami roboczymi,
siecią LAN, naprawa komputerów,
itp. dominik1978@o2.pl - 606 778
233
Instruktor kulturystyki i fitness
na terenie Jeleniej Góry, od października - 606 150 624
Instruktor nauki jazdy - kat. B
z 4-letnim doświadczeniem szuka
pracy. Jestem w pełni dyspozycyjny.
- 787 628 966
Jako kierowca - doświadczenie
w zawodzie prawo jazdy kat. B,
na dużych busach kraj i zagranica
uprawnienia na wózki widłowe, dyspozycyjność - 667 657 021
Jako pomocnik budowlany - jako
spawacz na budowę lub jako blacharz samochodowy - 665 452
263
Jako sprzedawca - może być
sprzątanie i opieka, mam 23 lata
uczciwa, miła, dzwonić od godz.15
- 075 71 251 45
Jestem 21 letnim chłopakiem - na
terenie Jeleniej Góry lub za Granica.
Posiadam znajomość języka niemieckiego bardzo dobrą - 508 620 958
Język niemiecki + kat B, C kierowca na auta ciężarowe lub
dostawcze w transporcie lokalnym, krajowym międzynarodowym.
Doświadczenie na Mercedes Atego,
Volvo FH12, Starmann 18 miesięcy
żołnierz zawodowy adamuskaktus@
o2.pl - 665 814 769
Kasjer-sprzedawca - staż
w zawodzie oraz znajomość kasy
fiskalnej mój e-mail basik270987@
wp.pl lub tel - 605 488 462
Kelner - na terenie Jeleniej Góry,
28 lat, doświadczenie plus 2 języki
- 791 367 327
Kelner, barman - po szkole średniej Technik Technologii Żywności, z
doświadczeniem - 665 814 769
Kelnerka - kelnerka z doświadczeniem, uczennica zaoczna - 796
740 252
Kierowca - kat B, C poszukuję
pracy na miesiąc czasu - 697 991
511
Kierowca - kat B,C lub na wózki
widłowe jestem kawalerem dyspozycyjny i młody nie boje się żadnej
pracy, posiadam doświadczenie w
tym kierunku! - 665 775 268
Kierowca - kat. B, C, D, kurs
na przewóz osób i rzeczy aktualne
badania lekarskie i psychologiczne
- 508 301 464
Kierowca - młody, silny, dyspozycyjny, z prawem jazdy kat. B szuka
pracy najlepiej jako kierowca. - 691
429 060
Kierowca B, C - 29 lat - zaświadczenie na przewóz rzeczy, mechanik, niekarany lub inna praca - 888
770 048
Kierowca B, C - jerzyjereminowicz@op.pl - 600 408 062
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Kierowca B, C - kierowca na
auta ciężarowe lub dostawcze w
transporcie lokalnym, krajowym
międzynarodowym. Doświadczenie
na Mercedes Atego, Volvo FH12,
Starmann 18 miesięcy żołnierz
zawodowy adamuskaktus@o2.pl
- 665 814 769
Kierowca B, C - uprawnienia na
wózki widłowe szuka jakiejkolwiek
pracy - 698 215 150
Kierowca B, C - wózki - 24 lata,
wykształcenie wyższe, kierowca,
magazynier, pomocnik na budowie
- 785 104 070
Kierowca C+E - doświadczony
kierowca, posiadam wszystkie
wymagane dokumenty do prowadzenia pojazdów ciężarowych - 695
251 692
Kierowca C+E - nie pijący i nie
palący - 691 466 704
Kierowca C + E wykształcenie
średnie - kurs przewozu rzeczy,
badania psychologiczne operator
koparki do 0,8m operator koparkoładowarki - podejmę pracę w Polsce
lub za granicą - j. angielski komunikatywny - 510 330 491
Kierowca kat. B - w pizzerii
lub innej firmie od zaraz do końca
września - 785 599 784
Kierowca kat. B, C - chętnie
podejmę pracę jako kierowca lub
magazynier - 695 448 533
Kierowca kat. C - jako kierowca
posiadam doświadczenie kraj Europa zachodnia - 075 61 37 965
Kierowca kat. C + E - posiadam
doświadczenie na EU jak i również
wszystkie potrzebne dokumenty
oraz badania ADR. - 667 121 892
Kierowca lub inna praca - 25
lat prawo jazdy A, B, C, E wózki
widłowe z egz. udt certyfikat CAE
znajomość komputerów (sprzęt,
oprogramowanie, serwis administrowanie sieciami) po wojsku, student
dzienny - 606 717 411
Kierowca z doświadczeniem kat. B, mam doświadczenie i znam
całą Jelenia Górę oraz okolice,
przyjmę każdą ofertę pracy - 691
090 908
Kierowca z samochodem - mogę
jeździć wszędzie i ciągle - 662
554 120
Kierowca z uprawnieniami - jako
kierowca kat. A, B, C z uprawnieniami do przewozu towarów - 601
400 126
Kobieta 22 lata - posiadam
wykształcenie wyższe (pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją)
podejmę prace niekoniecznie w
zawodzie - 506 619 459
Konserwator - doświadczenie
pełen zakres prac bez nałogów,
referencje - 692 712 710
Konserwator - mężczyzna 32
lata podejmie pracę jako konserwator w hotelu, pensjonacie, camping
itp. - 885 303 715
Kosmetyczka - Ukończyłam
Zawodowy Kurs Kosmetyczny i
uzyskałam licencjat Fizjoterapii.
Kontakt pod nr tel lub mail olachrzanowska@op.pl - 601 237 043
Księgowa - z dużym doświadczeniem poprowadzi biuro, księgowość,
kadry, płace. Tylko poważne oferty
- 605 404 381
Kucharz - solidny - 075 71 371
88
Kucharz - uczciwy - odpowiedzialny kucharz podejmie pracę
na terenie Jeleniej Góry/tylko nie
PIZZERIA/ - 508 861 117
Kucharz - z doświadczeniem
podejmie dodatkową pracę popołudniami - 602 881 016
Kuchnia/pizzeria lub inna technik żywienia szuka pracy - tylko
Jelenia Góra - 793 935 722
M 23 szuka dodatkowej - proszę o
kontakt telefoniczny - 785 965 145
REKLAMA

M 39 - jakiejkolwiek pracy na terenie
Jeleniej Góry lub Cieplic-Pilnie.
Ochrona, pomocnik, konserwator
itp. Kontakt e-mail waldek38j.gora@
wp.pl
Malarz - tapeciarz - szukam pracy
dodatkowej - 692 712 710
Małżeństwo - uczciwe małżeństwo szuka pilnie pracy tak jak zajęcie się gospodarstwem domowym w
okół domu różnymi naprawami czy
ogrodem - 692 817 350
Mam 21 lat - i z chęcią podejmę
pracę - wykształcenie mam zawodowe, ale za to jestem pracowity,
nie wymagam dużych pieniędzy
- 668 423 080
Miła 19 latka - podejmie pracę
- 725 159 487
Młoda - wykształcenie średnie
z maturą z doświadczeniem w
handlu podejmie pracę na stałe,
jestem instruktorką jazdy konnej,
ale z małym doświadczeniem - 782
107 102
Młoda dyspozycyjna - podejmę
pracę w sklepie odzieżowym, kosmetycznym, saloniku prasowym
- 796 740 252
Młoda dziewczyna - z doświadczeniem, różne kursy, podejmę pracę w:
handlu (kasa fiskalna) gastronomia,
hotelarstwo, biuro, koordynator,
telemarketing, opieka nad dziećmi.
Jelenia Góra - 798 851 439
Młoda i ambitna - studentka socjologii poszukuje pracy, najlepiej jednozmianowej, kontakt telefoniczny
po godz. 17 lub pod adresem martahelena@wp.pl - 609 066 166
Młoda, dyspozycyjna - doświadczenie w handlu, prawo jazdy kat.
B, pilnie podejmie pracę - 783
032 793
Młoda, dyspozycyjna - wykształcenie średnie, doświadczenie w
handlu, podejmie pracę pilnie. Jelenia Góra i okolice - 880 462 049
Młoda, wykształcenie wyższe podejmie pracę - 662 411 216
Młody - 20-latek pilnie poszukuje
pracy najlepiej jako pomocni na
budowie - 791 651 862
Młody 20 lata - rafi19@vp.pl
GG5733667 - 791 244 062
Młody, 19 lat, - dyspozycyjny, spokojny. Szukam pracy poza budową,
nie szukam pracy sezonowej. Nie
mam prawa jazdy i jak na razie
bez wykształcenie średnie - 666
139 918
Młody, ambitny - jestem dyspozycyjny, posiadam prawo jazdy kat.B,
chętny do pracy - 781 050 796
Młody, uczciwy - mam 19 lat,
szukam pracy, może być w ogrodzie
- 663 360 629
Murarz - fachowiec - szukam
uczciwego pracodawcy - 662 554
120
Murarz - także tynkowanie, gładź,
malowanie i inne - 887 095 801
Na sezon - do końca września, na
terenie Jeleniej Góry, Karpacza i
okolic - 509 545 114
Od 1 września - 28 lat. Wykształcenie wyższe techniczne. Zaangażowany w swoją pracę, ceniący
porządek i dobrze zorganizowany.
Otwarty na ludzi. Szybko się uczę
- 665 186 190
Od września - Kobieta (23l.) prawo
jazdy kat. B, obsługa kasy fiskalnej,
podst. znajomość j. niemieckiego,
wykształcenie humanistyczne - 509
507 930
Od września - miła i uczciwa 20l
dziewczyna bardzo komunikatywna
z chęcią do pracy przyjmie pracę
na 2 zmiany. Wiele doświadczę w
zawodach. obsługa kasy, znajomość
komputera, języka angielskiego
- 665 248 514
Od zaraz - 23 lata, doświadczenie
w handlu kontakt z klientem, prawo
jazdy kat. B, (busy maxi), branża
dowolna, - 793 240 588

Od zaraz - jestem 23 letnim mężczyzną, posiadam doświadczenie
na produkcji, niewielkie w handlu.
Jestem pracowity i rzetelny. Szybko
się uczę i staram się być najlepszym
w tym, co robię - 790 339 839
Od zaraz - podejmę prace jako
barmanka lub ekspedientka - 691
018 941
Od zaraz - ze znajomością obsługi
komputera oraz z doświadczeniem
w obsłudze klienta - 792 620 809
Operator - koparko-ładowarki
szuka pracy posiadam także prawo
jazdy kat. C wraz z kursem na przewóz rzeczy - 506 452 531
Opiekunka - zaopiekuję się
dzieckiem u mnie w domu Kiepury
- 667 268 969
Opiekunka do dziecka - zaopiekuję się dzieckiem, najchętniej Cieplice. Duże doświadczenie. Godziny
oraz wynagrodzenie do uzgodnienia
- 693 360 209
Pielęgniarka - mgr pielęgniarstwa podejmie pracę w jeleniej
górze(obecnie pracownik w bardzo
dobrym szpitalu w Lublinie) - 668
367 116
Pilnie - 23 latka pilnie - 791 651
862
Pilnie - jestem 23 letnim mężczyzną, posiadam doświadczenie
na produkcji, niewielkie w handlu.
Jestem pracowity i rzetelny. Szybko
się uczę i staram się być najlepszym
w tym co robię - od zaraz - 790
339 839
Pilnie poszukuję pracy - na terenie
Jeleniej Góry - 23 lata, dyspozycyjna, doświadczenie na pakowaniu,
taśmie, w mięsie, w handlu - 790
227 001
Po wojsku kat. C - bądź operator
koparko-ładowarki klasa 3 wszystkie
typy - 506 452 531
Podejmę pacę - Mężczyzna 23
lata, wykształcenie średnie - technik
informatyk podejmie każdą uczciwą
pracę - nie prowizje! - 698 406 116
Podejmę pilnie każdą pracę
- (doświadczenie w handlu, i gastronomii, myjnia samochodowa). - 511
298 966
Podejmę stałą pracę - 23 lata,
studia zaoczne, znajomość języka
niemieckiego i angielskiego, prawo
jazdy kat. B, uczciwa, komunikatywna, dyspozycyjna, szybko
ucząca się. szukam stałej pracy w
Jeleniej Górze - 606 675 856
Podejmę stałą pracę - 25 lat,
podejmę stałą pracę stacjonarną
w Jeleniej Górze (NIE agent/
przedstawiciel), wykształcenie
wyższe, znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych,
szybko się uczę. agata844@op.pl
- 663 500 837
Podejmę w Karpaczu - prace
stałą: pokojowa, pomoc kuchenna
(nie kucharka) - 602 872 454
Pokojowa - mam doświadczenie, pracowałam w hotelu Malahit
w Karpaczu - 512 536 829
Pomoc kuchenna - pilne na
terenie Jelenia Góra Cieplice
- 513 048 307
Pomocnik - podejmę pracę
na budowie przy ociepleniach,
posiadam doświadczenie lub
inna w budowlance. Jestem bez
nałogów. Tylko Jelenia Góra lub
bliskie okolice - 885 303 715
Pomocnik budowlańca - mam
wolne popołudnia i weekendy i
dużą chęć do pracy - 662 120
207
Pomocnik dekarza - 22 lata nie
pijacy - pracowałem rok czasu
w tym zawodzie na dachach w
Jeleniej Górze i okolicach - 691
236 990
Praca - kopanie działek, sprzątanie terenu po budowie, wszelkie
prace porządkowe, od zaraz - 721
653 716

Praca dodatkowa - po 16- przyjmę
każdą ofertę na terenie Jeleniej
Góry - 695 299 256
Praca dodatkowa po 16 - jestem
odpowiedzialna, szybko się uczę,
dokładna, posiadam prawo jazdy
kat. B gonia.pod@gmail.com - 785
733 645
Praca na sierpień - mam 16 lat i
szukam pracy Chętnych proszę o
kontakt - 663 548 822
Praca sezonowa - w ogrodnictwie
dla kobiety (zbiór warzyw, owoców,
pielęgnacja roślin) w Jeleniej Górze
bądź okolicach - 660 865 123
Praca sprzątaczki - uczciwa,
sumienna dokładna, rzetelna
kobieta bez nałogów, podejmie
pracę przy sprzątaniu mieszkań na
terenie Jeleniej Góry, bądź Kowar
- 783 470 895
Praca widlak - posiadam uprawnienia lub jakąkolwiek inną, młody,
uczciwy, sumienny - 698 242 575
Prace na budowie - pilnie podejmę
- 505 840 076
Promotor zdrowia - wykształcenie wyższe (lic.), doświadczenie
na różnych stanowiskach - 667
212 217
Przy wycince drzew - i krzewów
- posiadam własny sprzęt i uprawnienia - 692 712 710
Solidny - w charakterze operatora
koparko-ładowarki, 33 lata, mam
uprawnienia - 669 944 770
Solidny i uczciwy - od zaraz potrafię dużo różnych rzeczy robić
i szybko się uczę, pracuję solidnie
- praca na budowie lub inne - 669
427 535
Solidny pracownik - na terenie
Jeleniej Góry lub okolic - remonty,
regipsy, gładzie, panele, wstawianie okien drzwi, tynki i kafelki i
drobne instalacje elektryczne - 798
935 898
Sprzątanie - posiadam orzeczenie o niepełnosprawności dwójka
- 76 76 988
Sprzedawca - kobieta, mila,
zadbana, doświadczenie w handlu,
prawo jazdy, obsługa komputerakas - 506 893 377
Sprzedawca - mam 27 lat,
zawód wyuczony sprzedawca - 509
296 581
Sprzedawca - młoda, znajomość
kasy fiskalnej, ukończony staż w
sklepie spożywczym - 781 462 653
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Student - IV roku studiów
prawniczych poszukuje pracy.
- 698 076 496
Student - szukam pracy na pól
etatu lub cały - 793 386 962
Student do pomocy - np.:
budowlany, informatyka, w restauracji itd., na nienormowany czas
pracy, bądź cały etat - 721 120
032
Student PWR - od zaraz.
Jestem skrupulatny i odpowiedzialny. Prawo jazdy kat. B,
język angielski w stopniu średnio-zaawansowanym, obsługa
komputera i programów biurowych
w stopniu zaawansowanym - 697
958 756
Studentka - komunikatywna,
przyjmę prace od zaraz. doświadczenie jako pracownik biurowy,
opiekunka dziecięca, pomoc
kuchenna - 725 174 274
Studentka - od września - 500
507 179
Studentka ekonomii z. - poszukuję stałej pracy od października.
Proszę o tylko poważne oferty!
Telefonować w godzinach 10-20.
- 695 828 601
Studentka od października
- mogę odesłać cv, mój adres
paulina_groszewska@op.pl - 603
425 026
Studentka zaoczna - 21 lat,
doświadczenie jako pracownik
biurowy, pomoc kuchenna, opiekunka dziecięca - 725 174 274
Szef kuchni, kucharz - posiadam
kilkunastoletnie doświadczenie w
branży HoReCa. Duże doświadczenie przy organizacji wesel i
innych imprez - 500 297 685
Szukam pracy - lekkiej przyjemnej i dobrze płatnej - gwarantuje
dobrą jakość - 662 554120
Szukam pracy - tynkarz, monter
gk, szpachlowanie, malowanie doświadczenie - 660 788 695
Szukam uczciwej pracy - jestem
dyspozycyjna, komunikatywna,
posiadam prawo jazdy, książeczkę
sanepidu, obsługa kasy - 793
719 745
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Średnie, B, C - widlak - charakter
obojętny, wykształcenie średnie,
obsługa komputera, prawo jazdy
B,C, wózek widłowy, komunikatywność, wysoka kultura osobista - 075
74 13 705
Technik hotelarstwa - z długoletnim doświadczeniem recepcyjnym
i potwierdzoną egzaminem a także
praktyką znajomością języków
obcych - 693 295 851
W gastronomi - podejmę prace
w charakterze kucharza, pomoc
kuchenna na terenie Jeleniej Góry.
Posiadam doświadczenie - 721
578 978
W gastronomii - W gastronomii - 791
367 327
W godzinach 8-17 - gastronomia,
sprzątanie lub handel - 798 427
905
W handlu - Młoda, uczciwa, pracowita, zadbana, ze sporym doświadczeniem w handlu dziewczyna, z
wysoka kultura osobista, podejmie
pracę jako sprzedawca odzieży lub
obuwia. Proszę tylko poważne oferty
- 723 113 708
W Jeleniej Górze - solarium opieka
nad dzieckiem sklep (nie spożywczy) - 696 889 882
W solarium, casinie - ambitna i
bardzo komunikatywna 20-letnia
dziewczyna pilnie przyjmie pracę
- ewentualnie w sklepie z odzieżą.
Wielokrotne doświadczenie - 665
248 514
Warsztat - podejmę pracę jako
pomocnik mechanika samochodowego lub lakiernika lub przy motocyklach. Posiadam doświadczenie
przy pracy w warsztacie. Również
demontaż aut na części. Jestem bez
nałogów - 885 303 715
W e e k e n do w i e c – m ł o d y,
podejmę pracę od września na
weekendy w celu dorobienia sobie,
kształcę się w dziedzinie gastronomii ale może być również praca z
innych dziedzin, posiadam prawo
jazdy kat. B - 691 634 733
Widlak + kierowca B - może być
umowa o dzieło jako operator wózka
widłowego lub kierowca kat. B - 508
733 547

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

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

NUMER

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

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

at)
KOSZT KAŻDEGO SMS-A (2 ZŁ +v

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA

Widlak + kierowca B - praca produkcyjno - fizyczna - 519 633 726
Wokalista disco polo - lubię
śpiewać disco polo i weselne - mam
28 lat - 513 048 307
Wózek widłowy - B,C, widlaki
spalinowe [paliwo + gaz] elektryczne
doświadczenie - proszę o poważne
oferty - 793 993 810
Wózek widłowy - jako kierowca
wózka widłowego -doświadczenie
- 885 303 715
Wykształcenie wyższe - młoda
z wykształceniem wyższym pedagogicznym ( język polski, terapia
pedagogiczna) podejmie pracę
nie koniecznie w zawodzie - 662
411 216
Z biegłym niemieckim - absolwentka
niemieckiego liceum podejmie pracę
od zaraz w JG - 691 049 347
Zdecydowanie - 34 lata podejmie pracę jako monter stolarki
okiennej. Duże doświadczenie,
dyspozycyjność. Również inne
propozycje - 518 358 542
Złota rączka - naprawy, remonty
pełen zakres prac, doświadczenie,
bez nałogów - 692 712 710

Sobieszów, Piechowice - mieszkanie 2 pokoje minimum 50 m2, za
gotówkę zdecydowany klient. NŻ
- 667 219 752
Stodoła Jelenia Góra - okolice z
działką min.1500 m2 lub domek do
remontu - 668 848 927
Za gotówkę - mieszkanie 4 pokoje,
na Kiepury pierwsze, drugie, trzecie
piętro. NŻ - 667 219 752
Zdecydowany klient kupi mieszkanie pod inwestycję 10171
- 508 240 826

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ

Działka budowlana 1735 m2,
Dziwiszów – Leśne Zacisze,
widok na Karpacz – 885 342 947
Mieszkanie bez pośredników - 3
pokojowe, 48 m2, trzecie piętro,
cena 146.000 na wzgórzu Grota
Roweckiego - 793 321 215
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 Głębocku
z widokiem na góry, 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
Pięknie położona działka z widokiem na Karkonosze - działka
budowlana na Leśnym Zaciszu
koło Jeleniej Góry, media - 695
725 857
Dom w Podgórzynie 160 m2 malownicza okolica, stan bardzo
dobry, wszystkie media - 504
262 045
Nowy dom 70 m2 na działce 5a,
150m od jeziora, ładne osiedle
domków, idealne dla emerytów i
rencistów - Sława woj. lubuskie
- do zamieszkania od zaraz - cena
185 tys. zł - 885 040 959

Prenumerata

Okazyjnie kupię mieszkanie w
Jeleniej Górze - 3 pokoje, może
być zadłużone, pośrednikom
dziękuję, gotówka, bloki - 792
052 523
2 - 3 - 4 pokojowe - zdecydowanie
mieszkanie z balkonem w kamienicy po remoncie w J. G , wyższy
standard, bez pośredników - 600
721 484
3 pokojowe - do wprowadzenia, do
300.000 zł. - 514 600 108
Dom wolnostojący - w Jeleniej
Górze lub bliskich okolicach, za
gotówkę. Zdecydowany klient. N.
Żebrowscy - 667 219 752
Mały domek w Miłkowie - lub
mieszkanie z ogrodem - do 120 tys.
- 664 492 829
Małżeństwo kupi mieszkanie
- 3 pokojowe, okna płd-zachód, do
180 tys., najlepiej ostatnie piętro
- 692 550 327
Mieszkanie - w centrum Jeleniej
Góry na parterze o powierzchni
około 80 -100 m2. NSz. Lic. zaw.
2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2- 3-pokojowe poszukuję dla klienta z gotówką
mieszkania około 70-100m2 do 300
tyś zł najlepiej w okolicy Mickiewicza, Słowackiego, Bogusławskiego,
Morcinka. Nieruchomości Atrium
- 603 491 335
Pilnie poszukujemy - trzypokojowego mieszkania na I lub II
piętrze przy ulicy Noskowskiego
lub Kolberga N.Żebrowscy lic.9549
- 505 074 854

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
Okazyjnie sprzedam lub
wynajmę powierzchnię
biurową o pow. 700m2
i magazynowo-produkcyjną od 1000 m2 do
10000 m2, Jelenia GóraKowary 601 221 559,
502 548 771

Mieszkania od 30 m2 do 180
m2 w trakcie remontu Jelenia
Góra - Cieplice - od 500 zł za m2
- 506 487 498
Mieszkanie 50 m2, 2 pokojowe,
I piętro, ul: Świętojańska bez
pośredników- cena 180 tys. zł.
- 606 493 620
46 m2 Zabobrze I, ul Karłowicza
41, II piętro w cztero piętrowym
ocieplonym budynku, duży balkon, nowe okna, nowe gładzie,
rozkładowe, doskonała lokalizacja, cena 155 tys. zł - 509 319
021
231920. 1/2 dom bez pośredników - do sprzedania parter domu
Wolności M.POCZTA.+ 2 garaże,
ogród (3 mieszkania oddzielne lub
do połączenia) + strych + pomieszczenie gospodarcze + szklarnia
- 602 741 924
232886. 125 tys. 2 pokoje - Mieszkanie na Zabobrzu II w wieżowcu
na VII piętrze Jeldom lic. 3059 - 602
727 242
231605. 2 pokoje - Kiepury 52
m2, 189 tys. zł. z wyposażeniem,
Kadetów 55 m2 165 tys. zł., okolice
Morcinka 55 m2 z dużym tarasem
i ogrodzoną posesją w kilkurodzinnym nowym budynku 225 tys.
zł. Nieruchomości Atrium - 603
491 335
231549. 2 pokoje - mieszkanie na
Zabobrzu, IV piętro, 40 m2. Mieszkanie bardzo słoneczne z pięknym
widokiem Jeldom lic.3059 - 602
727 242
231623. 2 pokojowe – ok. Małej
Poczty 48 m2 po kapitalnym remoncie , pierwsze pietro, meble w kuchni
w cenie, 199 tys. Pelkom lic nr 9482
- 606 405 109
232552. 2 pokojowe - ul. Wyczółkowskiego, 48 m2, po kapitalnym
remoncie, Pelkom, lic nr9482 - 606
405 109
232404. 2 pokojowe centrum - Fajne
mieszkanie w centrum miasta.
Cena do negocjacji. lic. nr 7867
Roksanes Żukowski Abn Stępień
- 508 240 831
232923. 2 pokojowe Złotnicza - stan
deweloperski, 42 m2, balkon, ogrzewanie gazowe, niski czynsz Pelkom
lic.3454 - 693 539 967
230903. 330 tys. dom śródmieście
- okolice sądu. Ogródek, dwie
kondygnacje, 4 pokoje. Doskonała
lokalizacja nieopodal centrum.
Ogrzewanie gazowe. Polecam Nieruchomości lic 9549 - 0501736644
230888. 3 pokojowe Zabobrze II
- mieszkanie 54 m2 w wieżowcu 6
piętro - 155 tys. zł. nr. licencji 9549
- 602 732 135
231621. 4 pokojowe parter - ścisłe
centrum 97 m2 do zamieszkania z
możliwością przerobienia na lokal
użytkowy lub mieszkalno-użytkowy.
Czysta klatka schodowa i zadbana
kamienica. Atrium lic 5124 - 603
491 335

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!

231695. 53 m2 mieszkanie - 2
pokoje, z balkonem, po remoncie,
drugie piętro nowe osiedle. NŻ Lic
9549 - 667 219 752
232221. 66 metrowe 200 tys. - trzypokojowe mieszkanie w okolicach
Małej Poczty, nie wymagające
remontu, z ogrzewaniem gazowym,
kominkiem i murowanym garażem w
cenie. Nieruchomości Atrium - 603
491 335
231657. Apartament w Cieplicach
- ładne mieszkanie NS 10171 - 508
240 826
230908. Atrakcyjne 120 000 zł.
- mieszkanie na Morcinka 35 m2
wysoki parter po remoncie. NŻ Lic
9549 - 667 219 752
232128. Atrakcyjne M2 - Na Zabobrzu II, 46 m2, nowe okna i gładzie,
niski czynsz, 2 piętro rozkładowe
- 792 473 691
232015. Cieplice 82 m2, 220 tys.
- 3 pokojowe, kuchnia, łazienka. Z
antresolą, po remoncie, C.O, gaz,
kominek. Ładne , tanie w utrzymaniu. Przy Uzdrowisku. Nieruchomości lic 9549 - 501 736 644
231661. Czarne działka - 95 zł./m2
- 508 240 826
232043. Dom 460 tys. zł. - w Jeleniej
Górze, 5-pokojowy z garażem na 2
samochody, zadbany, do wprowadzenia się. Nieruchomości Atrium
lic.5124 - 603 491 335
233243. Dom do zamieszkania
- budowany w 2003 roku, 200 m2
powierzchni całkowitej, 170 m2
powierzchni użytkowej, 1090 m2
działki, stan bardzo dobry. 4 km od
Jeleniej Góry. NŻ Lic 9549 - 667
219 752
232616. Dom Międzyrzecze - Dom
wolnostojacy z osobnym garażem
w Bobowicku. Powierzchnia 167
m², działka 680 m². Widok na
jezioro, blisko las, 420.000 zł. - 885
342 947
232892. Dom w Miłkowie - 5 pokoi,
kuchnia, łazienka, 2 toalety. Działka
1200 m2, ładna okolica - 606 644
437
231633. Dom w Wojcieszycach wyremontowany w 80%, 3 sypialnie,
salon, dwie łazienki, ładny ogród.
Pelkom Lic nr 9482 - 606 405 109
232556. Dom Wojcieszyce - 3
sypialnie, salon, dwie łazienki, po
częściowym remoncie, 475 tys. Pelkom lic nr 9482 - 606 405 109
232584. Dom wolnostojący - 6 km od
Jeleniej Góry, 166 m2 powierzchni.
Trzy kondygnacje, do remontu.
Działka 950 m2. NŻ Lic 9549 - 667
219 752
232844. Duże mieszkanie - 122
metrowe położone w przepięknym
miejscu w Sobieszowie z ogrodem
1000 m2, balkonem i garażem.
Czysta klatka schodowa, zadbany
teren, wspólnota, brak czynszu, mili
sąsiedzi. Lic.5124 - 603 491 335

233340. Dwupokojowe mieszkanie
- Na obrzeżach miasta z dużym
ładnym ogrodem. Cena 120.000 zł.
Nieruchomości Żebrowscy Lic 9549
- 509 156 552
233284. Dwupokojowe z tarasem
- ładne mieszkanie w zadbanym
kilkurodzinnym budynku z dużym
tarasem i ogrodzoną posesją w
okolicach Małej Poczty. Lic.5124
- 603 491 335
232406. Działka - atrakcyjna budowlana z pozwoleniem na budowę
na dom w zabudowie bliźniaczej.
Jelenia Góra lic nr. 7867 Roksanes Żukowski Abn Stępień - 508
240 831
231507. Działka 95 tys. zł. - budowlana o powierzchni 2000 m2 w
spokojnej okolicy. Jedyne 47 zł/m2.
Nieruchomości Atrium lic.5124 - 603
491 335
232155. Działka Jeżów Sudecki - od
strony Zabobrza, wygodna lokalizacja, łatwy dostęp do mediów, przy
asfalcie - 501 736 644
232042. Działka w Dziwiszowie
- budowlana na Leśnym Zaciszu
blisko Jeleniej Góry o powierzchni
1735m², 120,- zł./m². - 885 342
947
231529. Działka Wojcieszyce - o
powierzchni 1997 m2 za jedyne
135 tys zł. z wydanymi warunkami
zabudowy i studnią, zlokalizowana
powyżej drogi do Szklarskiej Poręby.
Nieruchomości Atrium lic.5124 - 603
491 335
232445. Działki budowlane - Jeżów
Sudecki, Dziwiszów, Wojcieszyce,
Mysłakowice, Stara Kamienica,
Ścięgny. Ceny od 45 zł/m2. Nieruchomości Atrium lic.5124 - 603
491 335
231544. Działki Komarno - o
powierzchni 1510 m2, 1513 m2.
Teren płaski, nasłoneczniony z
malowniczym widokiem. Jeldom
lic.3059 - 602 727 242
231664. Jagniątków - działka 0,5 ha
cena 150 000 zł. - 508 240 826
233327. Komfortowe mieszkanie
- w Cieplicach z balkonem na
drugim piętrze. W cichej lokalizacji.
Nieruchomości Żebrowscy Lic 9549
- 509 156 552
231656. Lokal biurowy 145 m2 - w
biurowcu. Cena 3200 zł. za m2 - 508
240 826
232947. Lokal użytkowy 105 tys. - w
Wojcieszowie, 100 m2, przy głównej
drodze. Witryna, zaplecze, doskonała cena. Polecam Remigiusz
Rychlewski- lic 9549 - 501 736 644
232588. Ładne dwupokojowe mieszkanie 53 m2, drugie piętro w
kilkurodzinnym budynku na spokojnym osiedlu w Jeleniej Górze. NŻ
Lic. 9549 - 667 219 752

230912. Ładne mieszkanie - 113
m2 3 pokoje + duży hol, na drugim
piętrze w kamienicy. Spokojna
dzielnica Jeleniej Góry. NŻ Lic 9549
- 667 219 752
232068. Ładny dom - cena 499 000
zł. - 508 240 826
233246. Mieszkanie 116 m2 - 5
pokoi, do remontu, trzecie piętro w
kamienicy przy ul. Grabowskiego w
Jeleniej Górze. NŻ Lic 9549 - 667
219 752
232908. Mieszkanie do remontu - 58
m2 do remontu, I piętro w okolicy
centrum- 90.000zł. Lic 3059 - 668
667 637
230885. Mieszkanie na gabinet centrum miasta I-piętro ok. 100 m,
doskonale nadające się na gabinet,
biura. Nieruchomości Partner Lic.
zaw. 4917 - 604 508 308
232795. Mieszkanie w Sobieszowie
- 42 m2, 2 pokoje do odświeżenia,
pierwsze piętro w bloku. Tylko 140
000 zł. NŻ Lic 9549. - 667 219 752
232590. Mysłakowice mieszkanie
- 46 m2, 2 pokoje po remoncie,
w bloku na czwartym piętrze. 135
000 zł do negocjacji. NŻ Lic 9549
- 667 219 752
231687. Na Zabobrzu po remoncie
- 63 m2, 3 pokoje na I piętrze - 600
406 805
233245. Nowy dom - do wykończenia, z działką 1030 m2, w bliskiej
okolicy Jeleniej Góry. NŻ Lic 9549
- 667 219 752
231958. Okazyjnie grunty - rolne,
8,36 ha koło Świerzawy 1,7 zł /m2,
Nieruchomości Żebrowscy lic 9549
- 501 736 644
231618. Pilna sprzedaż - działki
budowlanej o powierzchni 2024 m2,
9km. od centrum miasta, z bardzo
dobrą lokalizacją. NŻebrowscy.
lic.9549 - 505 074 854
231615. Pilnie grunty - 2,40ha w
Płoszczynie z dobrą lokalizacją
przy drodze asfaltowej N.Żebrowscy
lic.9549 - 505 074 854
231472. Plac Ratuszowy mieszkanie - z widokiem na Neptuna i
Ratusz. Dwie sypialnie, pokój z
aneksem kuchennym, garderoba.
Ładne zadbane, umeblowana kuchnia. Lic 9549 - 501 736 644
232547. Połówka bliźniaka - w okolicy Małej Poczty, 6 pokoi, działka
400 m2, 560 tys. Pelkom Lic nr 9482
- 606 405 109
231620. Pół bliźniaka - przy ul
Gielniaka, 6 pokoi, działka 400 m2,
560 tys. Pelkom lic nr9482 - 606
405 109
232484. Rola gmina Jeżów - W Czernicy 2,2 ha za 2,2 zł/m2. Położone
nieopodal zabudowań, blisko drogi,
nasłoneczniony teren, wygodny
dojazd. Możliwość dokupienia gruntów. Doskonałe na KRUS. Lic 9549
- 501 736 644
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231653. Sprzedam lokal biurowy - pod działalność biurową.
Powierzchnia lokalu 18,61m Udział
w częściach wspólnych sanitariaty i
socjalne. Cena 60 000 zł. NS 10171
- 508 240 826
230887. Świeradów Zdrój - oferujemy Państwu mieszkanie w
kamienicy w centrum Świeradowa
Zdr. 2 duże pokoje, weranda Nieruchomości Partner Lic. zaw. 4917
- 604 508 308
233276. Trzypokojowe Cieplice Ładne trzypokojowe mieszkanie po
remoncie, z balkonem i widokiem
na Śnieżkę, położone obok Parku.
Cena 199 tys. zł. lic.5124 - 603
491 335
230883. Trzypokojowe ok. Zeto mieszkanie po gruntownej modernizacji 54m2 z ogrodem i garażem 210
tys.zł. nr. lic. 9549 - 602 732 135
233288. Trzypokojowe z garażem
- 66metrów cena 200 tys zł. Mieszkanie po remoncie do odświeżenia.
Ogrzewanie gazowe i kominek.
Murowany garaż. Okolica Małej
Poczty. Lic.5124 - 603 491 335
233280. Trzypokojowe Zabobrze
- 64 m2 cena 218 tys. zł. Mieszkanie
słoneczne z dużym balkonem, po
remoncie. Lic.5124 - 603 491 335
232865. Tylko 103 000 zł. - mieszkanie 41 m2, 2 pokoje do remontu,
na trzecim piętrze w kamienicy w
centrum Jeleniej Góry. NŻ Lic 9549.
- 667 219 752
232871. Tylko 105.000 zł. - za
dwupokojowe mieszkanie, 42 m2 z
ogrodem, po kapitalnym remoncie ,
na obrzeżach miasta. N.Żebrowscy
lic.9549 - 505 074 854
232874. Tylko 105.000 zł. - za
mieszkanie dwupokojowe 48 m2 w
okolicach Małej Poczty N.Żebrowscy
lic.9549 - 505 074 854
232868. Tylko 105.000 zł. - za bardzo ładną kawalerkę 34,5 m2 w okolicach Małej Poczty N.Żebrowscy
lic.9549 - 505 074 854
231606. Tylko 115.000 zł. - za dwupokojowe mieszkanie po kapitalnym
remoncie z ogrodem. PILNE NŻebrowscy lic.9549 - 505 074 854
232592. Tylko 125 000 zł - mieszkanie po remoncie 35 m2, 2 pokoje w
bloku z winda na Zabobrzu. NŻ Lic
9549 - 667 219 752
231697. Tylko 125 000 zł. - mieszkanie 2 pokoje, z balkonem, po
remoncie na Zabobrzu. NŻ Lic 9549
- 667 219 752
231604. Tylko 19.000 zł. - za działkę
budowlaną 2 km. od Jeziora Złotnickiego o powierzchni 700 m2,
N.Żebrowscy lic.9549 - 505 074
854
231655. Wojanów Bobrów - działka
z mediami 2000 m2, 155000 zł.
- 508 240 826
231659. Wojcieszyce dom - tanio do
z widokiem na góry - 508 240 826
2 ha - działka o powierzchni 2 ha
- rolna okolice Jeleniej Góry 7 zł/m2
Nieruchomości Atrium licencja 5124
- 601 551 213
2 pokoje ok. Małej Poczty - do
remontu, 48 m2, parter, 155 tys.
Pelkom lic nr 9482 - 606 405 109
2 pokoje, Zabobrze l - 46 m2, 2
piętro, doskonalą lokalizacja. Do
wprowadzenia od zaraz. Cena
155000 - 509 319 021
2 pokojowe - mieszkanie w centrum,
pierwsze piętro. 145000 zł., cena
do negocjacji. lic. nr 7867 - 508
240 831
2 pokojowe 40 m2 - na 4 pietrze
w bloku z pięknym widokiem na
panoramę Karkonoszy. Mieszkanie
bardzo słoneczne z dużym balkonem i piwnicą - 607 609 642
2 pokojowe na Zabobrzu - atrakcyjne mieszkanie w atrakcyjnej
cenie, 38 m2 mieszczące się na
drugim piętrze czteropiętrowego
bloku. Nr.Lic 5877 - 515 285 788
2 pokojowe Plac Ratuszowy - 35
m2, 145 tys. Pelkom lic nr 9482
- 606 405 109
2 pokojowe w Sobieszowie - w
bloku ll piętro, 145 tys. 41.40m2
cicha, spokojna lokalizacja widok
na Chojnik - 723 295 011
3 pokojowe - ładne mieszkanie
w Cieplicach cena do negocjacji
NM5877 - 500 122 447
3 pokojowe - przy Wyczółkowskiego
dla studentów - 601 540 292
3 pokojowe Cieplice - ładne 3
pokojowe mieszkanie na XX-Lecia
lic5877 - 500 122 447
3 pokojowe z garażem - w Karpaczu
- 514 600 108

3 pokoje, Cieplice - prywatnie po
remoncie - 1 piętro, ogródek, strych,
piwnica, 155.000 zł. - 661 114 212
4 pokojowe, 83 m2 - ul. Kiepury,
Zabobrze III. Bez pośredników.
Bellaroza@o2.pl - 503 328 364
5 pokojowe – Wojska Polskiego
- eleganckie mieszkanie na II - gim
piętrze o powierzchni 117 m2 w
kamienicy, cena 310 tys. zł. nr.
licencji 9549 - 602 732 135
70 000 zł. działka - budowlana, 975
m2, z mediami na Osiedlu Łomnickim - 667 219 752
70000 zł. działka - w Marczycach
z widokiem na góry. Wszystkie
media dogodny dojazd.. lic nr 7867
Roksanes Żukowski Abn Stępień
- 508 240 831
73 m2 w centrum - 3 pokojowe
mieszkanie po remoncie, I piętro,
doskonałe również na działalność
gospodarczą. Jeldom n lic.zaw.3059
- 600 434 800
75 000 zł mieszkanie - 46 m2, 2
pokoje, pierwsze piętro w bloku, w
Barcinku. Ogródek i garaż. NŻ Lic
9549 - 667 219 752
83 m2 ul. Wańkowicza - w kamienicy
z ogrodem po remoncie, I piętro
Nr.Lic 5877 - 515 285 788
Atrakcyjna działka - w Podgórzynie - 0,5ha- 250000 zł. - 506
092 349
Bez pośredników - mieszkanie 2
pokoje, 46 m2, 2 piętro, Zabobrze
I, ul. Karłowicza (na przeciw sklepu
Jubilat). Cena 155 tys. - 509 319
021
Bez pośredników mieszkanie - 35,2
m2, kawalerka, I piętro b. cieple.
Cena do negocjacji - 505 934 169
Bliźniak - w Jeżowie sudeckim
Nr.Lic 5877 - 515 285 788
Bliźniak w Cieplicach - można
zamieszkać i unowocześniać
NM5877 - 500 122 446
Budowlana 40 zł./ m - 1 ha,
ładna okolica około 7 km od Jeleniej
Góry - 500 122 447
Centrum JG działka - usługowo
mieszkalna 2305 m/2 zabud. bud.
piętrowym 230 m/2 oraz obiektem gosp.ok.160 m/2 idealne pod
działalność gospodarcza 750000
zł. sprzedam lub zamienię - 691
800 131
Cieplice - ładne willowe mieszkanie z ogrodem NM5877 - 500
122 447
Dom do remontu - z działka 1000m2
w Jeżowie Sudeckim - 697 297
047
Dom Międrzyrzecz - Bobowicko
- wolnostojący z garażem. 167m²,
działka 680 m². Widok na jezioro.
420.000 zł. - 885 342 947
Dom na obrzeżach Karpacza - 252
tys. Nr lic 7867 - 514 600 104
Dom na wsi - poniemiecki dom,
wyremontowany blisko Jeleniej Góry
- 7km, zagospodarowana działka,
dach nowa ceramiczna dachówka
- atrakcyjna cena NM5877 - 500
122 447
Dom Sobieszów - 120 m2 poniemiecki, ładnie położony Dom w Jeżowie - Dom w Jeżowie
- 514 600 108
Dom w Podgórzynie - do sprzedania, bądź wynajęcia fajna lokalizacja
NM5877 - 500 122 446
Dom w Rybnicy - wolnostojący po
remoncie do kosmetycznego wykończenia . NM5877 - 500 122 446
Dom w Sobieszowie - w cenie 460
tys. EuroDom - 757 525 045
Dom w Starej Kamienicy - po częściowym remoncie, 135 m2, 1200 m2
działka, nowe okna. Nl7453 - 601
869 663
Dom w zabudowie bliźniaczej działka 500 m2 w Cieplicach - 660
780 327
Dom, mieszkanie, działka - uczciwie
i profesjonalnie - 601 869 663
Dwa pokoje Moniuszki - 41 m2,
parter - 662 112 344
Dwu pokojowe - mieszkanie 40 m2
na Elsnera, okna plastiki, gładzie,
kafelki, założona księga wieczysta,
piwnica. Bez posrednikow. - 608
357 268
Dwupokojowe - mieszkanie w
kamienicy na parterze, ogródek,
nPartner, Lic. Zaw. 4917 - 790
359 599
Dwupokojowe mieszkanie
- na Zabobrzu. NS 10171 - 508
240 826
Działka - budowlana na osiedlu
Czarne, 1237 m2, media, nPartner,
Lic. Zaw. 4917 - 790 359 599

Działka - z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę w
Staniszowie w cenie 85 tys. sprzedamy EuroDom - 601 540 292
Działka budowlana - 26 arów na
osiedlu Czarne - 792 706 333
Działka budowlana - Duża pięknie
położona działka budowlana 45
arów w Górzyńcu 10 km od Szklarskiej Poręby - 667 264 181
Działka budowlana - Komarno,
media, widok na góry - 662 112
344
Działka budowlana - media,
woda, prąd, 6 km od Jeleniej Góry,
blisko Zabobrza - 602 740 235
Działka budowlana - W Dziwiszowie 1000 m - widok na góry Nr.Lic
5877 - 515 285 788
Działka budowlana - w Jeżowie
Sudeckim, 100 000 zł, 1500 m2. NŻ
Lic 9549 - 667 219 752
Działka budowlana - w Michałowicach od 40 zł/m2 bardzo ładne
Nieruchomości Atrium licencja 5124
- 601 551 213
Działka budowlana - w pobliżu
jeleniej Góry. NStępień - 508 240
825
Działka inwestycyjna - przy głównej drodze wylotowej na Wrocław,
Maciejowa, mieszkaniowo-usługowa, nPartner, Lic. Zaw. 4917
- 790 359 599
Działka inwestycyjna - w Jeleniej
Górze orze przy Morcinka, mieszkaniowo usługowa - 508 240 821
Działka Jeżów Sudecki - działki
1664 m2, 1297 m2 94 zł/m2 Nieruchomości Atrium licencja 5124
- 601 551 213
Działka Łysa Góra - inwestycyjne
grunty rolno-budowlane, pod Łysą
Górą w Dziwiszowie, 15 zł/m2,
nPartner, Lic. Zaw. 4917 - 790
359 599
Działka na oś. Czarne - 1780 m2,
tylko 100 zł. za m2, uzbrojona, dobra
lokalizacja - lic.7867 - 514 600 105
Działka rolna blisko Jeleniej Góry
- 3,40 zł. metr, możliwość wysłania
zdjęć. pośrednikom dziękuję - 665
844 521
Działka w Miłkowie - 1300 m2
z decyzją o warunkach zabudowy
- 601 540 292
Działki budowlane - w Dziwiszowie i Jeżowie Sudeckim w
trakcyjnej lokalizacji Nr.Lic 5877
- 515 285 788
Działki budowlane - Zabobrze,
Jeżów, Czarne, Komarno, Dziwiszów, Ścięgny - 508 240 821
Kawalerka - ładna na Zabobrzu
35 m2 - 515 285 788
Kawalerka 35 m2 - Kawalerka
35 m2 - 514 600 108
Kawalerka na trzecim piętrze
- w nowym budownictwie w centrum
JG. Mieszkanie jasne, z balkonem,
gładzie w pokoju, kafle w kuchni, 36
m2, 120 tys. - 783 963 636
Kawalerka na Zabobrzu - 35 m2,
II-piętro gotowa do wprowadzenia
Nr.Lic 5877 - 515 285 788
Kawalerka na Zabobrzu - 36 m2,
odremontowana, gotowa do wprowadzenia. Nl7453 - 601 869 663
Kawalerka na Zabobrzu - Kawalerka na Zabobrzu - 514 600 108
Kawalerka na Zabobrzu - Lic.
5627 - 508 240 823
Kawalerka na Zabobrzu 35 m2
- stan bardzo dobry - 691 658 022
Kawalerka Sobieszów - mieszkanie 1 pokojowe w centrum Sobieszowa, 31m2, łazienka, kuchnia,
ogród, mieszkanie w bardzo dobrym
stanie, słoneczne, przestronne - 500
122 447
Kawalerka w Cieplicach - duża
kawalerka na parterze NM5877
- 500 122 446
Kopernika - 48 m2, trzy pokoje
atrakcyjna cena! - 662 112 344
Lokal usługowo - biurowy - na
Zabobrzu, 1 piętro, cena 65 tys. Lic.
5627. - 508 240 823
Lokale 3000 zł./m2 - 1 piętro. Lic.
5627 - 508 240 823
M3 w Jeleniej Górze - trzypokojowe
mieszkanie na Zabobrzu za 160000
zł. lic 7867 - 508 240 828
Mieszkania w stanie deweloperskim - 3 i 4 pokojowe, pow. od 84 do
102m2. NStepień - 508 240 825
Mieszkanie - 2 pokojowe 1 p. na
XX Lecia (ładne) Dzwonić 20 00 do
22 00 cena do uzgodnienia - 609
927 702

Mieszkanie - 3 pokojowe 60 m2
- propozycja ceny 175 tys. NM5877
- 500 122 447
Mieszkanie - w Jeleniej Górze
- bardzo tanio - 508 240 821
Mieszkanie 1 pokojowe - 20 m2,
parter, do remontu, w Sosnowce.
Cena 40000 zł. JCN - 504 891 144
Mieszkanie 2 pokojowe - 54
m2, ul Kadetów. Nr lic 7867 - 514
600 104
Mieszkanie 3 pokoje - stan idealny, ogrzewanie gazowe, alarm.71
metrów + komórka ul. Wrocławska.170 tys do negocjacji - 793
383 593
Mieszkanie 3 pokojowe - na
Zabobrzu, około 60 m2, możliwa
negocjacja ceny. NStępień - 508
240 825
Mieszkanie 3 pokojowe - w
Janowicach - tanio! Nr lic 7867
- 514 600 104
Mieszkanie 4 pokojowe - 84 m2,
po remoncie, ul Piłsudskiego Nr lic
7867 - 514 600 104
Mieszkanie 4 pokojowe - Zabobrze II i III. Jeldom N 3059 - 600
434 800
Mieszkanie 55 m2 - III piętro,
dobra lokalizacja - 502 551 632
Mieszkanie 70 m2 - Kiepury za
ZUS-em 4 piętro. 220 tys. - 695
106 919
Mieszkanie bezczynszowe - w
Płoczkach Dolnych. Powierzchnia
65.8 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka
z WC, piwnica, strych, murowana
komórka, kotłowni - 507 803 087
Mieszkanie dwupokojowe - 41
m2 ul. Moniuszki cena 140 tys. zł.
Nieruchomości Atrium licencja 5124
- 601 551 213
Mieszkanie Kowary - piękne
mieszkanie w centrum Kowar, 72
m2. 230 tys zł Jeldom N lic. 3059
- 600 434 800
Mieszkanie na Gałczyńskiego
- 60 m2, 3 pokojowe,pilnie,lic.7867
- 514 600 105
Mieszkanie na XX-lecia - 54
m2, 3 pokoje w atrakcyjnej cenie
Nr.Lic5877 - 515 285 788
Mieszkanie w Cieplicach - 2
poziomowe 53 m2, 3 pokojowe
64 m2, po generalnym remoncie z
ogrodem. Nl7453 - 601 869 663
Mieszkanie w Cieplicach - jednopokojowe 38 m2, wysoki parter w
spokojnej zielonej dzielnicy Cieplic
Lic 3059 - 668 667 637
Mieszkanie w Cieplicach - ładne
trzy pokojowe na pierwszym piętrze
NM5877 - 500 122 446
Mieszkanie w Cieplicach - po
generalnym remoncie 84 m2, I
piętro, 3 pokoje NM5877 - 500
122 446
Mieszkanie w Cieplicach - w
nowym budynku, dwupoziomowe,
52,5 m2 - 606 405 109
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 ładne 3 pokojowe z garażem i ogrodem NM5877 - 500 122 446
Mieszkanie w Sobieszowie - małe
mieszkanie w blokach NM5877
- 500 122 446
Mieszkanie w Szklarskiej Porębie
- w dobrej lokalizacji, 38 m2 nr licencji 7867 - 514 600 105
Mieszkanie w Zgorzelcu - 1/2
domu, 4 pokoje, powierzchnia 85
m2, ogród, cena do uzgodnienia
- 609 144 891
Mieszkanie, trzypokojowe - blisko
centrum, 50 m2, do wprowadzenia
lic.7867 - 514 600 105
Nieruchomość - usługowo
mieszkalna centrum, idealna dla
inwestora dom 250 m2 do remontu
na działce 505 m+ plac1800 m,
zainwestuj w lokalizacje i kup - 691
800 131
Nowy dom - w Mysłakowicach
- 514 600 108
Nowy dom - w Piechowicach z
przepięknie zagospodarowaną
działką, 4 pokoje, 2 łazienki Pelkom
lic nr 9482 - 606 405 109
Ok. Małej Poczty - 52 m2 II piętro, ogródek, miejsce parkingowe,
160 tys. zł. 64 m2 wysoki parter
z ogródkiem 200 tys.zł. Jeldom N
3059 - 600 434 800

Okazja - nowe mieszkanie - bezczynszowe w Jeleniej Górze. Cena
155.000 pow.48m2 Bez pośredników i prowizji. Do zamieszkania od
zaraz - 605 885 085
Pawilon na ryneczku - przy ul.
Różyckiego wraz z towarem w
dobrym punkcie - 608 583 137
Pilnie dwupokojowe - przy Morcinka 34,5 m2. po kapitalnym
remoncie, c.o z siec, ciepła woda
z sieci. N.Żebrowscy lic. 9549 - 505
074 854
Posiadłość wiejska - w Dębowym Gaju - 514 600 108
Posiadłość wiejska w Dębowym
Gaju - Posiadłość wiejska w Dębowym Gaju - 514 600 108
Pół bliźniaka – 217 m2, parter
zaadaptowany na bar. Dom po
odświeżeniu wewnątrz, cena do
negocjacji. Stępień - 508 240 825
Sklep 40 m2 - + dwie piwnice
18 m2 okolice Mała Poczta - 692
306 870
Słoneczne 2 pokojowe - na
Zabobrzu I, 38 m2 - okna nowe,
budynek ocieplony odmalowany.
Atrakcyjna cena Nr.Lic 5877 - 515
285 788
Sprzedam lub zamienię - mieszkanie 2 pokojowe + przynależne 2
ogródki + altana na mały domek do
remontu z dopłatą - 513 716 401
Szeregówka w JG - dom w
zabudowie szeregowej, 102 m2,
garaż, ogródek. Do wprowadzenia
się. 390tys zł. Jeldom N 3059 - 600
434 800
Szklarska Poręba Górna - 47
m2, dwa pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, WC. Ogrzewanie
własne gazowe. Po kapitalnym
remoncie - 517 353 026
Tanio 2 pokojowe - do remontu
- 508 240 821
Tanio 2-pokoje - na Zabobrzu I - 38
m2 na drugim piętrze Nr.Lic 5877
- 515 285 788
Trzypokojowe - duże mieszkanie w centrum Szklarskiej Poręby, w
ładnej kamienicy, ogródek, nPartner,
Lic. Zaw. 4917 - 790 359 599
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Trzypokojowe Cieplice - mieszkanie ładne - 508 240 826
Willowe z ogrodem - bardzo
ładne wyremontowane mieszkanie
willowe w zadbanym budynku w
willowej dzielnicy Cieplic NM 5877
- 500 122 447
Wybudujemy dom - docieplimy
budynek, wykonamy remont - 663
500 666
XX-lecie - 3 pokojowe, rozkładowe, słoneczne mieszkanie 54 m2.
położone w atrakcyjnej lokalizacji
Cieplic. W mieszkaniu wymieniono
okna, budynek ocieplony + odmalowany - 515 285 788
Zabobrze - mieszkanie 2 pokoje
38 m2, słoneczne zadbane NM 5877
- 500 122 447
Zabobrze III - 2 pokojowe, 48
m2 155 tys. zł Jeldom - N lic. 3059
- 600 434 800
Zabobrze III - 3 pokojowe na
pierwszym piętrze, 67 m2 - N Lic
5877 - 515 285 788
Zabobrze III - mieszkanie 38 m2
NM5877 - 500 122 447

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 30 m2 - nowe
budownictwo, umeblowane z
lodówką - centrum miasta - 798
523 541 po 18:00
Udostępnię budynek z możliwością zamieszkania na prowadzenie działalności gospodarczej
np. sklepu na osiedlu koło Jeleniej Góry - 695 725 857
Pół domu na wsi - 110 m2 +
ogród, wymaga małego remontu
w późniejszym terminie możliwość kupna - 665 733 268
Mieszkanie 4 pokojowe + ogród
- tanio - okolice Jeleniej Góry
- 665 733 268

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

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

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

Okazja - 1 pokojowe mieszkanie w
Lubomierzu - II pietro w niewielkim
bloku. Cena 46.500,- zł.
Nieruchomości Karkonoskie tel.
501-357-406; tel. Biuro 0801-011-963

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

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

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

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

24 sierpnia 2009 r.

32

OG£OSZENIA

Pokój + kuchnia + łazienka
- umeblowane z wygodami dla
pana pracującego - 662 882 382
Pokoje dla studentów, pracowników, turystów - w Jeleniej Górze
- rezerwacje - 606 360 443
Od 1 września kawalerka przy
ul. Różyckiego 27 (parter). Oryginalnie urządzona, w pełni
umeblowana, z Internetem. Blok
ocieplony. Mili sąsiedzi – 512 366
170
1 lub 2 pomieszczenia - Wynajmę
jedno lub dwa pomieszczenia na
solarium w Cieplicach, atrakcyjna
cena - 693 295 435
2 pokoje - umeblowane w Cieplicach 1100 - Nr licencji 7867 - 514
600 102

2 pokojowe - mieszkanie blisko UE,
cena 1000 zł. + liczniki, może być
dla 3 studentów/studentek. Lic. 5627
- 508 240 823
2 pokojowe - mieszkanie niedaleko
UE. Umeblowane i wyposażone.
Również dla studentów. Cena 1000
zł. + liczniki. Nieruchomości Lic.
5627 - 508 240 823
2 pokojowe - z balkonem, pierwsze
piętro, umeblowane - 600 219 019
2 pokojowe dla firm - z aneksem
kuchennym, 45 m2, w Cieplicach,
z miejscami parkingowymi, alarm,
cena 1100 zł. - 514 600 108
2 pokojowe na XX-lecia - z balkonem, bez mebli, 700 zł. + media
(woda, prąd, gaz), wolne od zaraz
- 605 059 991
2 pokojowe na Zabobrzu II - umeblowane, ze sprzętem AGD - 792
847 861

58-500 Jelenia Góra, ul. Pl. K. Wyszyńskiego 45
tel. 075/6466660, fax 075 / 6466661
http://www.zebrowscy.com.pl
mail:biuro@zebrowscy.com.pl

Dom w stanie surowym otwartym w Piechowicach-Piastowie, bliźniak.
Budowany z solidnego materiału, w pełni
podpiwniczony, z garażem.
Powierzchnia 123 m.kw + 66 m.kw
piwnice.
Cena za segment 255 tys. zł. polecam
Remigiusz
Rychlewski 501736644 lic.9549

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

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

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

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

Grunty inwestycyjne przy głównej drodze w kierunku Lwówka Śląskiego.
Niemal 3 ha zaraz za Wleniem. Polecam Anna Kędziorek 667219752

REKLAMA

2 pokojowe ul. Szymanowskiego
- w pełni umeblowane i wyposażone 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 Sobieszowie - mieszkanie nieumeblowane na parterze
50 m2 - 509 631 202
2 pokojowe Zabobrze III - mieszkanie na III piętrze, 52 m2, umeblowane, AGD. 1.150 zł. (w tym czynsz)
+ liczniki, kaucja - 608 283 691
2-pokojowe - mieszkanie przy
ul. Wzgórze Grota Roweckiego, niedaleko UE. Cena 1000 zł. + liczniki.
Również dla studentów. Lic. 5627
- 508 240 823
3 pokojowe - całkowicie umeblowane, 3 niezależne pokoje na
Zabobrzu, I piętro kwota najmu
1500 + rachunki. Nr licencji 7867
- 514 600 102
3 pokojowe - mam blisko centrum,
111 m2, umeblowana tylko kuchnia,
3 piętro, 2 balkony, pokoje niezależne, cena 1290 zł. - 514 600 108
3 pokojowe mieszkanie JG - (111
m2) blisko centrum - 695 303 242
4 pokojowe centrum - dla rodziny,
umeblowane w cenie 1300 + liczniki
+ kaucja - 727 237 179
Apartament - nowy, luksusowy,
wyposażony, w ścisłym centrum,
1600 + 300 zł. (media), nPartner,
Lic. Zaw. 4917 - 790 359 599
Atrakcyjne mieszkanie - 2
pokojowe, na Zabobrzu, częściowo
umeblowane (kuchnia w zabudowie,
nowe sprzęty, pralka, szafy komandor, stół z krzesłami, TV, kanapa)
1100 zł. + liczniki + kaucja. Kontakt
po 15:30 - 782 307 353
Biuro z mieszkaniem - mam do
wynajęcia duże biuro w Cieplicach,
z możliwością wynajęcia mieszkania
45 m2 - 514 600 108
Centrum JG 73 m2 - 3 pokojowe
w centrum dla studentów. Jeldom
Nieruchomości lic.3059 - 600 434
800
Centrum Szklarskiej - lokal - 075
71 72 965
Cieplice dla tipserki - pomieszczenie po kapitalnym remoncie dla
kosmetyczki lub tipserki w salonie
fryzjerskim w samym centrum Cieplic - 515 128 304
Część lokalu kosmetyczce - poszukuję kosmetyczki (niezajmującej się
paznokciami) do lokalu, dobra lokalizacja na Zabobrzu, w lokalu będzie
jeszcze krawcowa i masażystka, a w
budynku jest salon fryzjerski i stylizacja paznokci - 606 923 954
Część lokalu na usługi - dobra
lokalizacja na Zabobrzu, w lokalu
będzie jeszcze krawcowa i masażystka, a w budynku jest salon
fryzjerski i stylizacja paznokci - 606
923 954
Dla wczasowiczów - kawalerka
umeblowana pełne wyposażenie w
centrum miasta - 662 249 681
Dom - w Pakoszowie. Lic. 5627
- 508 240 823
Dom - w Piechowicach, 5 pokoi,
kuchnia, łazienka, wc. Umeblowany
i wyposażony. Lic. 5627 - 508 240
823
Dom dla firmy - od 1 września w
okolicy Jeleniej Góry - 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, 5 minut do centrum, ogrodzone osobne wejście
- 605 063 176
Duże mieszkanie - komfortowe
mieszkanie w centrum. 1200 zł. +
rachunki - 668 133 848
Duże mieszkanie - umeblowane
mieszkanie dla rodziny lub studentów od 1 września - do A.E.3 min
drogi, cena 1500 zl. mieszkanie
godzien podziwu - 698 988 700
Dwu pokojowe - kuchnia, łazienka,
od zaraz piękna lokalizacja - 602
736 431
Garaż - u zbiegu ulic Mickiewicza
i Wojska Polskiego, cena 150 zł. za
miesiąc - 793 310 918

Garaż - w Piechowicach Średnich
na 4 miesiące. 50 zł./ m-c. - 601
748 332
Hala - w Jeleniej Górze i Lubaniu
- 514 600 108
Hala, magazyn - 330 m2, łazienka,
biuro, duży plac, przy głównej
drodze, cena do uzgodnienia - 601
924 778
Jelenia Góra - mieszkanie wynajmę mieszkanie 48 m2, 2
pokoje , balkon, kuchnia, łazienka.
Opłata za m-c 1000 zł. ( w tym
czynsz) + media. Wymagana kaucja
2000 zł. ( do zwrotu). Umeblowane
- 608 079 325
Karpacz - kawalerka - w domku
jednorodzinnym do wynajęcia 10
miesięcy lub 1 rok - 697 195 998
Kawalerka - 30 m2, nowe
budownictwo, umeblowane z
lodówką - 798 523 541
Kawalerka - Od września, 27
m2, umeblowana, Różyckiego,
Zabobrze I - 670 zł. + media - 502
206 565
Kawalerka - osobne wejście
20 m2, wszystkie media 600 zł. z
rachunkami Piechowice Górzyniec
przy pętli 9 - 694 741 103
Kawalerka - Różyckiego - od
1. września kawalerka, oryginalnie
urządzona, przy ul. Różyckiego
27 w Jeleniej Górze. Kawalerka
w pełni umeblowana, na parterze.
Jest Internet. Mili sąsiedzi - 512
366 170
Kawalerka - w centrum, umeblowana, 34 m2, 600 zł + opłaty
mieszkanie wolne od 1 września
2009 - 691 483 429
Kawalerka na Morcinka - niski
parter. Cena 650 zł.+ liczniki. Bez
pośredników - 798 068 275
Kawalerka na Różyckiego 600 zł. + liczniki. Lic. 5627 - 508
240 823
Kawalerka od 1 września - 30
m2 w ścisłym centrum J.Góry,
umeblowana, pełne AGD. Cena 850
zł. w tym czynsz, woda, CO oraz TV.
Dodatkowe opłaty tylko za prąd i
gaz. e-mail: kuba.zawadzilo@gmail.
com - 798 523 528
Kawalerka w centrum - 37 m2,
wysoki standard, umeblowana, 1200
zł. lic.7867 - 514 600 105
Kawalerka w centrum - Jeleniej
Góry. Mieszkanie umeblowane, 34
m2. cena 750 zł. + media (woda,
prąd, gaz) - 691 483 429
Kawalerka w centrum - wyższy
standard, umeblowana, do wprowadzenia od zaraz. Nr lic 7867 - 514
600 104
Kawalerka w Karpaczu - pokój,
kuchnia, łazienka, osobne wejście,
garaż do dyspozycji 400 zł. + opłaty
- 607 051 705
Kawalerka Zabobrze I - 28m2,
umeblowana, opłaty: 600 zł. +
czynsz 150 zł. + media, kaucja
zwrotna 800 zł. - 693 934 900
Kiosk - z możliwością przeniesienia w inne miejsce. Cena do
uzgodnienia - 693 517 026
Kiosk - z możliwością przeniesienia. Cena niewielka do małej
negocjacji - 693 517 026
Komfortowe pomieszczenia na cele biurowe - 602 497 946
Komfortowy dom - nowy dom w
Jeleniej Górze, komfortowo umeblowany i kompletnie wyposażony,
ogród, garaż - 514 600 108
Lokal - lokal 130 m 2 na każdą
działalność. Bezpośrednie sąsiedztwo powstającej Castoramy - 504
165 873
Lokal biurowy 16 m2 - centrum
- czynsz 790 zł, w tym VAT, co,
energia, woda, sprzątanie. do użytkowania wspólne WC, kuchnia,
poczekalnia - 510 243 264
Lokal na zakład fryzjerski - elegancki lokal 120 m2 na salon fryzjersko-kosmetyczny, częściowo
wyposażony przy głównej ulicy w
Jeżowie - 693 100 000

Lokal usługowy - na Zabobrzu
przy nowej Biedronce, powierzchni
130 m2 - 508 240 826
Lokal usługowy w centrum - 26,5
m2, Jelenia Góra, A. Krajowej 1000
zł./miesiąc. Dotychczas salon fryzjerski. - 504 330 249
Lokal o powierzchni od 30 do
220 m 2 w centrum Jeleniej Góry
- 607 730 188
Lokal w Karpaczu - użytkowy
przy głównej ulicy w Karpaczu,
powierzchni 25 m2 - cena 600 zł.
- 514 600 108
Lokal w Piechowicach - 155 m2,
na magazyn, biuro, produkcję, blisko
drogi na Szklarską Porębę lic.7867
- 514 600 105
Lubomierz - 57 m2, 3 pokoje
- 508 209 649
Magazyn w JG tanio! - 100 m2 w
świetnej lokalizacji - cena 1450 zł.
- 075 64 946 61
Mieszkania 1,2,3 pokojowe - przy
ulicy Sobieskiego 82 w Jeleniej
Górze. Ceny: 800 zł. kawalerka, 950
-1200 zł. 2, 3 pokojowe. Wliczone
ogrzewanie i ciepła woda. Na telefony odpowiadam w godzinach 10
- 16. - 607 083 098
Mieszkanie - dla studentów
mieszkanie do wynajęcia w centrum miasta ( dwa pokoje, kuchnia,
łazienka, ogrzewanie gazowe,
Internet) od 1 października - 601
636 650
Mieszkanie - dwa pokoje, kuchnia, łazienka, bez czynszowe po
kapitalnym remoncie, umeblowane
- 664 785 768 lub 602 736 431
Mieszkanie - Jelenia Góra blisko
centrum. Dwa pokoje, kuchnia,
łazienka, przedpokój 38 m2, od
września - 601 069 640
Mieszkanie - od 1 września,
2 pokoje, kuchnia z jadalnią,
łazienka z WC, korytarzyk, ogrzewanie gazowe, odrębne liczniki,
parter, umeblowane lub nie, Osiedle
Czarne, odrębne wejście, kaucja /1
czynsz/ - 507 704 066
Mieszkanie - samodzielne do
wynajęcia dla studentów w pełni
wyposażone, komfortowe. Blisko
Uniwersytetu Ekonomicznego.
Dzwonić po godz.18-tej - 601 185
689
Mieszkanie - w centrum Cieplic
(nowe budownictwo), dwa pokoje
z aneksem kuchennym (kaucja)
- 665 3404 99, 501 333 297
Mieszkanie - Zabobrze - 42
m2, cena 900 zł.+ opłaty - 605
308 619
Mieszkanie 2 pokojowe - częściowo umeblowane, Zabobrze,
Karłowicza, 600 zł. + kaucja +
opłaty - 075 718 38 86, 605 583
542
Mieszkanie 2 pokojowe - dla
studentów bądź pracowników. Os.
Czarne - 600 391 015
Mieszkanie 2 pokojowe - o wysokim standardzie w Jeleniej Górze
- 075 76 715 42
Mieszkanie 2 pokojowe - w
dwuletnim domu. Mieszkanie jest
dwupoziomowe, wyposażone w
aneks kuchenny, na ulicy Wolności,
bliżej Cieplic. Wynajem 800 zł.
- 600 334 880
Mieszkanie 2 pokojowe nowe
- nieumeblowane b. blisko centrum
1000 zł., czynsz 70 zł. + liczniki
może być z garażem - 601 776
276
Mieszkanie 3 pokojowe Kiepury
- wyposażona kuchnia, pokoje
nieumeblowane, 1000 zł + media
+ kaucja - 501 167 262
Mieszkanie 3 pokoowe - 111m2,
III piętro, kamienica, 1400 zł. +
liczniki. Jeldom Nieruchomości
3059 - 668 667 637
Mieszkanie 54 m2 - umeblowane, po remoncie, 2 pokojowe,
w centrum, blisko UE, 1250 (TV w
cenie) + rachunki dla 4 studentów
lub rodziny prosimy o kontakt 10
- 18 - 781 884 987

Mieszkanie dla studentów - 3pokojowe, umeblowane mieszkanie
na Zabobrzu - 504 155 167
Mieszkanie komfortowe - dwupokojowe, umeblowane - 669 560
592
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 na Zabobrzu - nieumeblowane (tylko kuchnia), 900
zł. +media + kaucja lic.7867 - 514
600 105
Mieszkanie Piechowice - po
remoncie, 2 pokojowe - centrum
- 514 155 119
Niezależny domek - dla 3 studentów bądź pracowników. Oś. Czarne
- 600 391 015
Nowe mieszkanie - Jelenia Góra
ul. Złotnicza (teren ogrodzony), 1
piętro, powierzchnia 52 m2, 2 pokoje
z balkonem. Cena 1100 (w tym
czynsz) + rachunki - 792 668 027
Pokoje - 3 pokoje z osobnym
wejściem oraz wspólną łazienką i
kuchnią - tanio - 075 75 52 070
Pokoje - w centrum Jeleniej Góry
- 501 662 442
Pokoje dla studentek - b.dobre
warunki TV, Internet, parking 250
zł. - 506 092 349
Pokoje dla studentów - blisko Uniwersytetu Ekonomicznego, pokój 2
lub 1 osobowy - 691 312 438
Pokoje dla studentów - Od 1
października 9 pokoi do wynajęcia
blisko Kolegium Karkonoskiego.
Pokoje 2 lub 1 osobowe - 501
167 262
Pokoje na wsi - 30 zł. od os.za
dobę, możliwość grilla, Internet, na
wsi pod Karpaczem - 509 630 884
Pokój - samodzielna kuchnia,
łazienka, osobne wejście, ul. Kasprowicza Jelenia Góra, okolice Małej
Poczty - 757 524 393
Pokój - w Jeleniej Górze w domku
jednorodzinnym - 781 957 535
Pokój 2 os. Pl. Ratuszowy - w
mieszkaniu studenckim - dogodna
lokalizacja, przystępna cena - 792
849 604
Pokój dla 1 os. - 10 m2 dla studentki/uczennicy. W pełni umeblowany, kuchnia, łazienka, pralka.
Dobra komunikacja. Pokój wolny
jest od 15 września. Cena za wynajem to 500 zł. (Internet + 50 zł).
Kaucja 250 zł. - 603 852 233
Pokój dla 2 osób - w centrum
umeblowany w mieszkaniu 3 pokojowym Internet, kablówka 260 zł./os
plus rachunki - 785 157 185
Pokój dla studentki - cena od 250
do 400 zł. - 697 174 237
Pokój na Zabobrzu w Jeleniej
Górze - mile widziane osoby nie
palące, nie pijące. Najlepiej student. Cena do uzgodnienia - 693
605 432
Pokój parze - pracującej lub
dziewczynie z używalnością kuchni,
na Zabobrzu. Dzwonić wieczorem
- 075 64 270 17
Pokój tanio - na ul. Morcinka, JG,
umeblowany, od zaraz. Cena:370 zł.
( bez dodatkowych opłat) od osoby.
Jeśli zamieszkają 2 osoby całkowity
koszt wynosi 500 zł. - 667 749 996
Pokój w cichej okolicy - z osobnym
wejściem z kuchnią i łazienką na
dużej prywatnej posesji w cichej i
spokojnej okolicy przy ul. Kasprowicza - 075 75 243 93
Potrzebuje osoby - do pokoju
od września - 601 315 831
Przytulne dwupokojowe - mieszkanie 35 m2, Zabobrze I, II piętro,
ciemna kuchnia. Możliwość kupna.
Kontakt: logan_85@wp.pl
Sklepik szkolny - w Zespole Szkół
Licealnych i Usługowych w Jeleniej
Górze. Informacje w sekretariacie
Zespołu Szkół w Jeleniej Górze ul.
Leśna 5 lub - 075 75 474 20

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Stancja - dla dwóch osób - 075
64 21 203
Studentkom - pokój dwóm studentkom. Pokój jest w mieszkaniu
dwupokojowym, po generalnym
remoncie, z łazienką i kuchnią do
wspólnego użytku - 698 414 291
Super kawalerka - dla dwojga na
oś. Czarne - 600 391 015
Szukam współlokatora - do mieszkania dwupokojowego w Jeleniej
Górze. Można zamieszkać od
zaraz. Cena 350 zł. + opłaty (światło
gaz, woda) - 075 64 37 754, 724
132 223
Szukam współlokatorki - do pokoju
dwuosobowego. Mieszkanie znajduje się niedaleko centrum i Uniwersytetu Ekonomicznego. Dobre
warunki - 781 601 464
Tania i dobra stancja - 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
Umeblowana kawalerka - ok. 35
m2, stałe łącze internetowe, miejsce
parkingowe, spokojna dzielnica
willowa-Osiedle Głowackiego - 516
218 935
Umeblowane mieszkanie - dwa
apartamenty po 55 m2 każdy, umeblowane 1500 zł. plus opłaty za prąd
lic 7867 Tomek - 508 240 828
W Szklarskiej Porębie - mieszkanie
52 m2, 2 pokoje, w bloku na trzecim
piętrze. 1200 zł. + liczniki. NŻ - 667
219 752
Zabobrze II - mieszkanie dwupokojowe, umeblowane, ze sprzętem
AGD - 792 847 861

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
1 osobowy pokój - chciałabym
wynająć 1 osobowy pokój najlepiej
w centrum od października. Oczywiście w rozsądnej cenie. Oferty
proszę wysyłać na adres e-mail:
awne4@wp.pl GG:5591146 lub
telefon - 793 367 859
2 pokojowe - 3 studentki UE szukają mieszkania. Niedrogo - 723
744 609
2 pokojowe - Szklarska Poręba
- małżeństwo z 2 letnim dzieckiem
szuka taniego mieszkania - 693
974 251
4 spokojne studentki - niepalące
wynajmą mieszkanie w okolicach
centrum Jeleniej Góry - 691 270
715
Chce wynająć - młode małżeństwo z dzieckiem 4 letnim chce
wynająć tanio mieszkanie - 723
902 384
Cieplice - spokojny prowadzący działalność szuka do
wynajęcia mieszkanie 2 lub 3
pokojowe na terenie Cieplic w
kwocie do 800 zł. Darek - 509
156 560
Garaż - w okolicy ul. Morcinka
- 507 943 464
Garaż przy Karłowicza - chcę
wynająć lub odkupić - Paweł
- 609 742 835
Kawalerka - bądź większy
pokój dla pary, od zaraz Jelenia
i okolice - 514 817 049
Kawalerka - nie musi być
duża, koniecznie lodówka, max
800 zł. (opłaty mieszkaniowe +
czynsz + media) - 788 190 859
Kawalerka - okolice centrum
JG lub Cieplice - 511 667 374
Kawalerka - para pracująca
do 600 PLN plus media na dłuższy okres. PILNE - 609 599 704,
783 218 283
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

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%)

LENA
Tel. 663 663 648
e-mail: lena@jelonka.com
Kawalerka - Para pracująca
szuka kawalerki do wynajęcia do
600 PLN plus media. Najlepiej od
zaraz na dłuższy okres - 609 599
704, 783 218 283
Kawalerka w Piechowicach
- lub okolicy od zaraz do 500 zł.
- 664 788 002
Magazyn - 111 m2 - teren byłej
jednostki Pod Jeleniami ul. Podchorążych - 601 571 241
Małżeństwo - pracujące, bez
dzieci szuka do wynajęcia niedrogo
kawalerki lub M2 w Jeleniej Górze
lub okolicach - 793 392 735
Małżeństwo - wynajmiemy
mieszkanie 2 pokojowe lub kawalerkę w cenie około 600 zł.+ media
(gaz, woda, prąd) - 504 532 871
Mieszkania - O dobrym standardzie w okolicach Małej Poczty lub
Intermarche - 888 574 870
Mieszkanie - na kilka dni w
połowie września mieszkania w
Jeleniej Górze lub Mysłakowicach
- 503 677 369
Mieszkanie 2 pokojowe - dwie
studentki szukają do wynajęcia
mieszkania 2 pokojowego, do 850
zł., może być Zabobrze - 793 959
222 693 981 182
Mieszkanie w Cieplicach - dla
zdecydowanego klienta. Nr lic 7867
NStępień - 514 600 104
Młoda matka z dzieckiem - pilnie
poszukuje pokoju do wynajęcia,
niedrogo, najlepiej na terenie Cieplic
- 665 125 575
Na dłuższy okres - wynajmę mieszkanie lub kawalerkę w Podgorzynie,
Miłkowie lub Mysłakowicach na
dłuższy okres. Może być nieumeblowana - 508 443 923
Od zaraz - Szukamy dla zdecydowanego klienta do wynajęcia kawalerki lub małego mieszkania do 1200
Nr lic 7867 - 514 600 102
Okolice Intermarche - 2 pokojowe
lub dużą kawalerkę w okolicach ul
Morcinka - 888 794 020
Pilnie dom - w Jeleniej Górze lub
okolicach. lic 5627 - 514 600 103
Pokój - ew. kawalerki do wynajęcia w Karpaczu - 793 057 001
Pokój blisko centrum - spokojna
studentka IV roku fizjoterapii wynajmie pokój w mieszkaniu studenckim
lub nie, do 350 zł. razem - 722
267 736

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

Pokój, kawalerka - młody, pracujący, spokojny - poszukuje pokoju
lub kawalerki do wynajęcia na
długo do 400 zł. ze wszystkim - 605
677 039
Poszukuję lokalu - pod małą
gastronomie na Zabobrzu II ul.
okolice Moniuszki, Bacewicz - 668
033 237
Stodoła - lub tanie duże pomieszczenie zadaszone do składowania
materiałów - 782 443 231
Student 4 roku - szuka pokoju w
mieszkaniu studenckim w rejonie
centrum lub Zabobrze - 512 313
540
Szukam - garaż - w okolicy ulicy
Orla w Cieplicach - 693 516 903
Szukam mieszkania - para z rocznym dzieckiem szuka mieszkania
do wynajęcia w Szklarskiej Porębie,
tanio do 500 zł. miesięcznie pilne
- 605 516 692
Szukam pokoju - 1 os. b. centrum
z dostępem do Internetu i kuchni,
niedrogo. Spokojny student bez
nałogów - 606 150 624
Szukam pokoju! - jednoosobowego
do wynajęcia w spokojnym domu z
dostępem do Internetu. Jestem
pracująca, bezkonfliktowa studentka
bez nałogów! Cena czynszu do 350
zł. + media. - 794 173 031
Szukam współlokatorki - do pokoju
dwuosobowego. Mieszkanie znajduje się niedaleko centrum i Uniwersytetu Ekonomicznego. Dobre
warunki - 781 601 464
Szukamy 2 pokojowego - 3 studentki szukają taniego 2-pokojowego mieszkania na terenie Jeleniej
Góry, może być Zabobrze - 724128
843 511 023 281

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
2 mieszkania na dom - na innych
piętrach własnościowe zamienię
na dom dwurodzinny, szeregówkę
do zamieszkania z centrum Jeleniej Góry do 8/10kmod JG - 697
232 094 lub 697 184 764
Dom - na wsi na dwa mieszkania
najlepiej w starym budownictwie
- 667 254 341

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
Dom + 990 m2 działki - 1/2
domu w podziale pion. w Sosnówce, blisko lasu, pyszna
woda źródlana ze studni. Ok 70
m2. Dom do remontu - dach w
dobrym stanie. Chętnym prześlę foto na e-mail. Zamienię na
mieszkanie - 692 750 317

Kawalerka na większe - komunalną na Placu Ratuszowym 29
m2, c.o. miejskie, II piętro na
większe - 600 434 800

Mieszkanie w centrum - 47 m2,
3 pokoje, 4 piętro zamienię na
podobne lub mniejsze na Kiepury
- 600 652 755
Na mniejsze - Noskowskiego 3
pokojowe - 665 371 229 po 19

Dwa mieszkania na domek
- Na Zabobrzu dwa atrakcyjne
mieszkania balkon, taras, blisko
rekreacyjny ogród działkowy
- 603 889 087

Kawalerkę komunalną - po
remoncie, niski czynsz, blisko do
Zabobrza I centrum, warto - na
większe - 663 110 998
Komunalne 51 m2 na większe
- centrum 2 pokoje, kuchnia,
łazienka, balkon na większe - 793
041 264

Dwa mieszkania na domek najlepiej w centrum lub okolice
Jeleniej Góry - 608 745 226
Dwa na dom - Własnościowe:
dwupokojowe i jednopokojowe
zamienię na dom. Po godz.19
- 668 476 019
Grunt na mieszkanie - 9,4
ha ok. Lubawki z dopłatą na
mieszkanie w Jeleniej Górze
- 880 491 908
Karpacz na Jelenią - mieszkanie spółdzielcze, własnościowe, parter 49 m2 (2 pokoje)
na większe w Jeleniej, okolicy
- 609 082 172
Kawalerka - 27 m2 co +
cw w centrum Świeradowa na
większe w Jeleniej Górze - może
być czynszowe lub do remontu
- 792 688 915
Kawalerka na większe komunalna 34 m2 Zabobrze
III, wysoki parter bez balkonu,
kafelki, C.O. z sieci, tel, kablówka na większe, najchętniej
3-pokoje na Zabobrzu II, III,
Cieplice. Duża dopłata z mojej
strony - 607 100 917

Komunalne na mniejsze - 81
m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka,
co etażowe - mieszkanie jest po
remoncie na mniejsze w Jeleniej
Górze - 691 240 266
Mieszkanie - o powierzchni
15,80 m2 pokój z kuchnią, 2 piętro w centrum na większe - 726
392 808
Mieszkanie 2 pokojowe - do
mieszkania przynależą dwa
ogródki przydomowe z altanką w
Jeleniej Górze - 513 716 401
Mieszkanie 2 pokojowe - na
większe. Kowary lub Jelenia Góra
- 602 389 267
Mieszkanie komunalne (pokój z
kuchnią) na większe, może być do
remontu lub za rozsądną dopłatą
- 691 409 255
Mieszkanie na dom - centrum
Jeleniej Góry własność, 3 piętro, duże, c.o .dwufunkcyjne na
domek do zamieszkania okolice
Jeleniej Góry na wsi - 697 232
094 075 61 33 600
Mieszkanie w centrum - 3
pokoje zamienię na dwupokojowe
- 600 652 755

Na mniejsze - własnościowe 3
pokojowe (winda) zamienię na
mniejsze z dopłatą - 665 371
229
Na mniejsze - Wojków - 100 m2
(mieszkanie czynszowe, zadłużone) zamienię na mniejsze w
Kowarach - 667 253 102
Na mniejsze w JG - 3 pokojowe
własnościowe w Piechowicach na
mniejsze w JG. - 793 023 535
Na większe - lub domek do
remontu 40 m2 na Zabobrzu własnościowe nowe okna, ocieplony
nowy dach blisko do marketów, 2
pokoje, kuchnia, balkon łazienką
lub sprzedam - 698 925 671
Na większe - mieszkanie 40 m2,
dwa pokoje, na Zabobrzu II na
większe - 509 503 333
Na większe - mieszkanie czynszowe na Zabobrzu w pięknej
okolicy o powierzchni 34,70. Duży
pokój kuchnia, łazienka, przedpokój, wysoki parter na większe,
też na Zabobrzu do 2 piętra - 882
491 671
Nowe mieszkanie na dom –
2 letnie mieszkanie na mały
dom (może być do niewielkiego
remontu) w okolicach JG np.
Bukowiec, Wojcieszyce, Mysłakowice, Kostrzyca, Marczyce,
Staniszów, itp. bez dopłaty - 503
600 911

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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58-500 Jelenia Góra, ul. Groszowa 49/2
tel. 075 75 35 600 fax 075 641 22 21

Jelenia Góra 75 36 864
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RADIO TAXI MERCEDES
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Organizujemy
* chrzciny
* komunie
* wesela
* bankiety
* spotkania biznesowe

Hotel***
Restauracja

W kazdy piatek i sobote
- dancingi od 19:00 do 24:00

196 26

W kazda niedziele
- koncerty w klimatach jazzujacych

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

RADIO TAXI MERCEDES

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

Auto-Komis
„Dakar”

www.dakar-68.gratka.pl

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

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

3"%*05"9*j/*&,"
+&-&/*"(°3"
VM8JFKTLB

RADIO TAXI ŚNIEŻKA

196 21

JELENIA GÓRA

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

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
INSTALACJE HYDRAULICZNE
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
DOCIEPLENIA

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

510 193 501

izotech_jgora.republika.pl
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Pilne dom + działka 990 m2
- 1/2 domu w podziale pion.w
Sosnówce, blisko lasu - spokój
– Ok. 70 m2. Dom do remontudach w dobrym stanie. Chętnym
prześlę foto na e-mail. Zamienię
na 3 pokojowe mieszkanie - 692
750 317

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
Gorący 25 latek - namiętny
zaprasza Panie - 781 632 990
Blondyneczka z dużym biuścikiem - o zmysłowych kształtach
zaprasza dojrzałych panów komfort
i dyskrecja - 515 962 144
Blondynka z dużym biustem
- zaprasza dojrzałych panów na
masaż hiszpański - 513 744 313
Mam 36 lat - poznam panią po 40tce z którą mógłbym spędzić resztę
życia - 721 058 554
Masaż erotyczny - pełna dyskrecja
- 508 504 141
Miły 33 latek pozna panią - 38-50
chętna na sex, mile widziane panie
puszyste, zadzwoń a nie pożałujesz
lub sms - 796 156 299
Pan po czterdziestce - szuka
młodej ładnej dziewczyny w celu
towarzyskim-możliwy sponsoring
- 518 875 658
Po prostu zadzwoń... - po prostu
zadzwoń - 669 885 849
Poznam dyskretną zadbaną - z
ładnym biustem Panią Bi do miłych
spotkań. Jestem miłym średniolatkiem. Zapewniam i oczekuje
dyskrecji - 607 495 461
Poznam dziewczynę - Piotr 33
lata blond włosy, 180 cm wzrostu,
wyższe wykształcenie, kawaler
- 605 499 767
Przyjmę koleżankę - do współpracy z możliwością zamieszkania
mila atmosfera - 500 870 034
Spełniam fantazje - Spełniam
fantazje - 724 905 333
Spełnię twoje fantazje - Spełnię
twoje fantazje - 724 905 333
Szukam kochanki - jestem fajnym
30-latkiem, dyskrecja gwarantowana - 693 860 290
Wysoka atrakcyjna brunetka
- o pełnych kształtach zaprosi do
siebie. Dyskrecja i mila atmosfera
- 669 885 849
Wysoka, kobiece kształty - atrakcyjna zaprosi do siebie - satysfakcja
gwarantowana - 669 885 849
Zadbany - wysoki, dyskretny
brunet do towarzystwa - sms.po.19h
- 500 620 139

USŁUGI
BUDOWLANE
Remonty - kompleksowo, profesjonanie, tanio
i solidnie - 698 056 197
Remonty, malowanie, gładzie,
regipsy, płytki, wykończenia
mieszkań - tanio i solidnie - 728
537 581, 511 752 773
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
Remonty mieszkań - tanio,
solidnie - 698 056 197
Ciesielstwo - dekarstwo pokrycia wszelkich typów, montaż okien dachowych, obróbki
blacharskie - 663 161 072
Mieszkania - remonty, łazienki,
regipsy, zabudowy, malowanie,
podłogi i wiele innych - solidnie i
szybko - 880 992 649
Profesjonalny montaż
kuchni, garderoby, panele, boazerie - 725 444 265
„INS-BUD” - remonty mieszkań,
instalacje c.o, wod. kan, dachy,
solary, brukarstwo - 506 069 234
Brukarstwo - podjazdy, tarasy,
parkingi, place. Szybko, tanio, solidnie - 793 240 653
Budowa domów od podstaw remonty, elektryka. Tanio i solidnie
- 725 120 425

Budujemy domy - Wykonujemy
remonty przebudowy rozbudowy
nadbudowy adaptacje Firma budowlana Dom pod klucz - 507 445 930
Centralne ogrzewanie - Montaż
centralnego ogrzewania wod-kan,
gaz, załatwiamy uzgodnienia i
odbiory - tanio szybko i solidnie.
Projekt i odbiory-gratis - 696 484
516
Dachy - remonty – pokrycia, konserwacja, ocieplenie, wentylacja
- 602 884 480
Dekarstwo - blacharstwo
wszystkie usługi związane z dachem
- 609 654 791
Dekarstwo-blacharstwo
- wykonujemy docieplenia dachowe
wstawiamy okna, remontujemy stare
dachy, stawiamy więźby i nowe
pokrycia dachowe od A do Z - 693
788 140
Dekoracje wnętrz - Wykonuje
rustykalne dekoracje wnętrz, odlewy
sztukaterii dekoracyjnej, qzymsów
itp. - 662 954 401
Docieplimy budynek - 663 500
666
Elewacje, tynki tradycyjne remonty - 726 444 006
Elewacje, wykończenia - firma
ogólnobudowlana wykona elewacje
z tynku naturalnego lub mineralnego
oraz wszelkie prace wykończeniowe
- 793 240 653
Hydraulik - tanio - 605 180 403
Hydraulika - instalacje - grzewcze, sanitarne i gazowe, tanio,
szybko i solidnie - 695 929 873
Hydraulika od a do z – montaż pieców na gaz, drewno, miał
węglowy - kominków - instalacji
grzewczych, sanitarnych, gazowych - ogrzewania podłogowego,
podłączenia kuchenek, junkersów
- 603 237 605
Kolektory słoneczne - profesjonalny montaż, sprzedaż i serwis
gwarancyjny kolektorów słonecznych, szybko, tanio i solidnie - 696
484 516
Kompleksowe remonty - mieszkań, domów. Tanio, solidnie - 502
215 803
Koparko - ładowarka - z wywrotką
do wynajęcia - tanio i solidnie - 793
240 653
Koparkoładowarka wykopy
- przyłącza wodne kanalizacyjne
sprawnie i fachowo - 785 535 629
Kostka brukowa - podjazdy,
chodniki, parkingi, drenaże, prace
wykończeniowe - 787 210 943
Malowanie remonty, płytki - wykonam remont, pomaluję mieszkanie,
położę płytki, przerobie hydraulikę
itd. itp. - 602 741 924
Montaż instalacji centralnego
odkurzania - Montaż, sprzedaż oraz
serwis jednostek centralnego odkurzania - Beam Electrolux. Atrakcyjna
oferta cenowa - FV - 793 283 056
Ocieplenia - termomodernizacja i
koloryzacja elewacji - 509 565 541
Ogólnobudowlane usługi
- docieplenia, elewacje, remonty
domów mieszkań, montaż okien
- 606 508 723
Pan na godziny - nie ma, kto
zamontować: obrazka, karnisza,
przestawić mebli, pomalować kuchni
itp... zadzwoń - 693 039 453
Porządkowanie posesji - wywóz
gruzu i nieczystości. Brukarstwo
prace ziemne i ogólnobudowlane.
Tanio i solidnie - 793 240 653
Prace budowlane - i remontowe
- 511 656 277
Profesjonalne remonty mieszkań, łazienki, regipsy, gładzie
- 608 425 553
Remonty itp. - kompleksowo oraz
hydraulika - 791 555 360
Remonty mieszkań - malowanie,
gładzie, regipsy, panele i inne prace
remontowe - 691 936 900
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 mieszkań, biur - Kompleksowe remonty mieszkań, biur,
domów. Tynki, malowanie regipsy,
panele, glazura. Instalacje. Fachowo
i na czas. Fachowo i na czas. Konkurencyjne ceny - 723 048 638
Remonty naprawa dachów Remonty naprawa dachów - 727
532 212
Remonty od A do Z - szybko,
niedrogo - 727 532 212

Renomax - ogólnobudowlane
usługi, docieplenia, elewacje,
remonty domów mieszkań - 606
508 723
Renowacja drzwi - okien, mebli,
schodów oraz wszelkich konstrukcji
drewnianych i stalowych. Firma z
udokumentowanym doświadczeniem - 607 609 642
Rusztowanie do wynajęcia 50
m2 - odbiór własny w Kowarach 30
zł. doba oraz remonty mieszkań,
łazienek, gwarancja faktury wat,
zapraszam - 661 118 739
Szamba oczyszczalnie - ekologiczne przyłącza wodne i kanalizacyjne - tanio i fachowo - 785
535 629
Tynki maszynowe - Tynki maszynowe - 601 494 556
Usługi hydrauliczne - montaż
instalacji grzewczych i sanitarnych
- 511 639 680
Usługi hydrauliczne - 513 194
392
Usługi kominiarskie - czyszczenie kominów, pieców, kominków.
Montaż wkładów kominowych,
opinie, odbiory kominiarskie - 693
272 084
Usługi ogólnobudowlane - gładzie, regipsy, glazura, zabudowy,
instalacje C.O - profesjonalnie - 660
341 453
Wiaty, drewutnie, altany - pergole,
ploty i inne - 888 150 350
Wlo k b ud - p r a c e z i e m n e
- wykonujemy, prace ziemne i
ogólnobudowlane do wynajęcia
koparko-ładowarka z wywrotką,
zagęszczarki gruntu - 793 240 653
Wykonamy usługi budowlane
- remont mieszkania domu przebudowy kompleksowo - 665 248 427
Wykończenia wnętrz - Wykończymy Twój dom lub mieszkanie
od A do Z, bez żadnych komplikacji
- 500 011 540
Zbudujemy dom - budowa domów
od podstaw - 791 555 360

USŁUGI
MUZYCZNE
Zespół muzyczny wesela imprezy okolicznościowe, wieczorki taneczne - majka3740@
wp.pl 603 785 794
ACUSTIC wesela - duet muzyczny
- 603 363 959
Duet muzyczny CARLOS - poleca
się na wesela zabawy dancingi biesiady nagłośnienia - 501 576 923
Muzyczny duet - wesela, bankiety
- 609 851 863
Zespół muzyczny FART - muzyka
na żywo, saksofon, akordeon, dancingi, ogniska, wesela od 1400 zł.
- 609 272 704

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Posprzątam dom - mieszkanie,
biuro - dokładnie i solidnie - 516
166 077
Pranie dywanów - i tapicerki u
klienta w domu. Środki i urządzenia
KARCHER - 602 741 924

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Agencja fotograficzna - fotografia: ślubna, plenerowa, okolicznościowa. Profesjonalnie i
kompleksowo - 508 260 110
Fototechnika - Fotografia
okolicznościowa, śluby, wesela,
chrzty, uroczystości itp.- 509
185 464
Fototechnika - Makrofotografia, fotografia reklamowa, kolekcjonerska, zbiorów i zasobów,
przemysłowa - reklamowa - 509
185 464
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

USŁUGI
KOREPETYCJE
Język angielski - nauka i korepetycje - Sobieszów - 694 927 548
Język angielski - różne stopnie
zaawansowania, dla maturzystów,
konsultacje językowe. Atrakcyjne
ceny, raty i rabaty - 500 162 500

Język angielski - dla każdego i na
każdą kieszeń, profesjonalne zajęcia językowe dla dzieci, młodzieży i
dorosłych - 606 370 329
Język japoński - zajęcia w małych
grupach - 075 76 76 006
Języki obce dla dzieci - zajęcia z
języka angielskiego i niemieckiego
dla dzieci i młodzieży. Profesjonalnie i tanio. Drugi język gratis - 606
370 329
Korepetycje angielski - możliwość negocjacji ceny, atrakcyjne
zniżki - 512 466 814
Korepetycje język angielski
- Nauczyciel z licencjatem. 30 zł. za
45 min. - 507 662 447
Kursy dla maturzystów - języki
obce, matematyka, historia, WOS,
geografia, chemia, fizyka, j. polski,
biologia. Tanio! Rabat 40% - 075
76 76 006
Lektorów - języka angielskiego,
hiszpańskiego, francuskiego - 501
010 481
Pianino - profesjonalna nauka
gry na pianinie i na instrumentach
klawiszowych, korepetycje z zasad
muzyki i kształcenia słuchu - 608
700 184
Przygotuję do matury - z języka
polskiego i historii. Pomoc w pisaniu
prac - 515 237 999
Tanie korepetycje z języka niemieckiego - 692 561 171
Tanio korepetycje z języka polskiego. Absolwentka filologii polskiej
udzieli korepetycji podstawówka,
gimnazjum - 784 715 341
Tłumaczenia przysięgłe - angielski, niemiecki, włoski, nideralandzki,
czeski, hiszpański - 500 162 500

USŁUGI
RÓŻNE
Fontanny czekoladowe
- wynajem na wesela,
komunie, uroczystości
rodzinne, spotkania
towarzyskie, imprezy
firmowe, konferencje,
szkolenia - 693 344 825,
dominik.fhu@gmail.comt
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
Elektropomiary, rezystancja
- izolacji, skuteczność, zerowania, łazienki - tanio - 507
736 710
Psychiatra specjalista Jacek
Madejek gabinet Groszowa 1/13
- wizyty domowe - 600 752 830
Karcher - podciśnieniowe
pranie dywanów, tapicerki meblowej, faktury VAT - 075 76 72
773
Zwrot podatku z Holandii do
5 lat wstecz, dodatki rodzinne,
dodatek do ubezpieczenia – 69
5 133 584
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
Instalacje elektryczne - układanie paneli - pierogi, ciasta
drożdżowe i inne - 668 519 457
Anteny - serwis - naziemne,
satelitarne, cyfrowe, analogowe,
naprawy, regulacje. Mont-Sat ul
Wolności 52 (Mała Poczta), ul.
Jagiellońska 19 (Szpital Cieplice)
075 64 28 588, 500 183 279, 602
810 896
Anteny serwis CS-MONT montaż zestawów tv-sat, anteny
naziemne, instalacje rtv-sat,
naprawa, sprzedaż, telewizja
nowej generacji n, TV na kartę
- 792 859 985

Biuro usług księgowych - Prowent poprowadzi książkę przychodów, księgi handlowe, ryczałt,
kadry i place, VAT od materiałów
budowlanych. Zachełmie 3 - 509
677 922
Dotacje unijne - Dotacje unijne
- 693 873 473
Detektywi - windykacja,
pomoc prawna. Skutecznie - 693
873 473
Elektroinstalacje - pomiary,
odbiory - 668 040 022
Firma „Splash One” - kompleksowo przygotuje Twoje auto na
każdą okazję np. do sprzedaży.
Doświadczenie oparte w zagranicznych salonach BMW i Toyota
- 609 373 583
Imprezy okolicznościowe - Kompleksowa organizacja ślubów, wesel
i przyjęć okolicznościowych - 792
268 216
Montaż instalacji elektrycznych
- od podstaw, wymiana, modernizacja, naprawa itp. Profesjonalnie i
tanio - 663 868 697
Pielęgnacja i wycinka drzew
- małych, dużych, trudnych. Interwencje. Pielęgnacja i zakładanie
zieleni. Rzeźby. Nauka rekreacyjnej wspinaczki po drzewach - 785
530 116
Pogotowie antenowe - Mont-Sat
ul Wolności 52 (Mała Poczta) ul.
Jagiellońska 19 (szpital Cieplice)
- 075 64 28 588
Pogotowie komputerowe naprawa, modernizacja komputerów, notebooków w domu lub firmie
Klienta. Usuwanie wirusów. Jelenia
Góra i okolice - 609 805 185
Pomoc prawna - doradztwo i
usługi dla niepełnosprawnych - 693
873 473
Pranie dywanów tapicerki - meblowej i samochodowej u klienta
- 602 741 924
Renowacja i kopie mebli stylowych - meble na wymiar - 602
122 393
Renowacja: drzwi, okna,
schody - meble kuchenne, szafy
- 721 115 994
Skuteczna windykacja - sprawdzenia firm, pomoc prawna - 693
873 473
Strony internetowe - projektowanie, przebudowa stron internetowych. Skuteczna reklama
w Internecie. Faktury VAT - 609
805 185
Strony internetowe. Tanio Strony internetowe. Tanio - 693
873 473
Świadectwa energetyczne - dla
budynków i lokali mieszkalnych
oraz dla budynków usługowych.
Ceny do uzgodnienia - 660 408
360
Telewizja N - Telewizja Nowej
Generacji N, Telewizja na Kartę.
Mont-Sat ul Wolności 52 (Mała
Poczta), ul. Jagiellońska 19 (Szpital Cieplice) 075 64 28 588, 075
64 28 699, 500 183 279, 602
810 896
Tłumaczenia przysięgłe - Zespół
Tłumaczy Przysięgłych: niemiecki,
włoski, angielski, niderlandzki,
hiszpański, rosyjski, czeski Atrakcyjne ceny i ekspresowe terminy!
- 608 403 626
Tylko teraz dotacje - na agroturystykę, inwestycje na terenach
wiejskich - 693 873 473
Uzyskamy dla Ciebie dotacje
- biznesplany, audyty, doradztwo
- 693 873 473
Wesela, komunie, stypy - przyjęcia - Nasza klasa. Tanie domowe
obiady. Zaprasza hotel Cieplice
- 503 021 190
Wszystkiego rodzaju drobne
naprawy - 513 194 392
Zapraszamy dzieci i młodzież
- na kurs tenisa ziemnego, osoby
dorosłe na lekcje indywidualne lub
grupowe. Zapisy oraz szczegółowe
informacje telefonicznie lub pod
adresem: tenis-jgora@wp.pl - 692
433 946
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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
Bus dostawczy - transport budowlany, przeprowadzki szybko tanio
i sprawnie. Jesteśmy do państwa
dyspozycji - zadzwoń zapytaj - 608
329 142
Busy osobowe - obsłużymy
imprezy okolicznościowe, wyjazdyczysto, milo, jesteśmy do państwa
dyspozycji - zadzwoń i zapytaj - 608
329 142
Lotniska przewozy - Praga Wrocław - Berlin - Drezno - Katowice. F-ra VAT! - 607 763 204
Transport - przeprowadzki bus
maxi, cały kraj - 607 609 642

USŁUGI
ZDROWIE URODA
Centrum masażu Alimar - proponuje autokinezyterapię - jedyną w
Polsce metodę przywracania funkcji
kręgosłupa tj. leczenie, korekty,
usuwanie bólu - 505 058 665
Tenis ziemny - zapraszamy dzieci
i młodzież na kurs tenisa ziemnego,
osoby dorosłe na lekcje indywidualne lub grupowe. Zapisy oraz
szczegółowe informacje telefonicznie lub pod adresem: tenis-jgora@
wp.pl - 692 433 946
Tipsy z gwarancją - Zapraszam
do Gabinetu w Centrum na ładne,
trwałe przedłużanie paznokci na
tipsie lub szablonie - 80 zł. Uzupełnianie - 50 zł. Cena stała bez
żadnych doliczeń w trakcie - 788
656 460
Masz siedzący tryb pracy? - Boli
Cię kręgosłup? Zaradzimy temu!
Środa godzina 17. Gimnastyka +
Zdrowy kręgosłup. Fitness Klub
Ogińskiego 1 A II piętro - 791 222
252
Profesjonalny masaż odchudzający - relaksacyjny i leczniczy
tylko 20 zł. Zapraszam - 662 036
721
Tipsy - żel i akryl, starannie i niedrogo, dojeżdżam do klientki, zapraszam serdecznie - 601 871 677

STARA MATURA – jeszcze masz szansę !!!
NOWA MATURA – kurs przygotowawczy
Przyjdź na spotkanie w dniu 27.08.2009 (czwartek)
o godz. 16.30 do Prywatnego
Policealnego Studium Kosmetycznego w Jeleniej Górze
ul. Mickiewicza 15.
Informacja: 604 958 604; 071 72 56 951

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

24 sierpnia 2009 r.
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Tipsy żelowe - zdobienie w cenie
uzupełnienie promocyjne ceny - 517
511 515
Tipsy żelowe od 30 zł. - posiadam
certyfikat, porządna robota i to w
domu, do tego, uczeszę na imprezę
lub wesele, przekonaj się i zadzwoń
już teraz - Agata - 667 130 673
Tipsy tanio - od 30 zł., u stop 25 zł.
- 661 305 201

ZA DARMO
PRZYJMĘ
Przyjmę za darmo wszelką
pomoc - jedzenie, odzież dla dziecka (11 lat), środki czystości i inne
- z góry dziękuję - 783 194 554
Samotna matka trójki dzieci w tym
jedno niepełnosprawne przyjmie
wszystko do urządzenia mieszkania,
które wymaga kapitalnego remontu
(meble, materiały budowlane itd.)
- 662 340 843
Przyjmę każdą ilość gruzu - najlepiej kamień, żwir, beton, piękny
dojazd droga asfaltowa, 5 km od
Jeleniej Góry - 666 030 970
Przyjmę rowerek dla dziecka
- 5 lat, pilnie kuchenkę gazową 4
palnikową, komputer dla dzieci oraz
ubrania dla dzieci 5 i 7 lat bardzo
dziękuję - 724 764 344
Przyjmę ziemię - 696 543 015

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Kupię samochód Daewoo Lanos,
kolor srebrny metalik - 075 64
888 29
Auta po 92 rok - w całości lub
uszkodzone - 517 736 819
Fiata Punto, Forda Fiestę, Vw Polo
- lub inny samochód zarejestrowany
w cenie do 5000 zł. - 603 182 814
Skup-aut za gotówkę - z lat 19932008 cale i powypadkowe osobowe
i dostawcze - 664 200 250

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Opony nowe i używane od 1320 - super ceny, montaż i wyważenie gratis - 075 78 93 651
Prostowanie i sprzedaż felg
aluminiowych i stalowych Pasiecznik - 075 78 93 651
Nissan Terrano I 2,7 TD, 1995
rok, stan dobry, cena 5500 zł
- 514 316 781
Passat sedan, 1994, 1.9 TDI,
5000 - 510 965 539
231940. 124 diesel 300D - zarejestrowany, hak, 4x elektryczne
szyby, wspomaganie, elektryczny
szyberdach, centralny zamek
1987 rok - 3900 zł. - 608 382
458
231942. Astra 96 rok - 3900 zł.
- silnik 1.4 benzyna, autoalarm,
124 tys. km, radioodtwarzacz, 3
drzwiowy 3900 zł. - 608 382 458
232820. Audi 80 - 1.8 uszkodzone
- rocznik 89, benzyna, przegląd
do lipca 2010 OC do lutego 2010,
cena 999 zł. - 510 385 271
232869. Audi 80 - 1990/96; 1,6
TDI, centralny zamek, elektryczne
lusterka, komputer, blokada
skrzyni, autoalarm, bagażnik
dachowy; przegląd: 06.2010r;
uszkodzony - pęknięta głowica silnika; cena 2300 zł. do negocjacji
- 696 410 359
233108. Audi 80 B3, 1,8ccm
gaźnik - stan dobry, atrakcyjny
wygląd, ważne opłaty - 667 199
439
232925. Audi A4 - 1.9 TDi - 1996
rok, czarny, combi, ksenony, alufelgi, elektryczne szyby i lusterka,
wspomaganie, klimatronik, zarejestrowany, ubezpieczony - 502
667 412
232643. Audi A4 kombi - 1997 rok
1,9 TDI, klimatyzacja, elektryczne
szyby i szyberdach, od 2 lat w
kraju - 501 391 721
231592. Audi B3 - rok 88, pojemność 1.8 czerwona, wspomaganie,
szyberdach, ważne opłaty, cena
2000 do negocjacji lub zamienię
na inne auto - 505 447 978

232061. Autolaweta - Fiat Ducato
1989 rok, 2,5 TD, długość najazdu
4,5m, stan dobry, ważny przegląd
i OC, cena 7400 zł. do negocjacji
- 665 540 549
232241. Bmw E36 tds - Rok 98, 1.8
tds, klimatyzacja, elektryczne szyby,
lusterka, airbag, wa.kierownicy,
radio, alufelgi, zarejestrowana - 507
930 010
233107. Bmw E39 2,5ccm - 96
rok - stan dobry, w całości, ważne
OC i przegląd, bez możliwości
rejestracji na nabywce kpl. dok lub
bez, cena 10000 zł. do negocjacji
- 504 168 706
231939. Bus 98 rok, 11000 zł. Renault Master - blaszak, 2.5 diesel
11000 zł. - 608 382 458
233112. Calibra - tanio - 92 rok
- 2.0L benzyna, czarny, alufelgi,
elektryczne szyby, elektryczne
lusterka, wspomaganie kierownicy,
zarejestrowany i opłacony, stan
dobry. Cena:1 800 zł. do niewielkiej
negocjacji - 722 125 155
232612. Cinquecento - 1997, 130
tys. Przegląd i OC do 12.2009.
Radio JVC + 4 głośniki, blokada,
skrzynia biegów, podłokietnik, stan
dobry, wymieniony rozrząd, filtry,
olej, wydech. Cena do negocjacji
- 508 770 465
232720. Citroen AX 1.4 4x4 - po
wymianie rozrządu i wszelkich płynów. Wymienione również sworznie i
szczęki hamulcowe - 506 841 896
231018. Citroen Xantia 1.6i 94
rok - przebieg 185 tys. km, ABS,
wspomaganie kierownicy, regulacja
kierownicy, ważny przegląd i OC
- 505 148 391
231451. 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
233052. Felicja z gazem - 96 rok,
1,3 + gaz zarejestrowana, ubezpieczona. Cena 2.900 zł do negocjacji.
- 796 260 768
232641. Fiat Brava 1,9 TD - 1997
rok, 5 drzwi, zielony metalik, 4
elektryczne szyby, 2 airbagi, klimatyzacja, ABS, elektryczne lusterka,
stan b. dobry. cena 9700 - 605
915 882
233113. Fiat Punto 95 rok 1.1 benzyna - poduszka powietrzna, ekonomiczny, zarejestrowany i opłacony,
karta pojazdu, stan dobry. Cena: 2
900 zł. - 609 324 436
232132. Fiat Stilo 1,9 multijet - 2006,
118 tys., klimatyzacja, metalik, 4
x poduszka, elektryczne szyby,
elektryczne lusterka, wspomaganie
kierownicy, zamek centralny, radio
cd, sprowadzony 27700 zł. - 505
120 452
231946. Ford Fiesta na części - silnik 1.1, sprzedaje w całości 550 zł.
- 608 382 458
231056. Ford Fiesta 1300 - pilnie 91 rok - 1,4 składak dzwonić w godz
od 18 do 22 - 691 513 305
232979. Ford Focus 2006 - 1,8
TDCI, cztero drzwiowy, granatowy metalic, elektryczne szyby,
elektryczne lusterka, klimatyzacja,
wspomaganie, poduszki powietrzne,
radio CD, centralny zamek, itd.
Cena: 28.000 zł. - 508 713 377
231777. Ford Mondeo - z 1994 rok,
silnik 1,6 benzyna, kolor granatowy,
po wymianie pasków i oleju, stan
dobry, 2 poduszki, elektryczne
szyby, szyberdach, wspomaganie,
cena 2800 - 695 251 692
231055. Ford Mondeo 2004 rok
- kombi 2 litry, diesel 130PS pełne
wyposażenie, zadbany, stan techniczny idealny - 609 437 664
232072. Ford Mondeo 97 115 km
- w stanie bdb org. przebieg 140 tys.
pojemność 1,8b, 115km wersja gt
kubełkowe fotele 4, wspomaganie,
elektryczne szyby z przodu, szyber,
ABS, alusy, elektryczny fotel kierowcy, radio - 721 243 179

TYLKO 1 – ROK I MASZ:
Średnie wykształcenie (LO)
Przyjdź na spotkanie w dniu 27.08.2009 (czwartek)
o godz. 16.30 do Prywatnego
Policealnego Studium Kosmetycznego w Jeleniej Górze
ul. Mickiewicza 15.
Informacja: 604 958 604; 071 72 56 951

231487. Ford Probe 2.5 v6 96
rok - samochód w bardzo dobrym
stanie, po wymianie kompletnego
rozrządu, sprzęgła oraz hamulców.
Cena 8500 zł. do małej negocjacji
- 792 092 421
231708. 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
231874. Ford Scorpio mk II - 1997
rok, 2.0 DOHC stan bdb. - 505
364 560
232151. Ford Transit - 1992, stan
bdb. 2.5, diesel, zarejestrowany i
ubezpieczony, jeżdżony i serwisowany w Niemczech - 781 365 695
231321. Ford Transit - 1992, stan
bdb. zarejestrowany i ubezpieczony,
cena 7000 - 781 365 695
232567. Gilera RC 125 - cena 2500
zł. do negocjacji - 794 210 632
233155. Golf III 1.9 TDI kombi 1998
- abs, elektryka 9800 PLN - 604
786 525
231705. Golf II 1.6 + LPG - OC do
12.12.09 a przegląd do 1.09.09.
Cena 3400 oczywiście do negocjacji
- 882 658 034
232558. Golf III - kolor granatowy,
silnik 1.4, benzyna, rok 91, 235000
przebiegu, alarm, centralny zamek,
brak korozji, cena 3000 lub zamiana
na inny w tej cenie - 512 826 248
231945. Grand Voyager TDI - 7
osobowy, 2,5, alu, 6900 zł. - 608
382 458
231699. Honda Accord 2.0 + gaz
- 94 rok, 2.0i 4 drzwiowa, alarm
+centralny zamek, elektryczne
szyby, elektryczny szyberdach,
wspomaganie. wł.niepalący, 7800
do negocjacji - 668 321 701
230941. Honda Civic 1.5 po tuningu,
bogate wyposażenie, możliwa
zamiana na Bmw e36 lub inne
propozycje, uszkodzony silnik, auto
jeżdżące odpala i jeździ (koszt części 350 PLN) GG 1179988 lub kom
- 605 571 125
230971. Honda Civic 94 rok elektryczne szyby i szyber dach,
immobilizer, sportowy wydech i
kierownica, ważne OC i przegląd,
alu felgi, stożkowy filtr, zadbane bez
korozji, cena 5100 - 796 364 449
231378. Honda Civic kombi - 98
rok, 1.4L 90 KM; 173 tys. ABS,
2x Air Bag, 2x elektryczne szyby,
elektryczne lusterka; wspomaganie,
bezwypadkowy, 8500 + opłaty - 792
661 611
233044. Honda Coupe - 1996 rok,
1,6 benzyna, pełna elektryka, klimatyzacja, wspomaganie, alufelgi. Auto
sprowadzone z Niemiec. Cena 9900
zł. + opłaty. - 608 498 262
232605. Kemping - domek holenderski - na kołach, wymiary 6,40 x
3,10, 2 sypialnie, aneks kuchenny
z kuchenka gazowa 2 palnikowa,
lodówka, szafkami, salon z telewizorem, garderoba. Wszystko
sprawne. Domek w dobrym stanie
- 790 337 305
233037. Kemping Adria - Przyczepa
3-osoby zadbana z przedsionkiem,
zarejestrowana w kraju - 661 773
222
231133. Maluszek 126p - cena 290
zł. brak OC - 781 242 765
231734. Mazda 323F 1.6 - zielony
metalik w dobrym stanie technicznym sprawna w 100%, ważne ubezpieczenie i przegląd po wymianie
sprzęgła, klocków hamulcowych
oraz tylnych amorów 2500 zł. - 665
562 940
231376. Mazda 323F - z 91 roku,
stan 4 + autoalarm + centralny
zamek + pilot. Obniżone i utwardzone. W ciągłej eksploatacji. Cena
4200 zł. - 603 197 102
231225. Mazda 323F 1700 zł.
- rok produkcji 91,1.6, czerwony, 5
drzwiowy, zarejestrowany w kraju,
OC do lutego, w ciągłej eksploatacji,
alufelgi, centralny zamek, elektryczny szyberdach, małe spalanie
GG 2993693 - 785 524 378
231936. Megane Coupe - 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
231524. Mercedes - 2,3 l benzyna
+ LPG czerwony, automat, ABS,
ASD Hak, OC opłacone, brak badań
techniczny. Silnik po remoncie,
cena 3000 zł. bez negocjacji - 607
100 857

231257. Mercedes 140 avangarde
- rok 1998, pojemność 1.4, przebieg 99 000 KM, klimatyzacja,
dokumentacja kompletna, przegląd
techniczny do 2010 roku marzec,
ubezpieczenie ważne stan techniczny dobry. Cena 16 800 zł. do
negocjacji - 667 215 203
231226. Mercedes E290 avantgarde
- 1996 rok, zarejestrowany, bogata
wersja, xenony, aluminiowe felgi,
klimatyzacja, 4 poduszki, radio z
pilotem, oszczędny - 502 245 444
231156. Mondeo 95 rok, 1,8b kombi
- 1,8 benzyna, elektryczne szyby,
lusterka, centralny, wspomaganie,
klimatyzacja, 2 airbag, relingi, hak,
roleta, grzana szyba przód, grzane
fotele, welur, nowe opłaty, karta
pojazdu, biały cena 2950 - 783
032 842
231389. Mondeo 97 rok 1,8B + gaz,
kombi - elektryczne szyby i lusterka,
wspomaganie kierownicy, centralny
zamek, klimatyzacja, szyberdach,
welur, relingi, roleta, 2 airbag, radio
CD Ford, halogeny ważne opłaty
do 2010r, karta pojazdu, granatowy
cena 6900 zł. - 723 902 502
231372. Mondeo, 94, 1.6 LPG
- wymieniono dużo części, ważny
przegląd i OC do 02,2010 sprzedaję,
bo nabyłem nowy - 796 212 941
231074. Nissan - 2000 rok, 155 tys.
km., 1,6 benzyna, pełna elektryka,
klimatyzacja dwustrefowa, hak,
zadbany, zarejestrowany na 8 osób,
cena 17.000 zł - 667 527 207
232951. Nissan Patrol GR 3,3 - 3.3
turbodiesel, rok 1985, stan bardzo
dobry, ubezpieczony, ważny przegląd. Orurowany, stan techniczny
i wizualny niewymagający żadnych
nakładów, cena 10700 - 790 337
305
231815. Nissan Primera - sedan
(czerwony), 2.0 16v + gaz silnik 150
km, elektryczne szyby + lusterka,
podgrzewane fotele, centralny
zamek, wspomaganie kierownicy,
100% sprawny cena 5500 do negocjacji - 660 676 040
231434. Octavia - 2004 rok, 1.9110 kM, przebieg 65tys, tempomat elektryczne szyby, centralny
zamek, ABS, alarm, czujniki cofania,
kupiona w polskim salonie - 691
081 217
232065. Opel Astra - 1.6 16v, z roku
1995 bogate wyposażenie: ABS,
wspomaganie kierownicy, elektryczne szyby i lusterka, centralny
zamek. przegląd do 03.08.2010r.
Cena 6300 do negocjacji - 798
428 029
231002. Opel Astra - kupiony i zarejestrowany w salonie w 1997 roku,
1-właściciel, garażowany, zadbany,
corocznie serwisowany, przebieg
132.000 - 757 172 606
231255. Opel Astra 1,4 96 rok
- roczny akumulator, wymieniony
cały układ wydechowy, stan ogólny
dobry + opony zimowe na felgach.
CENA 3500 zł. do negocjacji PILNE
- 695 220 129
232218. Opel Combo - 1,7 D, rok
produkcji 1994, kolor biały, pierwszy
właściciel w kraju - 723 529 280
232955. Opel Corsa - 95/96 rok,
1,2 benzyna, 5 drzwiowa, oryginalny przebieg. Cena 5.900. Ważny
przegląd i OC. Nie wymaga wkładu
finansowego - 607 526 400
232878. Opel Corsa B1.0 - auto
opłacone do 20.04.2010, autoalarm
kupiony w salonie auto do obejrzenia w komisie na zgorzeleckiej Peter przebieg tylko 128 tys, komplet
opon zimowych - 665 557 696
231869. Opel GDI 2,0cm ben - stan
dobry - 782 831 404
233111. Opel GSI 2,0 ccm benzyna
- stan dobry, cena 2500 zł. do negocjacji - 605 274 347
231818. Opel Omega 2.5v6 170km auto posiada klime,tempomat,abs,2
poduszki klimatyzacja, tempomat,
abs, 2 poduszki powietrzne, pełna
elektryka, szyberdach, komputer
pokładowy w środku, auto jest
bardzo zadbane, relingi dach, oryginalne kołpaki - 793 586 903
232802. Opel Vectra - rok 1992,
kolor bordo metalic, Cena: 2200 (
do negocjacji) - 510 240 831
233156. Opel Vectra B po liftingu
- rok 99, limitowana wersja na 100
lecie Opla, bogato wyposażona z
instalacją gazową. Cena 16200 zł.
- 600 852 634

233066. Passat B4 gl kombi 1.6+LPG, rok 95, przebieg 177
tys., ABS, klimatyzacja, elektryczne
szyby i lusterka, poduchy, immobilizer, alarm + centralny zamek,
alufelgi, zadbany, cena 10600 - 791
587 521
231209. Passat kombi - 1996,1.8
benzyna, mało jeżdżony, ful wypas,
stan idealny 8 000 tys. pilne - 603
303 975
231745. Passat kombi 90 rok - 90
rok, bez przeglądu, i ubezpieczenia.
Do wymiany tylne amortyzatory.
Cena ostateczna 2000 zł. - 668
033 237
231753. Peugeot 206 2.0 - w super
stanie, po wymianie sporej ilości
części, wsiadać i jeździć. Skóra,
klimatyzacja, podgrzewane fotele,
6x airbag... nowe opony felgi etc.
Okazja z powodu wyjazdu za granicą - 510 209 769
232510. Peugeot 306 diesel - do
opłat, rok 1997 - 609 365 271
231407. Peugeot 405 - skórzane
siedzenia, elektryczne szyby, wspomaganie, stan dobry, bez OC i
przeglądu. Możliwość zrobienia
- 692 723 836
233047. Polonez Caro plus - z roku
97 - wszystkie części z demontażu
- 605 886 157
231571. Rajdowy maluch 1800 zł.
- z silnikiem 1.4, zarejestrowany,
opłacony, klatka wg załącznika J, 2
kubły sparco, stan bdb. Cena 1800
do negocjacji GG 2993693 - 669
693 628
232197. Renault 19 - pojemność
1.7, rok 93, auto jest wyposażone
w elektryczne szyby, szyberdach,
wspomaganie kierownicy auto jest
zadbane - 510 719 752
232437. Renault 19, 1.9TD - uszkodzona tylna belka (samochód siedzi)
poza tym autko w b.dobrym stanie
technicznym i dobrym stanie wizualnym - 721 326 068
231926. 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
231124. Renault Laguna I - 1998
rok - 1.6 16 V, kolor srebrny, ABS,
klimatyzacja, 4 x AirBag, centralny
zamek z pilota, RO CD, Alufegi 15,
el. szyby i lusterka, wymiana przedniego zawieszenia. Cena 9000 zł,
(do negocjacji) - 605 383 009
233087. Renault Megane - rok
2000 - pojemność 1400, 132 tys.
km, II właściciel, salon Polska, 4
x Airbag, ABS, elektryczne szyby,
centralny zamek + autoalarm na
pilota, alu-felgi, wspomaganie,
dzielona kanapa, cena 10,900 - 501
726 467
233016. Renault Megane Classic
6500 - 1997, przegląd: 04/2010,OC
10,2009, Pojemność: 1598 cm3,
benzyna, grafit-metalik, ABS, centralny zamek, wspomaganie, elektryczne szyby, immobilizer, 2 x
airbag, hak, halogeny - 792 641
990
231593. Renault Twingo 1998 - auto
w dobrym stanie technicznym, czyste w środku i sprawne technicznie
za 5.700 zł. - 605 462 476
232934. Seat Altea xl-uszkodzony 2007r 1,6 benzyna, bogate wyposażenie, silnik pracuje bez problemów,
34 tys. przebiegu, udokumentowany
książka serwisowa, sprowadzony,
uszkodzony, cena 21500 zł. - 794
123 315
231547. Seat Arosa 1.0 - 1999
rok, 1.0 benzyna, 2xPP, immobilizer, halogeny, alufelgi + zimówki,
zarejestrowany ubezpieczenia,
poręczny do miasta. Cena 8300 zł.
- 607 100 917
231938. Seat Ibiza - 1992 rok,
silnik 1.5 system Porshe - 85KM,
bardzo dynamiczny, elektryczne
szyby, radioodtwarzacz, alufelgi, 5
drzwiowy, ciemne szyby 1500 zł.
- 608 382 458
231810. Seat Ibiza - 1996 rok,
pojemność 1.4 benzyna, wersja
limitowana s bogato wyposażony
zarejestrowany ubezpieczony, cena
4700 zł. - 792 391 085
232960. Seat Toledo - 95 rok.
2.0 + gaz klimatyzacja, elektryka,
wspomaganie, airbag, ABS, alufelgi.
Ważny przegląd i OC. Cena 6.900 zł
do negocjacji - 605 886 157
232989. Simson s 50 - stan bardzo
dobry, ważne OC, 3 biegowy 1976
rok naprawdę warto 1500 zł. - 726
215 030 605 624 269

232577. Skuter Aprilia sr 50 - skuter
sprowadzony z Włoch zarejestrowany i opłacony do czerwca 2010,
bardzo mały przebieg i świetne
osiągi, rok produkcji 1998 - 605
295 351
231015. Skutery Suzuki Zillion 50
- 2001r. cena 2500 zł, Suzuki Katana
50,1998r. uszkodzony tłok, cena
1900zł. Sprowadzone z Niemiec,
do rejestracji - 505 148 391
232300. Suzuki Swift - bardzo
ekonomiczne o pojemności 1000 z
gazem. Spalanie 5 l, rok 1991, cena
2399 zł. - 793 907 427
232087. Suzuki Swift 96 - 92 rok,
zarejestrowane jako składak w
96 roku, bez korozji, zadbane, w
ciągłej eksploatacji, cena 1700 zł.
- 665 448 465
232124. Toyota Anvensis 1,8-sol rok produkcji 2003, 139 tys., kupiona
w salonie, serwisowana w ASO,
klimatyzacja, felgi aluminiowe, lakier
metalik, a-alarm, wspomaganie
kierownicy, elektryczne szyby, elektryczne lusterka, radio cd, zamek
centralny, abs - 505 120 452
232999. VW Golf - 1993 pojemność,
1600, autoalarm, szyber dach alufelgi 16, sportowa kierownica, cena
5500 zł. - 075 71 319 08
231346. VW Golf III - 1993 rok,
261800 km. 1.8 benzyna + LPG
pali 8L gazu. Auto sprawne i gotowe
do jazdy, jedyny minus to brak
elektryki tzn. centralnego zamka i
elektrycznych szyb, cena 5300 zł.
- 514 224 007
231393. VW Passat B4 - kombi, 95
rok, 1,8 benzyna + gaz, centralny
zamek, elektryczne szyby i szyberdach, 2 airbag, 2 podłokietniki,
ważne opłaty do2010r, cena 7400
- 724 989 953
232122. VW Polo 1,2 - rok produkcji 2002, lakier metalizowany,
4 x poduszka, klimatyzacja, elektryczne szyby + lusterka, radio cd,
nawigacja, felgi aluminiowe stan
bardzo dobry, możliwa zamiana
- 505 120 452
232479. VW T3 Doka diesel - rok
1990, zarejestrowany, opłacony, 6osobowy+paka 800 kg., cena 4600
zł. - 507 930 010
231134. Wsk 125 - na chodzie, stan
techniczny jak i wizualny bardzo
dobry, pali bez problemu, brak dokumentacji, cena 480 zł do negocjacji
- 607 354 347
231642. Yamaha Fazer 600 - rok
2002, przebieg 13335, nowe opony,
nowe tarcze hamulcowe + klocki,
stan bdb., sprowadzony, 2 kpl. kluczy książka serwisowa. - 607 911
507,665 189 955
231050. Yamaha xj 600 - Przez kilka
dni oferuje super ofertę motorek jak
w tytule za około 3000 złotych ze
wszystkim. Motor sprzedaje tylko,
dlatego, że potrzebuję kupić sprzęt
do mojej firmy i brakuje mi tyle kasy
- 886 676 979
126p elegant 800 zł. - posiada nowy
wygląd lakier, biały, nowe koła, rok
1998, ubezpieczenie i przegląd rok
ważne - 603 812 829
Astra 2300 zł. - 1.4 benzyna, po
wymianie hamulców, rozrządu oleju,
w ciągłej eksploatacji. Sprzedam
lub zamienię na jakiegoś małego
diesla. Cena 2300 do dogadania
GG 2701078 - 503 528 631
Audi 80 - rok 88, pojemność 1.8,
90 koni, wspomaganie, szyberdach, radio cd mp3 + tuba 300
wzmacniacz 400w, cena 2500 zł
bez sprzetu 1900 zł. lub zamienię
na inne auto bez dopłaty - 510
240 891
Audi 80 B3 - stan dobry, brak OC i
przeglądu, cena 900 zł. do negocjacji - pilne Karpacz - 504 168 706
Audi 80 B3 + gaz - alufelgi, radio
JVC, jeździ tylko na gazie, w ciągłej eksploatacji, ważny przegląd i
ubezpieczenie 2500 do negocjacji
- 691 210 702
Audi A3 - rok produkcji 96, pojemność 1,6 benzyna, niebieski, liczba
drzwi 2/3. Eksploatowany przez
kobietę, stan bardzo dobry. Kontakt
tel. po godz. 17. - 663 260 168
Audi A4 131 km - TDI 131KM, 2004
rok, serwisowane, udokumentowany
przebieg, auto w stanie idealnym 509 029 334
Audi A6 1.9 TDI - kolor srebrny,
wersja limuzyna, przebieg 190000
tys., książka serwisowa, poduszki,
klimatronik, elektryka, abs, wspomaganie, xsenony, alufelgi, rok1997,
cena 27000 tys. - 606 609 115

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA
Audi B3 - pojemność 1.8, czerwony,
stan silnika i zawieszenia ok. lakier
do poprawek, ubezpieczony do
01.01.2010, przegląd do 08.05.2010
sprzedam lub zamienię na inne,
cena 1799 do negocjacji - 511
001 872
Białoruska - zarejestrowana,
opłacona, stan bardzo dobry, cena
6200 zł. - 075 71 37 429
Bmw 318 - 2.o LPG czarny, zadbana
1992 rok, 3700 zł. - 663 368 767
Bmw 318 - stan idealny, kolor
ciemna zieleń metalic, cena do
negocjacji - 693 924 420
Buggy - pojemność 1500, na płycie Fiata 125, orurowany skrócony,
stan dobry, na chodzie, cena 850 zł.
- 516 722 318
Calibra 2.0 - czarny metalic,
wspomaganie elektrycznie regulowane lusterka, centralny zamek,elek
szyberdach, alufelgi zarejestrowany
w kraju OC do lipca 2010, cena 2600
zł. - 691 995 838
Chevrolet Astro - niebieski,
8-osobowy, do poprawek blacharskich, 4300 zł. sprzedam lub zamienię na coś - 601 924 778
Cinquecento 700 - czarne 1997,130 tys. przejechane. Radio
JVC. 4 głośniki, podłokietnik,
zadbany, wymieniony rozrząd, olej,
filtry. Ubezpieczenie i przegląd do
12.2009. 2300 zł. do malej negocjacji - 508 770 465
Citroen xm 2.1td tanio - na
skórach, klimatronik, alufelgi, po
wymianie oleju i filtrów paliwa,
powietrza, niedawno robiony przegląd całkowity, OC do 25.08, tanio
- 726 557 433
Citroen Xsara - rok produkcji
1998, pojemność skokowa 1360
cm3, przebieg 227000, wspomaganie kierownicy, ABS, liczba drzwi
2/3, kolor niebieski, cena 5000 zł.
- 693 091 507
Daewoo Tico - tanio - na części
w ciągłej eksploatacji, wersja z
elektryką i centralnym zamkiem
- 516 183 316
Daihatsu Gran Move - 1998, przebieg 93 tys. km, pojemność1500
cm3, benzyna, zielony - metalic,
drzwi: 4/5, ABS, elektryczne szyby,
elektryczne lusterka, centralny
zamek, wspomaganie kierownicy,
cena 9 tys. - 693 091 507
Enduro 125 - rok 2001, cena 3700
zł. - 507 930 010
Escort kombi - 1,6, 16v-granatowy metalik, 96 rok, klimatyzacja,
elektryczne szyby, centralny zamek,
dwie poduszki, nowe łożyska i cały
wydech, 3400 zł. do negocjacji - 668
346 981
Fiat 126p - 12 miesięcy przeglądu,
ubezpieczenie do grudnia br, 1
właściciel od nowości 85 rok - 72
tys. przebieg, stan dobry 500 zł.
- 510 163 096
Fiat Brava 1996 rok - 1.6 16V,
benzyna + LPG, klimatyzacja, ABS,
2xpoduszki powietrzne, elektryczne
przednie szyby, elektrycznie ustawiane lusterka, centralny zamek na
pilota, cena do uzgodnienia - 604
283 778
Fiat Punto - 1995, morski metalik,
pojemność 1200. Stan bardzo
dobry. Cena 5200 do malej negocjacji - 693 517 025
Fiat Punto 95 rok 1.1 benzyna
- poduszka powietrzna, zarejestrowany i opłacony, karta pojazdu,
stan dobry. Cena: 3 000 zł. - 722
125 155
Fiat Punto okazja - po przeglądzie,
nowy akumulator, centralny zamek,
elektryczne szyby, czterodrzwiowy
radio cd benzyna 1.4 1998, przebieg
140000, cena 4800 do negocjacji
- 600 481 718
Fiat Seicento Aktiv - rok 2004,
1-właściciel, kupiony w Polskim
salonie, 44000 km przebiegu, bezwypadkowy, elektryczne szyby,
instalacja radiowa, alarm, centralny zamek, trzecie światło stop,
wyświetlacz elektroniczny - 790
780 642
Fiat Uno 97 - pięciodrzwiowy, technicznie sprawny, przegląd i ubezpieczenie ważny do 2010, pojemność
1000, jeden właściciel, 129000 km,
cena 1000, poobijany lekko, do
wymiany jeden próg, wizualnie ok.
- 692 723 836
Fiat Uno 998 - 1992 rok,170 tys.,
elektryczne szyby, centralny zamek,
opony letnie i zimowe, przegląd do
IV 2010. Auto w pełni sprawne. 1600
zł. - 695 449 389
Fiesta 91 rok - za małe pieniądze
- 1.2 diesel - 517 041 473

Ford Escort 1.8 TD kombi - rok
96, zarejestrowany, super stan
- 507 930 010
Ford Escort kombi - 1,8 TD, 1994
rok, przebieg 142 tys, 5D, centralny
zamek, immobiliser, wspomaganie
kierownicy, RM, relingi, opłacony
do maja 2010, stan dobry (3800)
- 605 594 290
Ford Escort z gazem - rok 1997/88
pojemność 1,4i + gaz, fotele od
Hondy CRX w ciągłej eksploatacji,
cena 1500 do uzgodnienia - 668
661 588
Ford Fiesta - rok produkcji 1994, o
pojemności 1100cm. bordowy metalik, trzy drzwiowy, ważny przegląd i
OC, poduszka powietrzna, zadbany,
cena 2200 do uzgodnienia. Miejscowość Nagórnik koło Bolkowa - 606
101 349
Ford Fiesta - stan bdb. - rok produkcji końcówka 1996, pierwsza
rejestracja 1997 rok, kolor srebrny
metalik, kupiony w salonie w Polsce,
zadbany, stan bardzo dobry - 784
881 963
Ford Granada - zarejestrowany,
diesel, brak przeglądu i OC, do
remontu blacharki, 1200 zł. - 601
924 778
Ford Mondeo - 1994 rok, 1.8 td,
hatchback, czerwony, ABS, centralny zamek, elektryczne szyby,
szyberdach, wspomaganie kierownicy, dwie poduszki , zadbany,
ważne OC i przegląd, kierowca nie
palący , radio CD Mp3 cena 5.000
zł. - 501 294 882
Ford Mondeo - z 1994r. silnik 1,8
benzyna, 2 poduszki pow. wspomaganie kierownicy, elektryczne szyby,
zadbany, ważny przegląd i OC, cena
3200 do negocjacji - 665 921 705
Ford Mondeo 1,6 - 1993 rok,
kombi, auto w ciągłej eksploatacji,
do poprawek kosmetycznych zamienię na mniejszy w tej cenie, ewentualnie inny tańszy - 796 461 736
Ford Mondeo 95 rok - zielony
metalik, combi, 200 tys. przebiegu,
ważny przegląd i OC, ABS, centralny
zamek, wspomaganie kierownicy, 2x
AIR BAG, poj.1.6, cena 2100 zł.
- 663 023 982
Ford Mondeo 99 TD kombi - rok
produkcji 1999. Przebieg 290 tys.
Spalanie 5,5 l/100km. Wyposażenie
centralny zamek, airbagi, ABS w
pełni sprawny, sprzedaję, bo kupiłem nowy - 666 829 450
Ford Sierra - 1991 rok, cena 2000
zł. - 660 347 661
Golf 2 - 1600 benzyna, ważny
przegląd i OC, czarny, uszkodzone
sprzęgło, cena 600 zł. - 726 392
407
Golf 2 1.3 z gazem - rok 1987,
wszystko ok., auto do jazdy bez
awaryjne, cena 1300 zł. - 669
427 535
Golf 2 z LPG - opłacony do 02
2010 do jazdy w pełni sprawny stan
bdb., cena 1300 zł. - 503 416 267
Golf 3 - 1.9 tdi, kombi 1998 - stan
b. dobry, ważny przegląd i OC, 9800
do negocjacji - 604 786 525
Honda Civic - hatchback o pojemności 1400, 90 konny, 5-cio drzwiowy,
garażowany, centralny zamek, elektryczne szyby i lusterka, RO-CD,
immobilizer, kolor granatowy, stan
techniczny i wizualny dobry. Cena:
8500 zł. - 502 447 619
Honda Civic 1,4 rok 97 - elektryczne szyby i lusterka, alufelgi, kpl.
kół zimowych, alarm, immobilizer,
centralny zamek cena 9800 zł. - 602
376 378
Kadet - rok produkcji 1994, ważny
przegląd i ubezpieczenie w ciągłej
eksploatacji - 604 842 834
Kia Clarus super stan - 1996 rok,
1.8 DOHC 16V, stan silnika idealny,
stan ogólny bardzo dobry, 101 tys.
km przebiegu - 607 461 674
Kierownica rajdowa do malucha
- stan dobry, kolor biało czarna
- cena 50 zł. - 724 532 501
Komarka - sport, okrągły silnik,
bak podłużny, siedzenie również,
mało kilometrów, do lekkiego podrasowania, zarejestrowany, tanio
- 728 399 147
Kombinezon do super moto
- do jazdy na motosport - czarnoszary 100% skora, wzmacniany na
wielu partiach rozmiar spodni 42,
regulacja ramka w kurtce, regulacja
zapięcia łączącego górę z dołem.
drapieżny wygląd - 517 353 073

Laguna 99 kombi - 1,9 TDI, niebieska, zadbana, stan techniczny
b.dobry, klimatyzacja, elektryczne
lusterka, szyby, relingi. Do poprawek
lakierniczych. Cena ok. 9500 zł.
Pilne - 723 364 924
Maiz - zloty metalik, 1999 rok,
90 tys. km., jeden właściciel, stan
techniczny i wizualny super, cena
5500 zł. - 611 699 191
Maluch za 299 zł - brak OC, 87
rok, lekkie wgnioty na dachu, poza
tym stan bardzo dobry, silnika idealny - 781 242 765
Matiz - 1999 rok, złoty metalik,
przebieg 90 tys. km. jeden właściciel, zadbany, bez korozji, cena 5600
PLN - 511 699 191
Mazda 323F 1800 zł. - rok produkcji 91,1.6, czerwony, 5 drzwiowy,
zarejestrowany w kraju, OC do
lutego, w ciągłej eksploatacji, alufelgi, centralny zamek, elektryczny
szyberdach, małe spalanie GG
2993693 - 785 524 378
Mazda 626 - 2l 16v rok 92, w nowej
budzie. Elektryka hak, szyberdach.
Ważny przegląd, do poprawek
lakierniczych. Sprzedam za niewielkie pieniądze lub zamienię na inne
GG-13822134 - 882 491 671
Mercedes 115 - bez silnika, zielony, 1200 zł. - 601 924 778
Mercedes 124 - 1992, rok stan
bardzo dobry, diesel, pojemność
2000 lub zamiana - 727 509 954
Mercedes 124 2.0l d. - beżowy,
automat, środek w drewnie, szyberdach, hak, elek.lusterko, zarejestrowany i opłacony, stan dobry. Cena: 2
000zł lub zamienię - 722 125 155
Mercedes 190 - 2.0e, rok 89,
szeroka listwa, niebieski metalik,
atrakcyjny wygląd, centralny zamek,
elektryczne dodatki, alufelgi, radio
CD, cena 3000 zł. - 728 492 879
Mercedes 190 - tanio - sedan,
2.0L benzyna + GAZ, czarny, automat, alufelgi, obniżony, przyciemniane szyby, elektryczne lusterka,
szyberdach, wspomaganie kierownicy, hak, zarejestrowany, stan
dobry. Cena: 1 900zł lub zamienię
- 609 324 436
Mercedes 190E - 1989 rok - 2.0
benzyna + gaz, czarny w ciągłej
eksploatacji ważny przegląd, brak
OC, stan dobry - 781 955 603
Mercedes A klasa 2000 cdi - 1,7
CDI, czarny, Tiptronic, ABS, ASR,
alufelgi itd. - 785 104 070
Mercedes A140 - 2002 rejestracja 2004 kupiony w salonie Jelenia
Góra przeglądy, serwisy w Mercedesie 98000km - 602 101 096
Mercedes e 2.9 TD - rok 98,
kombi zarejestrowany - 507 930
010
Mercedes w116 - 1977 rok - w
całości lub na części, auto jest kompletne brakuje tylko silnika i przednich błotników. Cena do uzgodnienia
- 606 405 023
Mercedesa E210 - elegante,
kombi 1996/1997, diesel, przebieg
200.., pojemność 2500, cena 16,500
do uzgodnienia - 602 652 670
Mini crossa - 124 ccm, stan „używany” - 501 480 005
Mińsk z silnikiem wsk175 - 550 zł.
- 725 381 550
Mondeo kombi 95 rok 1,8B 1,8 benzyna, elektryczne szyby,
lusterka, centralny, wspomaganie,
klimatyzacja, 2 airbag, relingi, hak,
roleta, grzana szyba przód, grzane
fotele, welur, nowe opłaty, karta
pojazdu, biały cena 2950 - 783
032 842
Ope Vectra 1.8 - 92 rok, centralny
zamek na pilota, wspomaganie, hak,
lotka na tylnej klapie, szyberdach,
alu + drugi komplet kół zimowych.
Stan auta BDB, ważne opłaty lub
zamiana na większą pojemność
GG.13822134 - 882 491 671
Opel Corsa - 1,7d silnik isuzu,
komplet kół zimowych, plus alufelgi,
rok 1996 - 075 76 10 804
Opel Corsa B - 1996, biała, trzy
drzwiowa, wspomaganie kierownicy,
bez wypadkowa, cena 6100 zł. - 075
76 10 804
Opel Kadett - 87 rok 1.6 benzyna,
ważny przegląd i OC, 1000 zł. - 794
656 342
Opel Kadett 94 - pojemność 1,6
benzyna, automat, ważny przegląd i
OC. cena 1000 zł. - 075 64 93 475
Opel Omega 2.5v6 170 km - klimatyzacja, tempomat, ABS, 2 poduszki
powietrzne, pełna elektryka, szyberdach, komp.pokł. w środku auto jest
bardzo zadbane - 793 586 903

Opel Vectra B - 1999 rok, 1.8 16V
115km wersja na 100 lecie Opla,
dobrze wyposażona instalacja
gazowa, klimatronik, 2 kpl. kół na
alufelgach. Cena 16200 zł. - 600
852 634
Partner 98 rok, 5000 zł. - w
dobrej kondycji nowe sprzęgło
więcej info tel. Zarejestrowany
opłacony. 1,4benzyna 6l/100km
- 697 104 455
Passat 93 rok, 1600 zł. - opłacone
z gazem, nowe sprzęgło zawieszenie w dobrym stanie, wnętrze
również, delikatnie puknięty w tylny
błotnik. wyposażenie: szyberdach
elektryczny, wspomaganie - 697
104 455
Passat B3 - 3500 zł. full opcja
- 724 382 720
Passat kombi 1.9 TDI - czarny +
dodatki niklowe, 130 km, rok 2004,
przebieg 178 tys., pełna dokumentacja - 691 466 704
Peugeot 205 - 1 L, 150 tys.
przebiegu, 1993 rok, opłacony do
listopada 2009 rok, 5D,RM, immobilizer, centralny zamek, zadbany
- 1800 - 609 131 413
Peugeot 205 - 1.4, rok 1991,
green szyberdach, elektryczne
szyby, kpl. opon, zadbany, mały
przebieg, cena 1500 do negocjacji
- 502 627 090
Peugeot 205 - 91 - doszczętnie
zniszczony kpl. dokumentów, ważne
OC i przegląd, cena 200 zł. - 504
168 706
Peugeot Boxer - maxi, biały,
2400tdi, w ciągłej eksploatacji,
16400 brutto, faktura VAT - 601
924 778
Peugeot J9 - 1600 zł. - 601
924 778
Peugeot skuter700 zł. - Fox 50,
2002 sprawny technicznie kompletna dokumentacja sprzedam lub
zamienię na motor lub samochód
- 662 429 655
Peugot 306 xr 1.4 - benzyna,
ekonomiczny, zadbany, komplet kół,
zarejestrowany, opłacony, przejechane 1923, cena 4600 do negocjacji - 721 631 548
Pocet - cena adekwatna, stanowi
220 zł. do niewielkiej negocjacji lub
zamienię na motorynkę z dokumentami, może być lekko uszkodzona
- 721 120 052
Pompa wspomagania Ford - 1 rok
gwarancji - 450 zł. - 609 416 633
Przyczepa bagażowa - wymiary:
80/120/40, zarejestrowana, opłacona, ładowność 300 kg, wymienione wszystkie lampy, na małych
kołach, cena 550 zł. - 609 243 506
Przyczepka towarowa - Niewiadów, bez prawa rejestracji - tanio
- 075 72 12 824
Punto 1,1 - rok 96, pojemność
1,1 brak OC i przeglądu blacharka
do małych poprawek, po wymianie
sprzęgła i skrzyni biegów, kolor
czarny, cena bez negocjacji 2000
PLN - 726 440 982
Punto 2.8 tys. pilnie - 1.7 TD, 190
tys. km wspomaganie sprowadzony
do opłat - 601 345 950
Quad atv 110 - 110,2008, koła 7
cali, brak iskry, rozebrany, cewka
dobra, wymieniony olej(4t), lub
zamienię na laptopa GG 5000175
propozycje - 695 475 628
Radio samochodowe - tanio mało
używane - 663 302 212
Renault 19 - biały, 93 rok, zarejestrowany, brak przeglądu i OC, 1200
zł. - 601 924 778
Renault Laguna - 95 rok, pełne
wyposażenie prycz klimatyzacji, kolor żółty + CD.CB okazja z
powodu wyjazdu cena 6000 zł.
opłacona, ważny przegląd do 2010
- 505 856 872
Renault Laguna - rok 1994,
szary metalic, 1,8 benzyna + gaz.
Stan dobry, cena 6.800 zł. - 605
994 250
Renault Megane - classic serwisowany w aso, po przeglądzie, po
badaniu technicznym, bogate wyposażenie, klimatyzacja, cd komplet
Kolz oponami, pierwszy właściciel,
rok 2000, 1.6, 16v, atrakcyjna cena
- 600 481 718
Renault Twingo - 96 rok - 1.2
pełna elektryka, 4.500, cena do
negocjacji, stan dobry - 793 444
627
Renoult Megane coupe - czarna,
alufelgi 17 - centralny zamek, immobilizer, auto alarm, elektryczne
szyby, elektryczne lusterka - 504
054 639

Romet 150 zł. - kadeta, stan bdb.
+ drugi silnik, silnik w Romecie
do poskładania, 3 biegowy. - 781
242 765
Rover 200 - 1,4 1998 r srebrny
metalik, stan bardzo dobry, centralny zamek, immobilizer, elektryczne szyby - 501 124 534
Seat Cordoba 93 rok - 1.8 pojemność, benzyna, wspomaganie
kierownicy, centralny zamek, elektryczne szyby, 170 tys. przebiegu,
atrakcyjny wygląd, kolor fiolet metalik, do poprawek mechanicznych,
cena 3.550 zł. - 663 023 982
Seat Ibiza silnik i inne - 88 - 1,2
System Porsche oraz inne części
z demontażu tego auta - 726 288
118
Seat Terra - sprawny, 92 rok, 750
zł. - 793 940 645
Seat Toledo - 1,9 TDI, 1997 rok
po wypadkowy, cena ok. 1500 zł.
- 697 991 511
Seicento Aktiv - bezwypadkowy,
1- właściciel kupiony w salonie,
alarm, centralny zamek z pilotem,
elektryczne szyby, inst.radiowa,
srebrny metalik, mały przebieg
44000 km., cena 12500 zł. do negocjacji - 790 780 642
Silnik kompletny - do bmw 2l
150KM skrzynia, sprzęgło, komputer
z instalacją elektryczną. przepływka
z filtrem - GG 345556 - 515 840
190
Simson Enduro - 600 zł. brak
dokumentacji, stan bdb wizualny
bdb. - 781 242 765
Simson motorower 87 rok - atrakcyjny
wygląd, ważne OC, cena 2000 zł. - 663
023 982
Simson S 50 - stan bardzo dobry,
ważne OC, 1500 zł. do małej negocjacji
- 726 215 030
Skoda 120 - 89 rok - 5 drzwi, biała,
opłacona do stycznia, a do grudnia
przegląd, cena 500 zł. - 721 631 548
Skoda Favorit 135l - pojemność
silnika 1,3, benzyna, kolor biały, rok
produkcji 1991. Niestety autko nie
posiada akumulatora i nie jest opłacone, zapraszam do kupna, cena
wyjściowa 700 zł. - 724 111 851
Skoda Favorit 300 zł. - 91 rok - stan
dobry - 669 857 626
Skoda Favorit, gaz, 91 rok - po
wymianie amortyzatorów i hamulców,
ważne OC, nowy przegląd - Wojcieszów 1000 zł. - 508 383 074
Skuter Suzuki - katana rok 2001
po remoncie silnika, zarejestrowany
na pojemność 60, cena 3000 zł. - 604
842 834
Skuter za 900 zł. - z 2007 roku
wszystko chodzi pięknie, a ta cena
jest jeszcze do negocjacji - potrzebuję
pilnie pieniędzy więc cena taka mała
e-mail dominik1445@wp.pl lub gg:
4860117 - 605 746 702
Sprzedam/zamienię skuter - 50
WILGE (zarejestrowany) bądź zamienię na Crossa 50 (zarejestrowanego).
Stan skutera bdb. - 691 407 669
Star 660 - do przewozu drewna
zarejestrowany, opłacony cena 5500
zł. - 607 509 762
Subaru Justy - 2006 rok, pojemność
1.3 4x4 srebrny metalik w bardzo
dobrym stanie w dobrej cenie - 691
503 540
Suzuki GS 500 - rok 2003, sprowadzony, zadbany, stan bdb, 2 kpl kluczy,
książka serwisowa, cena 6900 PLN
- 665 189 955, 607 911 507
Swift uszkodzony 700 zł. - pojemność 993cm, uszkodzony wahacz,
nie do naprawy 5d, cena podlega
malej negocjacji, tylko w całości - 605
835 581
Taktor - nowe opony - 691 048
987
Tico sx 1999 - 1999 tanio na części
lub do jazdy ślady rdzy w pełni sprawne
do wymiany olej, filtry kolor biały 1500
zł. - 605 036 890
Toyota Paseo - rocznik 1996, 190
tys. przebiegu. Klimatyzacja, pełna
elektryka, alufelgi. Sprowadzony w
tamtym roku. - 669 754 903
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Volkswagen Lupo - rok 2001 - silnik
1400 cm, benzyna, 120 tys km przejechanych, dwie poduszki powietrzne,
wspomaganie kierownicy, welurowa
tapicerka, elektrycznie otwierany duży
panoramiczny szyberdach Cena 12 tys.
zł. - 0048661869001
Volvo 460 uszkodzone - 95 rok, 2.0i,
ABS, elektryczne szyby x2 poduszka,
klimatyzacja uszkodzony zderzak i
lewa lampa oraz wymaga poprawek
lakierniczych, auto na chodzie z OC
i przeglądem Cena:700 zł. - 517
736 819
VW Golf II - pojemność 1,3 seledyn
perła rok 1990 3 drzwiowy przegląd
do 23.10 2009, opłacony na chodzie,
cena 1500 - 605 449 368
VW Golf II - rok produkcji 1991,
pojemność 1.4, pełny wtrysk, wymienione bębny i szczęki hamulcowe
amortyzatory tylne, zarejestrowany,
ubezpieczony, komplet zimowych opon
z felgami, cena 800 zł. - 609 559 794
VW Polo - 88 rok, granatowy, pojemność 1.0 ccm, przebieg 160 tys.,
zadbany, hak, w ciągłej eksploatacji,
ważne OC i przegląd, cena 1600 - 605
223 197
VW Polo 91 rok - zadbany, w ciągłej
eksploatacji, czerwony, ważny przegląd
i ubezpieczenie do 2010 roku - 601
924 778
VW T4 - Carawelle 9 osobowy long
1992, 2,5 benzyna automat, srebrny
pełna elektryka, cena 10 000 - 505
092 579
VW T4 - z VAT - bliższe informacje pod
numerem telefonu - 726 193 247
Xantia - z 94 roku pojemność 1.6i
zadbany przebieg 155500. Cena
7000 tys. do małej negocjacji - 887
336 650
Żuk + LPG - zarejestrowany i ubezpieczony - cena 800 zł. - 607 878 496

RÓŻNE
SPRZEDAM
Najtaniej garaże blaszane,
bramy garażowe - transport i
montaż gratis - 075 643 90 25 i
501 234 403
Pampersy męskie - rozmiar 2,
sztuk 60 - cena za całość 45 zł
- 076 76 261 53
Konie - niedrogo - 603 251 907
Akordeon 80 basów - 500
030 627
Betoniarka 150l. 380 V, stan
dobry 630 zł. - 600 226 320
Tanio - brama garażowa, dwuskrzydłowa, 2.35x2.13 - pralka
zwykła i piękne paprotki zdrowotne - 075 75 500 70
Miła koteczka - czarna, szuka
domu - 075 75 513 04
Materac 160x200 - nowy, 150 zł
- 603 384 314
Łóżko podwójne, okleina ciemna,
mało używane - 512 337 657
Betoniarka 250 litrów, 380 Volt,
po remoncie, stan bardzo dobry,
600 zł - Piechowice - 888 535 302
Świeże pierogi ruskie - z mięsem,
kapusta - domowy wyrób, pyszne,
niedrogie - polecam - 667 766 036
Gra PSP 2, kierownica - 10 oryginalnych gier, gra Buzz - cena 500 zł.
- 502 215 803
Pianino - doskonalej marki Weinbach - trzy pedały, metalowa płyta
kolor machoń - 691 800 131
Proslim Gold - komputerowe
urządzenie do zabiegów kosmetycznych: drenaże, masaże, liftingi
usprawnianie itp. - 691 800 131

Toyota Yaris - 03/2001, nowy przegląd, 78000km, 4d,biały, alufelgi, 2
komplety opon, R.O. poduszka. Bardzo
ekonomiczny i niezawodny Japończyk.
Stan idealny. 15600 zł. - 790 524 539

PS 2 model: scph-50004 Sony - 721
058 554

Volkswagen Golf 2 tuning - 1.6l
Automat, oryginalny przebieg 190 tys.
silnik po remoncie, nowe obniżone
zawieszenie, lampy clear przód i tył,
grill bez znaczka, OC marzec 2010,
przegląd maj 2010 - pilne - 693 639
858

RÓZNE
KUPIĘ

Tanio płyty cd, kasety - magnetofonowe - wszystkie z hologramem
- 609 851 863

Zabytkowe meble do renowacji
- 075 76 210 36

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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JESIEŃ 2009
2009
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(nauka od
od września)
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(nauka
LICEA I SZKOŁY POLICEALNE DLA
DOROSŁYCH
TYLKO BEZPŁATNE SZKOŁY
NIE MA ŻADNYCH UKRYTYCH
OPŁAT

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

REKLAMA

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

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

Dzięciołowski Sp. z o.o.
59-700 Bolesławiec,
ul. Bohaterów Getta 11,
tel. 735-32-08, 735-19-22
Tu m.in. montaż AutoGaz

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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JELONKA WCZORAJ

Zwariowana Jelenia Góra
Facet w płaszczu Wermachtu sprzedaje świnie na Obrońców Pokoju, a ludzie po
filmie w kinie Turysta raczą się kawą i ciastkami u Turka na placu Ratuszowym.
Jak smakuje Henrykowskie niepasteryzowane w ścisku baru Jelonek? Co do golonki po bawarsku dodaje mistrz kuchni Mierzwiński w Myśliwskiej? Dlaczego motorniczy czasem zatrzymuje tramwaj i leci biegiem do tyłu, aby cofnąć maszynę?
latach świadek całej sytuacji.
Czas leniwie płynący w Jeleniej
Górze lat „polskich pionierskich”
odmierzają jeszcze uliczne zegary.
Jest ich sporo. Co najmniej cztery na
Kolejowej, w tym ten Skowrońskiego,
który do dziś wisi w tym samym
miejscu – choć to nie jest już ten
sam zegar.
Ale jest też zegar za barierkami
tramwajowymi, naprzeciwko kościółka świętej Anny. – Był to zegar
światowy i miał reklamę „incabloc”. A
obok był zakład radiowy pana Nastera,
a obok niego był sracz miejski, który
później przerobiono na piwiarnię.
No i jest jeszcze jeden zegar, blisko
skrzyżowania Konopnickiej z Solną.
I jeszcze jeden – na Wolności, czy jak
kto woli – alei Stalina przez czas jakiś.
Zegar w secesyjnym obramowaniu z
artystycznie giętych prętów. Pod nim
sklep kolonialny ma pan Leski. Na
jednej z witryn na Kolejowej jest też
barometr, na który chętnie spoglądają
ciekawi, jaka będzie pogoda.

Marsz do pedetu

Czar Kolejowej

Ulica Kolejowa, jeszcze nie 1 Maja.
Rok 1946. Późna wiosna, może początek lata? Roześmiane kobiety maszerują prawą stroną. Ubrane całkiem nieźle
jak na chude powojenne czasy. Pewnie
przyszła paczka z UNRY.
W dłoniach torebki i jakiś kajet.
Trzymają się pod ręce wyraźnie pozując czekającemu na nie fotografowi.
Ustawił się niemal tuż za sklepem
fotooptyki. W nim później rzesze fotoamatorów będą kupować ami, druhy,
smieny i zorki, aby dokumentować
obrazem nie tylko jeleniogórską
rzeczywistość. A obok bar Jelonek,
gdzie serwują butelkowe legnickie
Henrykowskie, a potem Książęce z
Lwówka, takie niepasteryzowane,
jeszcze z osadem na dnie butelek
podobnych do granatu.
Kłębią się przy nim mężczyźni
rozmawiający o wyższości jednego
piwa nad drugim, albo o tym, że w
ogóle piwo jest, choć gdzie indziej
go nie ma.
Ale Jelonek zawsze na wysokości
zadania zapraszający gości niezbyt
miłym zapachem niedomytych cynaderek podawanych z niedogotowaną
kaszą gryczaną.

A zegar tak tyka

Rozmazany nieostrością zdjęcia
zegar na kamienicy, w której swój
warsztat zegarmistrzowski będzie
miał Mirosław Skowroński, wskazuje
chyba za 25 minut dwunastą.
Pan Skowroński, bez którego trud-

no sobie wyobrazić nie tylko dawną
Kolejową, to jedna z postaci nadających tamtej Jeleniej Górze niepowtarzalność. Wspomina go większość
jeleniogórzan, którzy w tamtych
latach w mieście mieszkają i z niemal
zegarmistrzowską drobiazgowością
odtwarzają zdarzenia z pachnącego
duchem czasu pogrążonego w nieustannym cykaniu zegarów wnętrza
warsztatu. Ale też i spoza niego.
Wpadają do niego handlarze czasomierzy z prośbą nie tylko o radę,
lecz także i fachową pomoc. Znawca
z klasą – mówią.
Choć jest już Jubiler pod arkadami,
tam gdzie za Niemca była winiarnia,
zawsze lepiej kupić od handlarza na
ulicy. Bo on ma wybór, a taki Jubiler
– puste półki lub radzieckie omegi.
Jeden z handlarzy ma srebrne
duże zegarki kieszonkowe. A że towar
akurat cieszy się powodzeniem u
„dobrych Niemców”, sąsiadów zza
Nysy, przedsiębiorczy jeleniogórzanin
ustawia się z zegarkami gdzieś na
staromiejskiej uliczce. Ale dla „dedeerowca” cena jest zbyt wygórowana.
Uparł się i nie kupi.
Na pomoc przybywa poproszony o
przysługę Skowroński. Daje Niemcowi
wykład i ekspertyzę na miejscu, po
niemiecku. Klient słucha z rozdziawionymi ustami i kupuje od handlarza
wszystkie zegarki.
Scence przygląda się grupa kibiców.
– Wykład Skowrońskiego robi kolosalne wrażenie a profesjonalizm mistrza
wszystkich przytłacza – wspomina po

Za kroczącymi paniusiami, które
zmierzają do rogu przed barem Jelonek, nie widać domu towarowego
spółdzielni „Spólnota”, który od lat
50-tych będzie Powszechnym Domem Towarowym. Ale on tam jest,
za rogiem kamieniczek. Krótko po
wojnie, póki jeszcze można mieć coś
prywatnego, nowoczesny dom handlowy po Niemcach przejmuje niejaki
Sobaszek i spółka, ale cieszy się nim
tylko do 1948 roku.
Klienci, którzy wchodzą do pedetu,
są pod wrażeniem potężnych maszyn

do liczenia, w których trzeba wstukać
cenę towaru, a potem pokręcić korbką.
Na tabliczkach widać kwotę do zapłacenia, a przed kasjerką brzęk bilonu i
głośny trzask. To otwiera się szuflada
z pieniędzmi.
Dla pierwszych polskich jeleniogórzan to szok. Mało kto przybywa
z dużych miast, gdzie taka maszyna
jest znana, a na wsiach, zwłaszcza
kresowych – to i wychodek na podwórku codziennością, a nie takie
cuda techniki.
Mniejsze wrażenie robią masywne,
secesyjne mebliska, potężne lady,
na które wpada snop słonecznego
światła przez częściowo oszklony dach
trzypiętrowego pedetu.
Na dole raj dla najmłodszych:
stoisko z zabawkami, przed którym
chwilami roi się od chłopców i dziewczynek. Sprzedawczyni miła, nie przepędza. Ceny – wygórowane, bo nawet
za planowanej i odgórnie sterowanej
gospodarki pedet tani nie jest.
Na parterze oblegany przez wielu
punkt napełniania tuszem nabojów
do długopisów. Pisze się z reguły
piórem, ale im czas bardziej do przodu płynie, atrament i kałamarze (w
niektórych szkołach ławki z otworem
na kałamarz przetrwały jeszcze do lat
70-tych a może i dłużej) idą powoli do
lamusa zastępowane przez kolejny
wynalazek.
Obok coś dla marzycieli o dwóch

kółkach, motocyklach, motorowerach.
Na jednym stoisk okropny zapach
gumy i oleju do silnika niczym wabik
przyciąga młodszych i starszych
panów, ogarniętych szałem motoryzacji.
Junaki, komary i inne emzetki
stoją sztywno okazując swoje atrybuty.
Cena nie za niska, ale towar jest i to
bez kolejek i reglamentacji. Zwłaszcza w czasach małej gomułkowskiej
stabilizacji.

Słodkie życie

Kto po dawce przemysłowych
woni w pedecie chce uraczyć nozdrza
słodkościami, podąży do Wedla, raczej
dawniej E. Wedla, sklepu cukierniczego Zakładów 22. Lipca, z jedyną
na Kolejowej, czy 1 Maja, witryną w
kształcie schodkowej piramidki.
Chyba tylko w największym kryzysie kartkowym lat 80-tych było
tam pusto, choć i tak nawet wówczas
słodki i pachnący, choć nieistniejący
towar wbił swoje zapachy chyba w
każdy zakamarek tego sklepu tak, że
odnosiło się wrażenie przebywania w
zasypanym cukierkami i czekoladkami wnętrzu świątyni łasucha.
Najpiękniej pachnie kawa mielona
w potężnym młynku mechanicznym,
sprzedawana wcześniej na wagę z
potężnych szklanych pojemników
zamocowanych przy ladzie.
Tylko chałwa jest rzadkością, a po
ten słodko-mdławy przysmak maniacy
jeżdżą aż do Strzegomia, gdzie cały
czas jest dostępny w sklepie blisko
przystanku autobusowego PKS.
Ale w prywatnych sklepach zawsze
było inaczej niż w państwowych. Podobnie w cukierniach i drogeriach.
Pan Arseniu, grecki emigrant, wtedy nie ma jeszcze sklepu z warzywami,
z którego wydobywa się fascynujący
zapach kiszonej kapusty, zmieszany z
wonią ogórków małosolnych, świeżej

marchwi, gumy do żucia, groszków
w plastikowych tubkach, figurek z
twardego, ale jadalnego cukru oraz
innych towarów, jakie można spotkać
w tamtych sklepach warzywnych.
Pan Arseniu nienawidzi komuny
i wyklina ją podobno do dziś (jest
na emeryturze). Ale kiedy prowadzi
sklep, nie wyklina nikogo, siedząc
lub stojąc niczym prawdziwy grecki
kupiec, przed sklepem – kiedy pogoda
pozwoli – położywszy na blacie towar.
I zagaduje przechodniów. Z widzenia
zna niemal wszystkich, bo kto 1
Maja (wcześniej Kolejową) przejdzie,
zawsze się skusi na zakupy u Greka.
Czy klientów stałych zaprasza na
kieliszek prawdziwej metaxy? Wie
on sam i oni.

Kupmy sobie saturator

– A sklepów z kiszoną kapuchą to
było kilka w mieście z bardzo charakterystycznym asortymentem z gumą do
żucia na czele i groszkami w
fajkach... – pamięta jeleniogórzanin z tamtych lat.
– I wtedy mówiło się: idę po włoszczyznę do Cesarza (sklepik koło kina
Tatry) albo do Kozła (róg Wolności i
placu Bieruta). No i latało się po syfon
do Kazika (później sklep szczotkarski
na Wolności). Wypijając po drodze
połowę zawartości, o ile nie chciało
się skorzystać z saturatora koło Baru
Sudeckiego na Długiej – kontynuuje
mieszkaniec miasta opowieść o tej

Jeleniej Górze, której już nie ma.
Saturator należy do pani Langowej.
Przed nim w upały kłębi się tłum spragnionych jeleniogórzan, którzy raczą
się wątpliwego pochodzenia zimną
wodą sodową z kapką soku.
Nikomu nie przeszkadza wyszczerbiona musztardówka niestarannie
opłukiwana po każdym pijącym.
Ludzie niczym automaty wlewają w
siebie zawartość topornej szklanki i
biegną dalej.

Mydło, powidło
i ciastka od Turka

Choćby w stronę Drogerii Warszawskiej z eleganckim panem Mieczysławem Paliszewskim, na którego
wszyscy mówią Bolek – pomadowane
włosy, nienaganny garnitur skryty
pod białym fartuchem i maniery
– a to pośród rozmaitych mniej lub
bardziej kiczowatych, ale swoiście
pięknych masek, figurek, proszków
(do prania i od bólu głowy), zabawek,
drobnych narzędzi, mydła. Wszystko
starannie poukładane w regałach z
tysiącem szufladek wbudowanych w
starą boazerię.
Pan Mieczysław z żoną cudem
przeżył Powstanie Warszawskie. Był
przedwojennym farmaceutą i zjechał
z rodziną do Jeleniej Góry. Na pamiątkę
swojego rodzinnego miasta sklep,
który wcześniej należał do oficera SS,
dostał z nakazu starosty Wojciecha
Tabaki i nazwał właśnie Drogerią
Warszawską.
Na 22 lipca, która jeszcze w 1945
roku jest Strzelecką, docierają dwie
siostry. Mało kto wie, jak mają na
nazwisko, ale zna je pół Jeleniej Góry.
Marysia i Stasia przejmują malutki
sklepik prawie na rogu Strzeleckiej i
Świerczewskiego, w białym domku
– pozostałości po przedmiejskiej zabudowie, obok którego wyrosła bogata
mieszczańska kamienica.
Owo „pół Jeleniej Góry”, a w latach
nadchodzących uczniowie szkoły
turystycznej, muzycznej, pobliskiej

„jedynki” i „dwójki” oraz „medyka”
i niemal każdy przechodzień wpada
do ciasnego wnętrze sklepu. Młodzież
na drożdżówkę, czy jedne z lepszych
w mieście pączków. Starsi po warzywa
lub butelkę prawdziwego żuru. W sklepiku ścisk jak diabli, ale to klientom
jakoś nie przeszkadza.

Seanse w Turyście

Na Strzeleckiej jest także Młodzieżowy Dom Kultury i kino Turysta.
Wielka sala jeszcze jako tako wygląda
i cały gmach jeszcze się nie sypie. Na
najwyższym piętrze jest pracownia
radiotechniczna. Pasjonaci telefunkenów, tesli, pionierów chodzą tam na
zajęcia do inż. Simonowicza.
Jeden z uczestników nazywa go
elektronicznym geniuszem, który
w tych jeszcze mało technicznych
czasach pokazuje młodym ludziom,
jak samemu zbudować radyjko, albo
jak naprawić stare za pomocą części
kupionych w sklepach.
A pod pomieszczeniem w kinowej
sali właśnie leci „Szatan z siódmej
klasy”, hitowy film tamtych lat. Młode
jeleniogórzanki, zakochane w aktorze,
który odtwarza rolę głównego bohatera, biją rekordy frekwencji.
Niejaka Basia na film kupuje już
dziewiąty bilet. Ale są cwaniacy, którzy
zapłacić nie chcą, choć to grosze.
Ustawiają się cichcem przed wyjściem i korzystają z chwili, kiedy
tłumek wychodzi, aby wkręcić się jakoś
na sali i liczyć na łut szczęścia. Może
nie pogoni ich pracownik z obsługi,
który sprawdza, czy wszyscy wyszli?
Kino jest najgorsze w Jeleniej
Górze. Gdzie mu tam do Marysieńki,
Lotu, czy Tatr? Sala wprawdzie spora,
ale płaska. Zamiast foteli drewniane
składane krzesła. Ale ma swoją stałą
i wierną klientelę.
Po latach kino zlikwidują, MDK
wyniesie się na pobliską Skłodowskiej-Curie, a cały budynek powoli
zacznie popadać w ruinę. Jego agonia
trwa do dziś.
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Salon Firmowy PLUS
Jelenia Góra, ul. 1-go Maja 19-21
tel. 647 29 19
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