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Jelenia Góra-Konopnickiej,
ul. M. Konopnickiej 21,
tel. 075/64 70 008 sz sie˛

Dobre oceny to
pewna przyszłość!
• Doświadczeni
korepetytorzy z pasją
• Korepetycje ze wszystkich
przedmiotów
• Kursy przygotowujące
do egzaminów

Zapi
te r a z !

Jelenia Góra-Konopnickiej,
ul. M. Konopnickiej 21,
tel. 075/64 70 008
z sie˛

Za p is
te ra z !
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DZIŚ W JELONCE
DZIŚ W JELONCE
Las spłonął szybko –
–str. 4
Miasto dla pijaczków –
–str. 4
Koniec laby, marsz do ławy –
–str. 5
Pro Kowary nie tylko dla
Kowar –
–str. 6
Słaby jest ten Wrzesień –
–str. 7
Życzliwi i zdrajcy –
–str. 8
Porcja rozmaitości –

Poczekamy na Focus Park
– Rozmawiałem z przedstawicielami firmy Park Ridge
Retail, która zamierza postawić galerię handlową między ulicami 1 Maja i Kilińskiego i dowiedziałem się, że
rozpoczęcie budowy zostaje odłożone na przyszły rok –
mówi zastępca prezydenta Jeleniej Góry, Jerzy Lenard.
Powodem jest brak dobrego
źródła finansowania. Dotychczasowy fundusz inwestycyjny
wycofał się z obsługi nowych
galerii.
– Jak mi wyjaśniono, pierwszeństwo mają inwestycje już
rozpoczęte i na ich dokończenie
zostaną przeznaczone wszystkie
posiadane fundusze – tłumaczy
Jerzy Lenard. – Goście zapewniali mnie, że galeria w Jeleniej

Poczet aktorów – Irmina
Babińska –
–str. 10
na półwiecze KPN –
–str. 11
Gabinetowa walka o tory –
–str. 12
Chwała bohaterom! –
–str. 12
Oddać cześć nazistce? –
–str. 13
Seat rozniósł ciągnik –
–str. 13
Triumf banity w Kościele
Łaski –

Górze nadal jest w planach
rozwoju firmy. Jednak konieczne
jest znalezienie innego źródła
finansowania tej i innych inwestycji.
Jednak jednym z warunków
postawionych w akcie notarialnym terenów przy Kilińskiego,
jest wybudowanie galerii do
stanu surowego zamkniętego w
ciągu 21 miesięcy od dnia uprawomocnienia się pozwolenia
na budowę Focus Parku. Firma
dostała pozwolenie w sierpniu
ubiegłego roku, a następnie we
wrześniu się uprawomocniło.
Mija dwunasty miesiąc od tej
daty, 21 miesięcy minie w lipcu

Przez rok po zapewnieniu, że galeria handlowa
powstanie, inwestor wybudował tylko płot. Na małym
zdjęciu – zejście na targowisko w 1991 roku.

zapłacić do września ubiegłego
roku. Do dzisiaj te pieniądze nie
wpłynęły do miejskiej kasy. Czy
do tej zaległości firma będzie
musiała dołożyć kolejne kary za
niedotrzymanie terminów?

(Mar)

A jednak nie Prystrom
Władze miasta obarczały odpowiedzialnością za wstrzymywanie inwestycji w Jeleniej Górze
postać lidera Stowarzyszenie Wspólne Miasto Roberta Prystroma. Jak widać, bez powodu.
Prace przy dwóch innych obiektach handlowych trwają, a obiecywana od kilku lat galeria
w centrum wciąż nie może powstać. Teraz winny jest kryzys…
(tejo)

Papieskim szlakiem
w deszczu

Nieliczna grupa entuzjastów cyklizmu przejechała w miniony czwartek
(3 września) na rowerach z Sobieszowa do Jeleniej Góry w rocznicę
wycieczki, jaką w 1956 roku odbył ks. Karol Wojtyła, przyszły papież
Jan Paweł II.

Fot. Konrad Przezdzięk

–str. 14

przyszłego roku. Czy możliwe
będzie dotrzymanie tego warunku? Jeśli nie zostanie dotrzymany, co zrobi miasto?
Poprzedni inwestor na Kilińskiego, firma Atlant, miała
w przypadku niedotrzymania
terminów zapłacić miastu dwumilionową karę umowną. W
2006 roku zobowiązania firmy
Atlant przejęła firma Park Ridge Retail i zobowiązała się je

NAD PLACEM PRZY ULICY KILIŃSKIEGO
WISI FATUM. W GRUDNIU MINIE 10 LAT OD
LIKWIDACJI TARGOWISKA MIEJSKIEGO.
OD TAMTEJ PORY NIE DZIEJE SIĘ TU NIC.

–str. 9

18 mgnień karkonoskich

Fot. Konrad Przezdzięk
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Informator –
–str. 15
Zdrowie –
–str. 18
Jelonka z lotu ptaka –

Łatwo nie było,
b o w yc i e c z ko wiczów, którzy
zareagowali na
apel nieżyjącego
już papieża, aby
dbać o Jego szlaki,
zaskoczyła ulewa.
Deszcz zmoczył papieską flagę, którą
wieźli rowerzyści.
Jednak wszyscy
z uśmiechem
pokonali dystans

–str. 20
Sportowe wieści z miasta
i regionu –
–str. 21 - 22
Dialogi Jelonki –
–str. 24 – 25
Z czterech stron miasta –

plus TYGODNIA
Petr Nosalek, reżyser
Pavel Helebrand, kompozytor

(tejo)

Więcej – str. 14

Fot. Mar

Ewa Olchówka
radna miejska

Czescy artyści, którzy wnieśli powiew mistycyzmu do Kotliny Jeleniogórskiej,
przygotowując ze Zdrojowym Teatrem Animacji widowisko oratoryjne „De Regenaratione Powtórne Narodziny”. Pomijając udany efekt artystyczny, goście
zza południowej granicy pokazali, że zarówno
Czesi jak i Polacy „potrafią” i razem mogą
uczynić wiele. Kościół Łaski pod Krzyżem
Chrystusa na niecałą godzinę – jak w wehikule czasu – cofnął się w stuleciach i stał
się areną duchowych uniesień i cierpienia
Jakuba Boehme, szewca
i mistyka ze Zgorzelca. Petr Nosalek od
lat współpracuje
z ZTA. Jest autorem kilku sztuk,
w tym „Dekamerona”. Muzyka
Pavla Helebranda znalazła wielu wielbicieli
w Europie.

(tejo)

ją nagłośnić – dodał ks. Dariusz
Markowicz, wikariusz sobieszowskiej parafii.
Uczestnicy wycieczki szlakiem
Jana Pawła II wzięli udział w
mszy świętej, po której w zakrystii
kościoła św. Erazma i Pankracego
wyłożono księgę parafialną. Ponad
pół wieku temu wpisał się tam ks.
Karol Wojtyła jako celebrans nabożeństwa. Księgę obejrzało sporo
zainteresowanych wiernych.

AWANS TYGODNIA

Fot. Konrad Przezdzięk

Fot. Konrad Przezdzięk

–str. 24

dzielący kościół w Sobieszowie i
jeleniogórską farę pw. św. Erazma
i Pankracego.
– Naszym marzeniem jest, aby
takie przejazdy stały się doroczną
tradycją nie tylko dla kilku osób
– mówi lider jeleniogórskich cyklistów Zbigniew Leszek. – Wycieczka
mogłaby się przerodzić w zbiorowy
rowerowy wypad papieskim szlakiem. Ten pomysł poparł także
duchowny z Sobieszowa, który
wziął udział w przejażdżce. – Trzeba tylko odpowiednio wcześniej

Rozmowa z Ewą Olchówką
– na stronie 6

Zajęła w radzie miejsce zwolnione przez Jerzego Lenarda.
Ewa Olchówka, którą można nazwać „głosem Jagniątkowa”
w radzie miejskiej, złożyła ślubowanie podczas sesji w minioną środę. Startowała w 2006 roku z okręgu trzeciego
obejmującego część starego miasta i ulicę Wolności
wraz z sąsiadującymi ulicami. Zajęła trzecie
miejsce. – Jednak po wyborach przeprowadziłam się do Jagniątkowa i w ten sposób reprezentuję swoją nową dzielnicę – wyjaśniała
Ewa Olchówka, której debiut przy mównicy
wypadł bardzo dobrze. Przykład nowej radnej
to dowód, że warto startować w wyborach i ich
nie wygrać. Zwycięzca Jerzy Łużniak zrzekł
się mandatu, kiedy został wiceszefem miasta.
Jego fotel zajął Jerzy Lenard, który 17 sierpnia
został mianowany zastępcą prezydenta miasta
po tym, jak Jerzy Łużniak awansował na stanowisko wicemarszałka dolnośląskiego. Pani
Ewa dostała więc od losu prezent po trzech
latach od wyborów samorządowych.

(tejo/Mar)
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WYDARZENIA / REKLAMA
FOT. GRZEGORZ BABIJ

Dobre zdjęcia na podium
miejsca, nawiązujący do dawnych lat.
Nie miał konkurencji Maciej Przemyk, który po raz
trzeci z rzędu wygrał konkurs
w kategorii młodzieżowej.
Werystyczne zdjęcia Maćka
to zarówno jeleniogórzanie
– niekoniecznie ci piękni i
młodzi – jak i miasto widziane
w bardzo charakterystyczny
sposób. Za rok młody fotografik będzie już seniorem,
ale trudno nie wróżyć mu
sukcesów. Wszak fotograficzny warsztat opanował
perfekcyjnie.

FOT. MAREK WASILEWSKI

(tejo)

Poetycko-melancholijne klimaty okazały się przepustką do sukcesu w tegorocznej,
trzynastej edycji konkursu „Jelenia Góra i Jeleniogórzanie”. 31 sierpnia wręczono
nagrody laureatom i wyróżnionym. Impreza to nieoficjalne otwarcie 51. Września
Jeleniogórskiego.
FOT. WOJCIECH WOJCIECHOWSKI

– Te zdjęcia za kilka lat będą stanowiły cenny dokument jeleniogórskiej rzeczywistości – mówiła
witając zgromadzonych Sylwia
Motyl-Cinkowska, dyrektorka
ODK, współorganizatora konkursu. – W ciągu jego trzynastoletniej
historii jurorzy ocenili ponad dwa
tysiące prac. W tym roku wpłynęło ich ponad 280 – podkreślił
Tadeusz Biłozor, prezes JTF oraz
komisarz konkursu i spiritus
movens zmagań.

autor zauważył przyćmione piękno Jeleniej Góry.
Drugie miejsce zajął Marek
Wasilewski. Metaforycznie przekazane przemijanie to główny
motyw fotografii pana Marka.
Trzecia lokata przypadła Wojciechowi Wojciechowskiemu za
zestaw „Dowody na istnienie I, II,
III, IV”. Autor zdjęć w sposób szczególny pokazał jeleniogórski świat
sfotografowany współcześnie, ale
zarówno techniką jak i wyborem

W tym roku jury w składzie:
Janina Hobgarska, dyrektorka
BWA i członkini Związku Polskich
Artystów Fotografików, Janusz
Nagórny, przedstawiciel Urzędu
Miasta w Jeleniej Górze oraz
niżej podpisany – szczególnie
doceniło prace w klimatach poetycko-melancholijnych. Wygrał
Grzegorz Babij, który wykonał
zestaw zdjęć – jak powiedział –
przypadkowych, które – mimo
wszystko – łączył pewien przekaz:

D[FSXDBS

				 O krok
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Fot. Angela



od nieszczęścia

Przez nieuwagę kierowcy nissana niemal nie doszło w miniony piątek do potrójnej
tragedii. Sprawca wyjeżdżając z podporządkowanej ulicy Goduszyńskiej wjechał
wprost na jadące ulicą główną audi A4. Kierowca tego auta próbując uciec przed
czołowym zderzeniem wbił się w tył stojącego samochodu dostawczego. Na szczęście
nikomu nic się nie stało.
wylały się na jezdnię. Wezwano też
karetkę pogotowia, jednak poza

SPRAWCĘ UKARANO MANDATEM
W WYSOKOŚCI 500 ZŁOTYCH
I PUNKTAMI KARNYMI.
szyńska na trasie Jelenia Góra
– Szklarska Poręba. 44 – letni kierowca nissana z Lwówka Śląskiego
tłumaczył policji, że nie zauważył
nadjeżdżającego pojazdu i dlatego
zdecydował się wjechać na ulicę
główną. Tymczasem doprowadził
on do potrójnej kolizji.
Na miejsce przyjechały dwa
wozy strażackie. Strażacy pomogli
z wydobyciu audi A4 spod transita i
usunęli płyny eksploatacyjne, które

lekkimi zadrapaniami pasażerki
audi nikt nie ucierpiał. Nie było
więc konieczności przewożenia
kogokolwiek do szpitala.

Angela

Fot. Angela

Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Lubańska – Godu-

3&,-"."

Wyróżniono także prace Roberta Ignaciaka, naszego fotoreportera, który wysłał
zestaw zdjęć sportowych (pojawiły się
na konkursie bodajże po raz pierwszy).
Wśród pozostałych wyróżnionych znaleźli
się: Alicja Kołodziejczyk, Tatiana Cariuk,
Piotr Mikołajczak i Robert Witakowski.
Poza tym kilku fotografikom wręczono
drobne upominki od sponsorów. Na
wystawę zakwalifikowano kilkadziesiąt
prac. Wszystkie można oglądać w jednym
z pomieszczeń Osiedlowego Domu Kultury
na Zabobrzu. Konkurs odbywa się pod
patronatem prezydenta miasta Marka
Obrębalskiego.
Wszystkim uczestnikom należą się słowa
uznania i gratulacje! Pozostaje życzyć
udanych kadrów, do których zainspiruje
kolejna edycja konkursu „Jelenia Góra i
Jeleniogórzanie 2010”.

3

Bez podwyżek
w przedszkolach

Wiele emocji wywołała na
środowej sesji rady propozycja
podwyżki o 4,2 procenta opłaty
za przedszkola miejskie. W
tym roku nie przyjęto do nich
z braku miejsca aż 200 dzieci. Dyskutowano o likwidacji
przedszkoli pod koniec lat 90.
– Przedszkola w całym mieście
mają w tej chwili deficyt obrotów w wysokości pół miliona
złotych – tłumaczyła skarbnik
miasta Janina Nadolska – sto
tysięcy z podwyżki złagodzi ten
deficyt. Ostatecznie radni odrzucili pomysł. Za było 8 rajców,
przeciw było 11 a 1 wstrzymał
się od głosu.

(Mar)
Odbudowują
obserwatorium

Do połowy października mają
potrwać zewnętrzne roboty
przy odbudowie zawalonej zimą
tego roku części stacji meteo na
Śnieżce. Nie sprawdziły się zapowiedzi, że charakterystyczny
dla Sudetów Zachodnich obiekt
nie zostanie odbudowany po
marcowej katastrofie, kiedy
to – z powodu „zmęczenia”
materiału i błędów przy budowie – runął jeden ze spodków
stacji. Na Śnieżce prace trwają.
Ekipy alpinistów, które odbudowują zawaloną część, chcą
zdążyć przed nadejściem zimy.
Spodki są spinane mocną stalową konstrukcją, która ma
zapobiec uszkodzeniom całości.
Odbudowa ma kosztować około
700 tysięcy złotych.

(tejo)
XQPOJFE[JBFLXHB[FDJF DPE[JFOOJFXJOUFSOFDJF
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WYDARZENIA

Fot. Angela

Fot. Angela

Las spłonął szybko

Pożar został zauważony około południa 1 września przez
mieszkańców Karpnik, którzy
zaalarmowali strażaków. Od
tej chwili rozpoczęła się walka
z żywiołem i z czasem. Z każdą
chwilą ogień przenosił się bowiem na coraz większy obszar
suchego leśnego poszycia.
– Ugaszenie pożar u było
bardzo trudne, ponieważ ak-

cję gaśniczą prowadziliśmy w
ciężkim terenie. Ogień pojawił

jest gr uba warstwa igliwia,
która nie pali się, ale się żarzy.

WINĘ ZA WSZYSTKIE POŻARY W LASACH
NA NASZYCH TERENACH ZAWSZE PONOSI
CZŁOWIEK. NA NASZYM TERENIE NIE ZDARZAJĄ
SIĘ POŻARY Z PRZYCZYN NATURALNYCH.
się bowiem bardzo wysoko
i między skałami. Poza t ym

Dodatkowo działania utrudnia
wiatr – mówi ogniomistrz Da-

riusz Wojtaszek, dowódca akcji
gaśniczej.
Pożar gasiło pięć jednostek
straży pożar nej: ochotnicy
m.in. z Janowic Wielkich i Łomnicy oraz strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej
Górze. W akcji wzięły udział
dwa dromadery, które były naprowadzane przez strażaków na
najbardziej zagrożone miejsce
i w nich zrzucały wodę. Ostatecznie ogień ugaszono około
godziny 16.00.

Angelika Grzywacz

Fot. Archwium

Początek roku na bani

MIASTO DLA PIJACZKÓW
Plac Ratuszowy i parki miejskie coraz częściej bywają
areną libacji.
„Legalna”, ale droższa piwna oferty
w ogródkach gastronomicznych nie
wystarcza już amatorom zalewania się
w trupa, a widoczek, jaki sfotografował
przed ratuszem, znajomy naszego
Czytelnika, do rzadkości nie należy. I
co gorsza: coraz częściej można uznać,
że jest to jeleniogórska wizytówka. –
Polak nie kaktus, pić musi – koszulki z
takim napisem chętnie zakładali mniej

lub bardziej brzuchaci panowie. Po
butelkę i puszkę sięgają coraz młodsi.
Zakazany owoc kusił od zawsze. Nigdy
jednak na taką skalę. Stróże prawa
zapewniają, że robią, co mogą, aby
zniechęcić młodzież do trunków i napitków. Wysiłki nie zawsze idą w parze
z rzeczywistością, co pokazujemy w
zamieszczonych obok tekstach.

(tejo)

Maksimum ostrożności!
– Był to jeden z największych pożarów w tym roku – mówi Mateusz Grębowicz komendant
straży leśnej Nadleśnictwa Śnieżka w Kowarach. – Całkowitemu spaleniu i zniszczeniu
uległo pół hektara stuletnich świerków oraz odnowienie naturalne pięcioletnich drzewek.
Przypuszczamy, że zaprószenie ognia mogło nastąpić nawet dzień wcześniej.
Leśnicy i strażacy apelują do mieszkańców i turystów o szczególną ostrożność. Jak mówią,
obecnie jest tam bardzo sucho. Wchodząc do lasu z papierosem czy zapałkami czasami
wystarczy kilka sekund by zaprószyć ogień i zniszczyć drzewostan, który rozwijał się kilkadziesiąt lat. Odnawianie szkód jakie powstają w takich pożarach trwa bardzo długo.

1 września po południu strażnicy
zatrzymali podpitą młodzież m.in.
przy ulicy Sowińskiego, Noskowskiego, Różyckiego, Wzgórzu Kościuszki,
Placu Piastowskim, w centrum miasta i innych miejscach.
Dzieci i młodzież zbierały się by
po rozpoczęciu roku szkolnego odreagować przy „piwku”. Część z nich
nie przejęła się nawet obecnością
policji czy strażników miejskich.
Każdy z zatrzymanych został wylegitymowany.
– Notatki z danymi osobowymi
uczniów oraz informacją o spożywaniu przez nich alkoholu trafiły do

szkół, które wyciągną wobec nich
konsekwencje – mówi Grzegorz
Rybarczyk, rzecznik prasowy Straży
Miejskiej w Jeleniej Górze.
Ale to nie koniec. Jak zapowiadają
strażnicy miejscy przez najbliższy
miesiąc będą patrolować wszystkie
salony gier, parki, skwerki i zakamarki miasta. Każdy wagarowicz
zostanie wylegitymowany i odwieziony do szkoły. O jego uchylaniu się
od obowiązków szkolnych dowiedzą
się również jego rodzice.

Młodych ludzi, którym do
życia potrzebna jest piwna
adrenalina podpatrzyliśmy
w minioną środę na placu
Ratuszowym, jak wiadomo monitorowanym czujnym okiem
strażników miejskich, którzy
uważnie mają obser wować
co się wyrabia na centralnym
miejskim placu. Neptun lubi
wodę, wody zabrakło w fontannie, możliwe że wyciekła którąś
nieszczelną r urą Wodnika,
więc chłopcy postanowili lekko
nasączyć smutnego boga mórz.
Wprawdzie bardziej nasączali
własne organizmy, ale i Neptun
mógł chociaż powąchać zapach
żuberka. Młodzież widać była
świadoma, że jeśli zasiądą z

puszkami w rękach, to jakiś
patrol jednak ich może ucapić.
Jako schowek posłużyły szkolne
plecaki, które jak wiadomo,
jeszcze zbyt wielu książek nie
zawierają. Akcja łyk była skoordynowana. Szybkie wyjęcie
puszek, głębokie zaciągnięcie
się złocistym płynem i szybki
powrót puszki do tornistra.
Chyba za szybko żeby wzrok
monitorującego monitoring
wypatrzył ten zabroniony czyn,
bo mundurowych przez całe pół
litra piwa nie zobaczyliśmy. Gdy
młodzież nasączyła już organizmy produktem wiodącego w
kraju browaru, wykazała się
wiedzą ekologiczną. Puszki
wylądowały w koszu na śmieci,

Młodzież nie wylewała za kołnierz

Pijane lato

Policjanci zapamiętają mijające lato z kilku incydentów z
udziałem pijanej młodzieży. Już
w pierwszy dzień wakacji grupa
dzieci w wieku 11-15 lat umówiła
się na picie alkoholu w jednym z
jeleniogórskich parków. Podczas
spotkania pili piwo i wódkę.
Zabawa zakończyła się tym, że
13-letnia dziewczynka z objawami zatrucia alkoholowego trafiła
(Angela) do szpitala, a jeden z biesiadników 15-letni chłopiec miał 1,6

promila alkoholu w organizmie.
Następnego dnia w Wojcieszycach policjanci zatrzymali do
kontroli drogowej 16-latka, który
jechał motorowerem po wypicia
piwa – przypomina podinsp. E.
Bagrowska. Z kolei na początku
lipca cztery dziewczynki w wieku od 13 do 16 lat pobiły 15-latkę.
Napastniczki były pod wpływem
alkoholu.

(tejo)

Akcja „Łyk żubra”

skąd zostały
dość szybko
wyjęte przez
patrol recyklingowy w postaci
brodacza i reklamówki. Nauczyciel przyrody młodych ludzi
zasłużył na piątkę.

Na jaką ocenę zasłużył system
monitorowania placu Ratuszowego? Oceńcie czytelnicy
sami.

Marek Komorowski
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Fot. Mar

Jeden z największych pożarów lasu w okolicach miejscowości Karpniki, powyżej starej
kopalni strawił w miniony wtorek pół hektara pięcioletnich upraw i stuletnich świerków.
Płomienie dochodziły do pięciu metrów wysokości. Z żywiołem przez kilka godzin walczyło pięć zastępów straży pożarnej, leśnicy i dwa samoloty – Dromadery gaśnicze.
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Działacze i sympatycy Platformy Obywatelskiej uczestniczyli
w minioną sobotę w tradycyjnej
pielgrzymce PO do Sanktuarium
Matki Bożej Łaskawej w bazylice
w Krzeszowie. Wierzący modlili
się o łaski konieczne do sprawowania władzy. Ci, którzy w skutki
modlitw nie wierzą, wykorzystali
okazję, aby spotkać się i omówić
taktykę działania na najbliższy
rok. Pielgrzymka jest bowiem
okazją, aby złapać wiecznie zajętych ludzi z czołówek gazet.

Multicentrum gotowe

Nowoczesna placówka edukacyjna, która latem powstała w
Filii Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, już może
przyjąć pierwszych uczniów.
Będą mieli możliwość zgłębienia
wiedzy i różnych dziedzin sztuki
w sposób, jakiego próżno szukać
w szkołach. Do dyspozycji jest aparatura multimedialna, a nawet
– mini stacja meteorologiczna.
Całość czeka na oficjalne otwarcie, którego dokona – najpewniej
21 września – wicepremier i
minister spraw wewnętrznych
Grzegorz Schetyna.

Zwłoki na torowisku

Nieżywą 31-letnią kobietę ze
Szklarskiej Poręby znaleziono
w minioną sobotę na torach w
Sobieszowie. Na miejsce przybyły
ekipy policji, która ustali, jak
doszło do tragedii. Najprawdopodobniej kobieta została potrącona
przez pociąg, który nie zatrzymał
się. Istnieje możliwość, że maszynista nie zauważył wypadku.

Pani komendant
pod Śnieżką

Podkomisarz Mirosława Prośniak jest nową szefową policjantów w Karpaczu. Funkcjonariuszka pełniła obowiązki
komendanta po przejściu do
innej jednostki kom. Tomasza
Kościckiego, dotychczasowego
szefa karpackiego komisariatu.
Ostatnio na funkcję komendanta
mianował panią komisarz insp.
Zbigniew Ciosmak, komendant
miejski policji w Jeleniej Górze.
Zastępcą komendanta został
nadkom. Tomasz Kozłowski,
który dotychczas był zastępcą
naczelnika wydziału prewencji
KMP w Jeleniej Górze.

Koniec laby, marsz do ławy!

– Witam was po 76 dniach wakacji. Nieuchronnie nadszedł moment rozpoczęcia nauki – powiedziała Alina Rasiewicz, dyrektorka Szkoły Podstawowej
nr 10 podczas inauguracji roku szkolnego 2009/2010.
W „dziesiątce” rozpoczęcie roku
odbyło się w dwóch turach. Najpierw w ławkach zasiedli uczniowie klas IV – VI, później – młodsi.
Wyjątkowo liczne jest grono pierwszoklasistów: utworzono cztery
oddziały. Mniej jest szóstoklasistów:
jedynie 65 osób. – Nie pamiętamy
tak nielicznego rocznika – mówiła
dyrektor A. Rasiewicz. Wcześniej
głos zabrała przewodnicząca samorządu szkolnego.
Zwracając się do najstarszych
uczniów dyrektorka podkreśliła,
że liczy, iż spiszą się lepiej niż ich
poprzednicy, którzy osiągnęli
wyniki znacznie poniżej swoich
możliwości. – Mam nadzieję, że

się właśnie prace budowlane. Po
ich ukończeniu „dziesiątka” wzbogaci się o sportowy kompleks w
postaci boisk: do piłki nożnej oraz
do siatkówki i koszykówki.
Dyrektorka szkoły odczytała
też fragmenty listu minister edukacji narodowej Katarzyny Hall,
która zaapelowała do rodziców o
bardziej aktywne uczestnictwo w
życiu szkoły. Będzie okazja, aby się
wykazać: zakończenie tego roku
szkolnego przewidziano o tydzień
później niż w roku bieżącym: 25
czerwca 2010.

(tejo)

Oficjalnie w „szóstce”
Burzą w szklance wody okazało się letnie zamieszanie wokół budowy boiska z programu „Orlik 2012”. Bez przeszkód kasandrycznie wróżonych przez niektórych
samorządowców obiekt powstanie przy SP nr 6. Już rozstrzygnięto przetarg. Prace
mają potrwać do końca listopada.
Tymczasem to właśnie Szkoła
Podstawowa nr 6 im. Włodzimierza Puchalskiego została
wybrana jako miejsce oficjalnego rozpoczęcia roku szkolnego.
Wszystkich zaproszonych gości,
nauczycieli, uczniów i ich rodziców przywitała dyrektor szkoły Maria Guszała. Waldemar
Woźniak, naczelnik Wydziału
Oświaty UM, witał z kolei prezydenta Jeleniej Góry Marka

Obrębalskiego i jego zastępców, radnych z przewodniczącym rady Hubertem Papajem,
dyrektorów jeleniogórskich
placówek oświatowych, księży
jeleniogórskich parafii.
Szef miasta wspomniał o
trudnej sytuacji w szkolnictwie,
ciężkich warunkach w placówkach oświatowych. Przedstawił
osiągnięcia władz w poprawie
t ych warunków po przez

modernizację i remonty istniejącego zaplecza szkolnego
i budowy nowych elementów
tego zaplecza. M. Obrębalski
wręczył też dyplomy kilkudziesięciu pedagogom, którzy
uzyskali t ytuły nauczycieli
mianowanych.

(rylit)

Fot. Tejo

w podstawówkach i gimnazjach.
W liceach jest możliwość wyboru
rozszerzonego bloku przedmiotów, w których młodzi ludzie

„Jedenastka” w nowym „opakowaniu”.
Docieplane są także „trójka” i „piętnastka”
oraz Miejskie Przedszkole nr 10. Roboty
potrwają do połowy listopada.

Rok pełen nowości
chcą się specjalizować. Oznacza
to, że licealiści, którzy nie chcą
uczyć się historii, nie będą gnębieni wiadomościami z dziejów
antyku, o którym po raz ostatni
usłyszą w gimnazjum.
Po 25 latach wraca – jako
przedmiot obowiązkowy na
maturze – matematyka. Czy
zmiana zakończy się powodzeniem na egzaminach? To
jedna wielka niewiadoma.
Licealiści, którzy pójdą na
pierwszy ogień i w maju
zmierzą się z obowiązkową
królową nauk, już teraz czują
strach, bo nie wszyscy są
uzdolnieni matematycznie.
Specjaliści podkreślają, że
„matmę” może zdać każdy,
trzeba się tylko przyłożyć
do nauki.
Spora zmiana szykuje się
dla gimnazjalistów. Obowiązkowo będą uczyli się dwóch

Czwartoklasiści z „dziesiątki” podczas
inauguracji roku szkolnego 2009/2010.

KŁOPOTY Z WINDĄ

Nowo zamontowana winda w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze, która
od pierwszego września miała ułatwić życie niepełnosprawnym uczniom, nie działa.

Ślubowanie nauczycieli mianowanych w „szóstce”.

W Jeleniej Górze szkolne progi przekroczyło prawie 12
tysięcy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. Po raz pierwszy w szkolnych
ławach zasiadły dzieci sześcioletnie. Jeszcze nieobowiązkowo, ale to wstęp do obniżenia wieku szkolnego
dla wszystkich uczniów.
Nowości jest więcej. Jedna z
ważniejszych to zmiana podstawy programowej. Treść nauczania nie będzie się już powtarzała

w czerwcu będziemy was tylko
chwalić – dodała. Powitała też
nowych nauczycieli oraz uczniów,
którzy zasilili szeregi młodzieży w
„dziesiątce”. Pani dyrektor życzyła
powodzenia uczniom klas czwartych, którzy wchodzą w nowy etap
edukacji.
Alina Rasiewicz wspomniała
o programie wspieranym przez
fundusze unijne, dzięki któremu
uczniowie będą mieli przez najbliższe miesiące możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach
szkolnych. Wyraziła też radość z
powodu budowy nowego boiska
szkolnego. – Podczas wakacji zakończyły się przetargi. Zaczynają

Fot. Konrad Przezdzięk

POlitycy do ołtarza

Fot. Rylit
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języków obcych, a nie – jak
dotychczas – jednego. To próba
dogonienia młodzieży z innych
krajów europejskich, bo – jak
twierdzą urzędnicy MEN – polskie dziewczęta i chłopcy pod
względem językowym są w ogonie Europy. Dla szkół to kłopot
ze znalezieniem odpowiedniej
kadry. Młodzież nie rozszerzy
przy tym językowego spektrum:
w planie lekcji będą najczęściej
„oklepane” języki: angielski i
niemiecki.
Uczniowie, których rodzice
nie chcą, aby młodzi ludzie
uczyli się w szkole o seksie, będą
musieli przedłożyć stosowne
oświadczenie na biurko dyrektora. W razie jego braku uczeń
automatycznie będzie musiał
uczestniczyć w lekcjach przygotowania do życia w rodzinie.

(tejo)

Chwilowy brak prądu spowodował rozkodowanie się urządzenia. Obecnie trwa jego naprawa.
Dyrekcja ma nadzieję, że uda się
ją zakończyć do najbliższego
poniedziałku.
– Złośliwość rzeczy martwych,
czy niedostosowanie urządzenia
do polskich warunków, w których czasami brakuje prądu? Takie pytanie zadają sobie zapewne
ci, którzy od kilku dni szukają
przyczyny usterki nieczynnej
windy. Platforma dla osób niepełnosprawnych za około 150
tys. zł, które w całości pochodziły
z budżetu miasta, okazała się
niesprawna już z początkiem
roku szkolnego.
– Winda przez brak prądu
uległa rozkodowaniu – mówi

Bożena Kiser, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i
Technicznych w Jeleniej Górze.
– Są to przyczyny techniczne, na
które ani pracownicy szkoły, ani
firma montująca urządzenia, nie
mają wpływu. Niemniej jednak
zależy nam by usterka została
jak najszybciej usunięta. Mamy
nadzieję, że tak się staniu do
przyszłego poniedziałku, ale
obiecać tego nikomu nie możemy. Do czasu kiedy nie będzie
ona sprawna, zajęcia dla osób
poruszających się na wózkach i
poruszających się z pomocą balkoników, prowadzone były i będą
w klasach na parterze – dodała
dyrektorka ZSOiT.

Dźwig,

czy atrapa?

(Angela)
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Jesienny sezon wędrówek
po karkonoskich szlakach tuż,
dlatego zaprosiłem w tym tygodniu do studia telewizyjnego
Jelonki Macieja Abramowicza,
naczelnika Karkonoskiej Grupy
Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Przypomnę wszystkim numer
telefonu ratunkowego w górach
601-100-300. Jeśli ktoś z Państwa
jeszcze go nie ma wpisanego w
komórkę, to gorąco namawiam,
aby zrobić. Nikomu nie życzę,
aby musiał go używać, ale lepiej
go mieć.
Chodząc po górach i ich ścieżkach często zapominamy, iż
człowiek nie wygrał jeszcze
z naturą. Jakże często potrafi
ona pokazać swoje groźniejsze
oblicze. Lecz działalność naszych dzielnych ratowników
to nie tylko ochrona nas przed
naturą. To częściej wyciąganie
nas z kłopotów, w które sami się
wpędziliśmy.
GOPR to organizacja ochotnicza. Powoduje to całą masę
problemów, głównie związanych z finansowaniem. Służby
ratownicze, zarówno policja i
straż pożarna, to zawodowcy.
Jestem zwolennikiem zrobienia
tego samego z
ratownikami górskimi. Ratownik musi mieć sprzęt najwyższej jakości i pewność, że
nie zabraknie pieniędzy na
działalność. Dziś jest 15 etatowych ratowników w całej grupie
karkonoskiej. To zdecydowanie
za mało. Poza tym na pewno
przydałby się ratownikom własny helikopter.
Po wakacjach wrócili też
politycy. W „Czterech stronach
miasta” Grażyna Marczuk z
SLD, Jerzy Lenard, zastępca
prezydenta, Hubert Papaj, szef
rady miejskiej (obaj z PO) oraz
Pan Miłosz Sajnog z Jeleniej
Góry XXI dyskutują o najważniejszych dla nas, mieszkańców,
inwestycjach.

Wasz
Wiktor Marconi

W sobotę, 12 września, już po raz ósmy
w Jeleniej Górze odbędą się Zawody Jeździeckie w Skokach przez przeszkody o
Puchar Prezydenta Miasta Jeleniej Góry. O
godzinie 10.00 na jeleniogórskim lotnisku
rozpoczną się zmagania czołowych jeźdźców województwa dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego w 5 konkursach
od klasy „LL” do „C”, wśród nich pojawią
się zawodnicy z Jeleniej Góry i dawnego
województwa jeleniogórskiego. Emocji
nie powinno zabraknąć. Organizatorzy
zapraszają wszystkich, a zwłaszcza panie
w kapeluszach. Za najatrakcyjniejszy kapelusz, cenna nagroda. Wstęp bezpłatny.
Patronat medialny objęła Jelonka.com.

Manewry ogniomistrzów
Ponad 200 strażaków z 40 grup ratowniczych z całej
Polski wzięło udział w zakończonej w piątek X edycji
manewrów. Strażacy sprawdzili swoje umiejętności
udzielania pierwszej pomocy. Organizatorem szkoleń są jeleniogórska Komenda Straży Pożarnej oraz
Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego.

(Angela)
Fot. SŁAWOMIR BRANDT

Bez GOPR
ani rusz

Galopem po puchar

Fot. Marek Tkacz

NA EKRANACH
I NA ŁAMACH

(Angela)

„Pro Kowary” nie tylko dla Kowar
– Poprzez różne działania ożywić miasto i umocnić jego pozycję w regionie – oto cel nowopowstałego Stowarzyszenia
Pro Kowary, które konsoliduje się w mieście nad Jedlicą.
Stowarzyszenie powstało na bazie Klubu Piwosza, który aktywizuje kowarzan i przyjaciół z regionu
jeleniogórskiego już od kilkudziesięciu lat. – Piwo jest oczywiście
tylko pretekstem i symbolem do
wspólnych działań, które służą
wszystkim, nie tylko piwoszom –
mówi Andrzej Więckowski, członek
klubu i jego wiceprezes. Organizacja zawiązała się na bazie chęci
konsolidacji lokalnej społeczności
i umocnienia w niej więzi zarówno
międzyludzkich, jak i spajających
mieszkańców z Kowarami i ich
okolicą. Klub Piwosza działa
nieprzerwanie od
ponad trzydziestu
lat, co jak na organizację nie-

formalną, spajanej koleżeństwem i
przyjaźnią, więzami towarzyskimi,
jest nieprawdopodobnym ewenementem
– Kiedy powstała nieistniejąca
już Polska Partia Przyjaciół Piwa,
Kowarski Klub Piwosza miał za
sobą bogatą w imprezy przeszłość,
wycieczki do polskich i czeskich
browarów (lata 80), turnieje piłkarskie, biegi, wyścigi kolarskie,
festyny, występy kabaretowe,
imprezy biesiadne – dodaje A.
Więckowski. PPP weszła
do parlamentu, bo działaczom w głowie była wielka polityka. Długo
w nim nie
była,
b o

Fot. Archwium

6

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Jedna z edycji Biegu Piwosza w Kowarach

w 1993 roku prezydent Wałęsa
parlament rozwiązał, a po zmianie
ordynacji wyborczej partia nie miała najmniejszych szans powtórki
sukcesu z 1991 roku. Ugrupowanie
przestało istnieć. A kowarski klub,
który salony miał w poważaniu,
prężnie działa do dziś.
– Bieg Piwosza, na którym
przez ponad trzydzieści lat corocznie startowało nawet po kilkaset uczestników, to impreza na
Wojkowie, będąca jednocześnie
festynem, na którym też odbyły się po raz pierwszy w Polsce
„mistrzostwa świata w toczeniu
beczki”. Kolejna edycja Biegu już
w październiku. Dziełem Klubu
Piwosza jest Wjazd na Przełęcz
Okraj – opowiada Andrzej Więckowski, impreza, która zaczęła
się od zawodów kilku przyjaciół,
a teraz jest znanym w całej Polsce
wydarzeniem kolarskim, w którym
bierze udział dwustu zawodników,
amatorów w różnym wieku, ale
też wielu wysoko notowanych
sportowców.
Aż trudno uwierzyć, że pomysł
na tę imprezę zrodził się podczas

towarzyskiej biesiady – słyszymy.
Spiritus movens całej organizacji
jest od początku Adam Bierowski,
kowarzanin z krwi i kości, który gada niewiele, a robi bardzo
dużo.
Bez niego to wszystko nie byłoby
możliwe.
Ostatnio jednak działalność
klubowych entuzjastów okazała się
niewystarczająca w konfrontacji
z możliwościami efektywnego
funkcjonowania. – Jako klub mogliśmy tylko pomarzyć o dostępie
do środków z funduszy unijnych,
które mogłyby nam umożliwić
organizację ambitniejszych imprez
i wydarzeń – wyjaśnia Andrzej
Więckowski. – Stąd decyzja o
sformalizowaniu działania i stworzenia Stowarzyszenia Pro Kowary,
które jest prawnym reprezentantem Klubu Piwosza, ale nie tylko.
– Aby ubiegać się o jakiekolwiek
wsparcie i opracowywać projekty,
potrzebna nam była osobowość
prawna, którą teraz mamy – zaznacza.

(tejo)

W Stowarzyszeniu czują, że mogą zrobić wiele dla Kowar i okolic. Jego członkowie są
dalecy od myślenia w kategoriach politycznego egoizmu i snucia planów, których nie da
się zrealizować. – Pragniemy zaproponować mieszkańcom miasta oraz wszystkim, którzy
żyją w regionie jeleniogórskim wspólne imprezy, niekoniecznie o sportowym charakterze.
Może będą to wydarzenia literackie, ze świata sztuki? – zastanawia się A. Więckowski. Jak
zapewnia, niebawem – po burzy mózgów – Pro Kowary przedstawi pomysły na przyszłość.
Być może dzięki nim będziemy zmieniać niekorzystny wizerunek Kowar jako miasta porażek
kojarzonego głównie z tym, co najgorsze: likwidacją dużych firm, ucieczką młodzieży i
pogłębiającym się kryzysem społecznym.

Chcę być przydatna miastu

Przed finałem

Zakończyliśmy papierową edycję
plebiscytu „Ulubiony lokal, pensjonat, hotel”. Teraz czas na głosy
internautów. Wyniki podamy w
nadchodzącą środę na www. jelonka.com oraz za tydzień na łamach
tygodnika.

Castorama bez poślizgu

Zgodniezzapowiedziamiiwbrew
ostatnim przewidywaniom pierwsi
klienci marketu „Castorama” zrobią
zakupy w placówce w grudniu tego
roku. Jednak – zanim wejdą do
sklepu – mogą postać w długich
korkach. Wymagające przebudowy
skrzyżowanie ul. Grunwaldzkiej i
Jana Pawła II zostanie zmodernizowane dopiero w maju przyszłego
roku. Zwiększył się zakres i koszt
robót. Nie jest wykluczone, że częściowo zapłaci za nie miasto.

Duch lipy w blasku

Turyści i mieszkańcy Karpacza
mieli już okazję podziwiać iluminację miejscowego parku. Najbardziej
zaskoczyło ich jednak odkrycie głowy człowieka w dziupli historycznej
Lipy Sądowej. Prezentacja została
przygotowana przez organizatora
Karkonoskiego Festiwalu Światła.

Kolizja na Kapeli

Trzy auta zderzyły się w piątek
wieczorem na drodze Jelenia Góra
– Legnica, blisko Dziwiszowa. Jadąca
Polonezem w kierunku Legnicy
kobieta zderzyła się z Oplem Merivą, który zmierzał w odwrotnym
kierunku. Na te auta wjechał podążający za oplem kierowca auta marki
Renault Clio. Poszkodowani trafili do
szpitala. Ich obrażenia okazały się
jednak niegroźne. Policjanci potraktowali incydent jak kolizję drogową,
ale sprawcę ustali dochodzenie.

ROZMOWA JELONKI

Jelonka.com – Czy spodziewała się pani takiego
zbiegu okoliczności, że drugi
już radny z pani listy złoży
mandat?
Ewa Olchówka – To było dla
mnie zaskoczenie, że prawie
trzy lata po wyborach, mogę
zostać radną. Ale jednocześnie
bardzo się cieszę, że mogę się
przydać na ten rok pracy rady.
– Mieszkanką Jagniątkowa
jest pani od niedawna, czy
poznała pani specyfikę tego
miejsca? Czy pani zdaniem
radny jest bardziej reprezentantem swojego zakątka, czy
raczej całego miasta?
– Uważam, że radny ma dwojakie zadanie. Oczywiście powinien reprezentować swoich

wyborców, działać na rzecz
lokalnej społeczności, bo ich
bolączki najlepiej zna. Ale też
powinien brać pod uwagę interesy miasta jako całości.
– Czy ma pani jakąś sprawę na której rozwiązaniu
będzie pani szczególnie zależało?
– Jeszcze zanim zostałam
radną, działałam w stowarzyszeniu Watra Jagniątkowska,
które stawia przed sobą cel,
aby Jagniątków odzyskał daną
rangę miejscowości wypoczynkowej i turystycznej. Jest zaniedbany i nie doinwestowany w
porównaniu z innymi częściami
Jeleniej Góry. Od kilku miesięcy działałam już na rzecz
przywrócenia roli turystycznej

naszej dzielnicy. Mieszkańcy są
bardzo zainteresowani, żeby
przyciągnąć do nas turystów.
Za pośrednictwem Watry już zaczęliśmy działania upiększające
i porządkujące naszą dzielnicę.
Odnowiony w czynie społecznym plac zabaw zaczyna już
pełnić funkcję skweru miejskiego. Jagniątków leży dokładnie
w połowie między Karpaczem
a Szklarską Porębą. Możemy
być główną bazą wypadową w
Karkonosze.
– Od kiedy mieszka pani
w Jeleniej Górze?
– Jestem jeleniogórzanką
z urodzenia, tutaj kończyłam
szkoły i studiowałam. Mam
męża i dwoje dorosłych dzieci.
Córka kończy studia, syn pracu-

je od kilku lat jako informatyk,
a skończył Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Politechniki
Wrocławskiej w Jeleniej Górze.
Ja natomiast od kilku już lat
zajmuję się systemami jakości
w laboratoriach badawczych
i w Karkonoskim Systemie
Wodociągów i Kanalizacji
odpowiadam za stworzenie
odpowiedniego systemu jakości
w laboratorium.
Dziękujemy za rozmowę.

Marek Komorowski

Fot. Mar

Rozmowa z Ewą Olchówką, nową radną Rady Miejskiej w Jeleniej Górze.
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reklama / WYDARZENIA

Słaby jest ten Wrzesień
Fot. Konrad Przezdzięk

Fot. Konrad Przezdzięk

Kto po ubiegłorocznym jubileuszowym święcie Jeleniej Góry nabrał apetytu na powtórkę z rozrywki, gorzko
się rozczaruje. 51. edycja fety jest kiepska. Kilka rodzynków nie uczyni z tradycyjnego września porywającego
ciągu zdarzeń.

Wrześniowe hity
Janusz Radek porwał publiczność. Wiele wskazuje na to, że było to jedne
z nielicznych godnych braw na stojąco wydarzeń WJ.
Wprawdzie wtorkowy (1 września)
koncert inauguracyjny zakończył
się owacją na stojąco, jednak trudno
wymagać, aby szczerymi oklaskami
przywitano program tegorocznego
Września Jeleniogórskiego.
W miniony weekend zamiast
podziwiać walki rycerskie i podżerać pieczoną świnkę na Jarmarku
Średniowiecznym, jeleniogórzanie
siedzieli w domach. Imprezy nie było,
bo miasto nie dostało dofinansowania
z funduszy polsko-czeskich. A bez Czechów o średniowieczu w Jeleniej Górze
mowy nie ma. Na otarcie łez – świetne
widowisko „De Regeneratione” w
Kościele Łaski pod Krzyżem Chrystusa.
Też polsko-czeskie. Jeden z rodzynków
tegorocznego święta (o samym wydarzeniu czytaj na stronie 14).
Wbrew cięgom, jakie zebrała od
swoich „antypatyków”, gwiazda koncertu inaugurującego obchody święta
Jeleniej Góry, Janusz
Radek dał
świetne show
z wiązanką
„Dziwny jest

ten świat – opowieści Niemenem”.
Można tego muzyka nie lubić, jednak nie sposób mu odmówić specyficznego głosu o niesamowitej rozpiętości
(od falsetowego kontraltu aż do niemal

rocznica wybuchu drugiej wojny
światowej splotła się z inauguracją 51.
Września Jeleniogórskiego. Refleksja o
okropnościach, które zgotowali ludzie
ludziom z jednej strony, a z drugiej

WRZESIEŃ JELENIOGÓRSKI ZACZĄŁ SIĘ JAK
FILM HITCHCOCKA: OD MOCNEGO UDERZENIA
NA PLACU RATUSZOWYM. ALE NA PEWNO NIE
SKOŃCZY SIĘ JAK DZIEŁA MISTRZA SUSPENSU.
barytonu). Nie można też powiedzieć,
że Radek źle śpiewa Niemena. Czyni to
w sposób charyzmatyczny, a brzmienie jego interpretacji hitów Czesława
Wydrzyckiego z towarzyszeniem
30-osobowej orkiestry symfonicznej
porwało publiczność, która nie chciała
muzyka wypuścić ze sceny. Radek
bisował dwa razy. Jako przerywnik
zabrzmiał też skoczny „trashowy”
rosyjski numerek.
Radek zszedł ze sceny żegnany owacją na stojąco. Publiczność, która odebrała lekcję śpiewania na przykładzie
piosenki „Wesołego, powszedniego
dnia”, wcześniej oklaskiwała „Dziwny
jest ten świat”, „Pod Papugami” i inne
przeboje z repertuaru Niemena.
Koncert to był nietypowy: 70.

– radość ze sztuki: muzyki, śpiewu,
tańca. Imprezę prowadził prezenter
Muzycznego Radia Arkadiusz Włodarski, który w antraktach nawiązywał
do historii z wojennych lat. Święto
miasta otworzył oficjalnie prezydent
Marek Obrębalski.
Występy w ramach cyklu „Zaczęło się w Polsce” miały zobrazować
sztukę sceniczną narodów, które
podczas II wojny światowej ucierpiały najbardziej: Romów, Żydów i
Polaków. Stąd właśnie tak dobrany
repertuar. Cygański Teatr Tańca „Terno” z charakterystyczną dla tej nacji
muzyką i pląsami. Świetne solówki na
akordeonie, fletni pana i skrzypcach,
rozgrzewające publiczność cygańskie
accelerando i słodkie abandonato wła-

ściwe romskim melodiom. Było trochę
przebojów podwórkowych, ale pojawił
się też „Czardasz” V. Montiego.
„Kroke”, czyli w języku jidysz –
Kraków. Nietypowy to kwartet, bo
z altówką i akordeonem. Muzykom
udało się niełatwymi melodiami trafić
w serca widzów. Klezmerskie muzykowanie z klimatem bałkańskim bardzo
się jeleniogórzanom podobało. Brawa
dostał Tomasz Kukurba (altówka),
który jednocześnie wykonywał piękne
wokalizy, a do niektórych utworów
wykorzystywał gwizd.
Janusz Radek życzył wszystkim wesołego Września Jeleniogórskiego. Czy
taki będzie? Koncert inauguracyjny
zorganizowany przez Jeleniogórskie
Centrum Kultury to jedyne tego typu
wydarzenie z okazji święta stolicy
Karkonoszy. Tylko rozbudziło apetyt mieszkańców, który na pewno
pozostanie niezaspokojony. Chyba
że miodem od pszczelarzy, których
warsztaty są anonsowane jako jedna
z ważniejszych imprez miesiąca.
Wiadomo jednak, co się dzieje z organizmem po pochłonięciu nadmiaru
słodkości…

Konrad Przezdzięk

Mocne brzmienie Silesii Sonans

W koncercie inauguracyjnym
wystąpili: Agnieszka Rehlis – mezzosopran, Wojciech Wieczorek
– skrzypce, Tomasz Strahl – wiolonczela oraz Jadwiga Delepaut
– organy: oto czwórka wykonaw-

Marek Obrębalski
wyraził nadzieję, że
święto miasta spodoba
się mieszkańcom.
komentarz – str. 9

ców, za sprawą których Kościół
Łaski pod Krzyżem Chrystusa
rozbrzmiał świetną muzyką. Tak
było przez niemal cały miniony tydzień. Recitale znanych organistów
i koncert Orkiestry Polskiego Radia

Co przed nami?
11 września o godzinie 20 odbędzie się koncert Oliviera
Latry, organisty z paryskiej katedry Notre-Dame. Artysta
wykona m. in. „Salve Regina”. Towarzyszyć mu będzie tenor
Piotr Bunzler. 14 września w koncercie z okazji 300-lecia
rozpoczęcia budowy Kościoła Łaski wystąpi Orkiestra Koncertowa Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska
Polskiego. W koncercie finałowym (16 X) zaplanowano
prawykonanie „Hymnu Paschalnego” Wojciecha Kilara.
Słynny kompozytor muzyki filmowej osobiście przybędzie
do Jeleniej Góry i będzie gościem honorowym koncertu.
Początek o godz. 19. 30.

Fot. Rylit

Fot. Konrad Przezdzięk

Koncertem promującym płytę „300 lat w Kościele Łaski” rozpoczął się w miniony wtorek XII Europejski Festiwal Muzyki Organowej „Silesia Sonans”. Największa impreza
muzyczna w regionie potrwa aż do 16 X. Część wielkich wydarzeń już za nami.
„Amadeus” pod dyrekcją Agnieszki
Duczmal uświetniły rangę imprezy.
Do tego sobotnia premiera oratorium „De Regeneratione” (czytaj
na stronie 14).

(rylit)

Od 12 d o 13 wr z eś ni a
potrwają Międzynarodowe
Warsztaty Pszczelarskie, które w tym roku zgromadzą
pszczelarzy z całej Polski oraz
z Czech i Niemiec. Ich areną
będą głównie Cieplice, choć
inaugurację zapowiedziano w
Filharmonii Dolnośląskiej.
Od 24 do 27 września – po
zapadnięciu zmroku – Cieplice
rozbłysną blaskiem iluminacji
świątecznych. Będzie to preludium do zapowiadanego na
grudzień II Karkonoskiego
Festiwalu Światła, który odbędzie się dzięki zapałowi Roberta Futehendlera oraz Janusza
Stańczyka przy wsparciu jeleniogórskiego samorządu.
W ostatni weekend września
Rynkiem rządzić będą miłośnicy staroci i osobliwości, którzy
wezmą udział w dwudniowym
jarmarku organizowanym
przez Osiedlowy Dom Kultury. Chętni do wystawienia
stoiska poznają szczegóły w
Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej przy ul.
Bankowej 27, pod nr telefonu:
0 75 76 76 925 lub e-mailem:
it@jeleniagora.pl
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WIADOMOŒCI

Życzliwi i zdrajcy
TEMAT TYGODNIA

Donos potępiany w czasach komunistycznego zniewolenia, dziś wraca do łask. Nie zawsze anonimowe listy, sms-y, e-maile
czy też zwykłe „słówko” szepnięte komu trzeba na ucho rujnują wielu osobom życie. Zaciera się też granica między przekazywaniem informacji odpowiednim służbom a bezczelnym donoszeniem pobudzonym zawiścią, zazdrością, żądzą
zysku lub zemsty.

Śmierć konfidentom

(Nie)potrzebna reakcja

– W ostatnich latach mamy
coraz więcej zgłoszeń od obywateli. Przychodzą bądź dzwonią w
różnych sprawach. Ludzie reagują
na pijanych rodziców, opiekunów,

przemoc w rodzinie, alkoholizm,
awantury, kradzieże, wandalizm,
szarżowanie na drogach – i jest to
bardzo pozytywny objaw – uważa
podinsp. Bagrowska. Zaznacza,
że takich interwencji nie można
nazwać donosem. Ten kojarzy
się negatywnie, a zgłoszenia w
celu ratowania zdrowia i życia
innych są obowiązkiem każdego
z nas. W tym świetle trzeba też
rozpatrzeć zeznanie Krzysztofa N., który „wsypał” kumpla,
prawdopodobnego mordercę
pana Roberta. – Wyeliminował
w ten sposób ze społeczeństwa
potencjalnego sprawcę kolejnych
zbrodni – usłyszeliśmy od oficera
operacyjnego policji.

spodobała się jednemu z sąsiadów. Zadzwonił na 997 mówiąc,
że za ścianą jest libacja a w
domu są małe dzieci – opowiada
pani Marta z Jeleniej Góry. – Na
szczęście funkcjonariusze od
razu zorientowali się, że nie ma
podstaw do interwencji, ale czy
zawsze tak jest? – pyta.
Nie zawsze „uprzejma informacja” ratuje czyjeś życie, lub
ułatwia egzystencję.
Przez jeden donos pewna kobieta straciła pracę w ważnej instytucji, bo podczas zwolnienia
szpitalnego w chwili większego
dopływu sił, wyszła z matką do
restauracji na obiad. Zobaczyła
ją osoba „życzliwa”, która szybko

Dzięki informacji kolegi domniemany morderca trafił za kratki.
Dla przestępcy to zdrada. Dla uczciwego człowieka – dobry uczynek.

Fot. Archwium

W jeleniogórskim półświatku
przestępczym N. traktowany jest
jak „wazelina”, „ucho”, „kabel”
czy „konfitura” – jak ludzie na
bakier z prawem nazywają tych,
którzy udzielają informacji. Jak
konfident. Jeden z napisów na
ścianach śródmieścia grozi takim
osobom śmiercią. Zupełnie inaczej patrzą na tę kwestię ludzie
prawi, w tym policjanci.
Codziennie stróże prawa odbierają kilkanaście zupełnie anonimowych zgłoszeń. Rocznej sumy
nie sposób jednak zliczyć. Jak
mówi podinsp. Edyta Bagrowska, oficer prasowy Komendy
Miejskiej Policji w Jeleniej Górze,
mundurowi rozróżniają jednak
donosy od informacji o pewnych
nieprawidłowościach i zdarzeniach mogących świadczyć o
popełnieniu przestępstwa.
– Ludzie z roku na rok stają
się bardziej wrażliwi na krzywdę

innych i na to, co dzieje się obok
nich – podkreśla policjantka
zauważając pozytywny aspekt
informowania jej kolegów o tym,
że komuś dzieje się krzywda. – Do
niedawna sąsiedzi bywali głusi
na krzywdę osób za ścianą. Nie
tylko nie zgłaszali np. stosowania przemocy wobec dzieci, ale
również nie chcieli rozmawiać o
tym z funkcjonariuszami, którzy
przyjeżdżali na miejsce.

Fot. Policja

Oskarżony o morderstwo Roberta Stankiewicza, Bogu ducha
winnego piekarza, który zginął w
pierwszej dekadzie maja, Dawid
K. zapewne do dziś cieszyłby się
wolnością, gdyby nie obciążające
osiemnastolatka zeznanie Krzysztofa N. Czy kierowała nim wizja
wzbogacenia się o pięć tysięcy złotych nagrody ufundowanej przez
policję za wskazanie zabójcy, czy
też wyrzuty sumienia człowieka
wtajemniczonego, nie wiadomo.
Fakt jest taki, że N. sypnął, a policja złapała Dawida, który czeka
na rozpoczęcie procesu w Areszcie
Śledczym.

\W latach totalitaryzmu państwo namawiało do
donoszenia na wyimaginowanego wroga. Dziś w
państwowych (i nie tylko) firmach donosy są mile
widziane przez szefów.

Plagą dla polic jantów są
skłócone małżeństwa. Żony –
zbierając haki potrzebne do
dokumentacji rozwodowej –
często wydzwaniają na 997 z
„informacjami” jakoby małżonek jechał pijany samochodem
lub gdzieś rozrabiał. Po jakimś
czasie funkcjonariusze wyczuwają, kiedy sprawa jest „szyta”.
Bywa, że nadgorliwa połowica
płaci mandat za nieuzasadnione
wezwanie policji. Mężowie zresztą nie są swoim „wybrankom”
dłużni i także szukają okazji, aby
im utrudnić codzienność.
Inne donosy dotyczą złośliwości sąsiedzkich. Często te
informacje są niepotwierdzone
i nieprawdziwe – mówi Edyta
Bagrowska. – Bardzo często
donosami zgłaszanymi na policję ludzie próbują mścić się na
sąsiadach lub znajomych.
Inna sytuacja, która budzi
mieszane uczucia, to donoszenie
na rodziców, którzy piją alkohol
i mają małe dzieci. – Oczywiście
patologiczne przypadki należy tępić z całą stanowczością.
Ale moja koleżanka, która jest
normalną i szanowaną osobą,
urządziła imieniny. Było kulturalnie i spokojnie. Dzieci spały w
innym pokoju. Jakież było nasze
zdziwienie, kiedy przyjechała
policja. Okazało się, że feta nie

poleciała z jęzorem do szefa.
Ten nawet się nie zastanawiał.
Sprawdził tylko, czy rzeczywiście ta kobieta ma zwolnienie.
Kiedy wróciła, na stole leżała
dyscyplinarka – mówi nam pragnący zachować anonimowość
jeleniogórzanin. – Pan też w sumie nam donosi – zauważamy. –
No tak – odpowiada mężczyzna.
– Z tymi donosami tak jest, że idą
po sobie jak domino – uśmiecha
się niewesoło.

Szaleją w sieci

Pole do popisu naśladowcom
Judasza, uważanego za „patrona” donosicieli i zdrajców, dał
Internet. Moderator „Jelonki.
com” niemal codziennie czyta
posty, w których „osoby życzliwe” piszą na forum publicznym
o tym, kto z kim sypia, kiedy
pije i co robi, kiedy teoretycznie
powinien być w pracy. Padają
nazwiska ważnych oficjeli z
czołówek gazet. Oczywiście te
informacje nie są puszczane w
eter. To pomówienia. Nie tolerujemy takich anonimowych
sygnałów.
Donosami zasypywane są też
skrzynki elektroniczne (i tradycyjne też) różnych instytucji,
z którymi współczesny Polak
związany jest nierozerwalnie.
To Urząd Skarbowy, Zakład

Ubezpieczeń Społecznych, Państwowa Inspekcja Pracy
czy stacja sanitarnoepidemiologiczna. W
większości tych placówek
nikt nie zlicza donosów.
Fiskus podał nam zbliżoną
liczbę pism – donosów,
które przekazywane są do
wydziału „kontrola podatkowa”. W minionym roku
takich pism trafiło tu 107.
Do końca sierpnia tego
roku jest ich już 79.
– Nie są to jednak
wszystkie pisma, część z
nich trafia też do innych działów
i nikt tego nie zlicza – usłyszeliśmy od prawnika działu.
– Można powiedzieć jednak,
że w tym roku ludzie są dość
aktywni pod tym względem. W
wielu przypadkach piszą oni o
rzeczach, które zasłyszeli przy
piwie na grillu, ale spora część
z nich się niestety potwierdza –
usłyszeliśmy. Wniosek: donosy
nie idą do kosza, ale są rzetelnie
sprawdzane przez odpowiedzialnych pracowników.
Trudno dostać się do statystyk
ZUS. Tygodniowo odbieranych
jest tam po kilka tysięcy pism.
Donosy, jak i inne listy trafiają
do poszczególnych komórek, w
których nikt nie jest w stanie ich
od siebie oddzielić. W tej placówce
podkreśla się, że zamiast donosu,
należy stosować eufemistyczne
określenie: „pisma informujące o
pewnych nieprawidłowościach”.
– Trudno jest nam nawet powiedzieć, czy takich pism jest dużo
czy mało – mówi Renata Krajcarz,
rzecznik prasowy wałbrzyskiego
oddziału ZUS-u.

Nie jestem kapusiem

Donos jest wciąż swego rodzaju „miernikiem” stosunków
międzyludzkich. Spotykamy się
z nim na co dzień. – Nie donoszę, nie jestem kapusiem...ale
powiem, co wiem – usłyszeliśmy
pewnego razu od starszego pana
próbując przeprowadzić wywiad
środowiskowy na temat człowieka, który do redakcji zgłosił się
o pomoc w dość zawiłej sprawie.
Sąsiad nie miał oporów, by opowiedzieć o wszystkich grzechach
i grzeszkach kolegi zza ściany.
Na koniec rozmowy rzucił jednak na pożegnanie: „proszę
pamiętać, że nie wie pani tego
ode mnie. Ja nie zajmuje się
cudzym życiem, mam wystarczająco własnych problemów,
ale na tego człowieka proszę
uważać, żona nie zostawiłaby
go, gdyby nie miała powodu” –
usłyszeliśmy.

Angelika Grzywacz,
Konrad Przezdzięk

TRZY PYTANIA JELONKI.COM

Moralność na rozdrożu
– Przypuśćmy, że sąsiad
księdza poszedł na lewe zwolnienie i oszukuje ZUS i ksiądz
o tym wie…
Ks. Grzegorz Łukasik: – Czy w
tej sytuacji moim obowiązkiem
jest napisanie donosu do ZUS?
(uśmiech). W Dekalogu czytamy:
Nie mów fałszywego świadectwa
przeciwko bliźniemu swemu. Załóżmy, że sąsiad ma czworo dzieci. Gdyby pracodawca dowiedział
się o nieuczciwości pracownika,
ten wyleciałby z pracy. Wtedy
mężczyzna znalazłby się bez
środków do życia. Nie doniósłbym
na niego, bo takie zachowanie
traktuję jako coś niezgodnego nie
tylko z moim charakterem, ale i
nauką Kościoła, ale na pewno porozmawiałbym z nim, nakłonił,
aby zmienił swoje zachowanie.
– A groźny bandyta, który
księdzu wyspowiadał się z
tego, co uczynił…
– Obowiązuje mnie tajemnica
spowiedzi, to chyba oczywiste.

Rzecz jasna, gdyby się w inny
sposób dowiedział o tym, co ów
hipotetyczny bandzior uczynił,
nie zawahałbym się, aby podzielić
się tą wiedzą z policją.
– Co sądzi ksiądz o coraz
większym zasięgu zjawisku
donoszenia?
– To bardzo złożona kwestia,
która czasami rodzi wielkie dylematy. Cała sytuacja dowodzi,
jak ciężko dziś ludziom żyć w
zgodzie z własnym sumieniem.
Pokusa rekompensaty za informacje łamie nie jeden twardy
kręgosłup moralny. Często jednak wynikają one z pobudek
prozaicznych: zemsty, zazdrości,
chęci odegrania się. Gdybyśmy w
zarodku zwalczali zawistne myśli
i potrafili zobaczyć w naszym
bliźnim człowieka i przyjaciela,
a nie wroga – takich sytuacji na
pewno byłoby mniej.
Dziękuję za rozmowę.
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ROZMAITOŒCI
Jarmarcznie
i przekupczo
Byliśmy już w kinie i w teatrze, w filharmonii – o ile się
nie mylę przy okazji klaskania
nie w tym momencie, co trzeba
– też, więc właściwie wysoka
kultura (szczególnie w przypadku kina) już za nami. Czas
więc wejść w sfery kultury niższej, mianowicie jarmarcznej, a
wręcz przekupczej.
Przykładem idealnym są
zjawiska towarzyszące rozpoczęciu roku szkolnego w liceach
ogólnokształcących (a pewnie
i technikach i innych wynalazkach), podczas gdy absolwenci
mają jeszcze miesiąc wolnego i
mogą bez problemów pokazać
się w swej byłej szkole pod pozorem sprzedaży podręczników.
Sposobów do zachęcenia do
siebie (lub książek) klientów
jest bez liku, a co cwańszy sprzedawca, to i styl oryginalniejszy.
Po pierwsze: głupie przebranie.
Im głupsze, tym lepsze. Może to
być głowa niedźwiedzia, ogon
bobra lub nawet ryj świński.
Brakuje jeszcze tylko tego, żeby
część cwaniaczków (tudzież
cwaniaczek) poubierała się
w bieliznę odblaskową. Nikt
natomiast (stety, niestety?) nie
wpadł na pomysł uskutecznienia striptizu do przyciągnięcia
klientów (można by to połączyć
z odblaskowością, bo ze świńskim ryjem raczej nie).
Mniej oryginalni posługują się wrzaskami („u mnie
najtaniej!”) lub wręcz monosylabami. Są też i tacy, którzy
liczą na nagły napływ klientów
spowodowany zagrodzeniem
wyjścia na świeże powietrze,
którego w liceach nierzadko
brakuje, swoim stoiskiem.
Zręczności w handlu ręcznym tudzież zapazusznym
(lub zzapazusznym - jak kto
woli) jak i metod wraz z utargiem, żądnym zysku uczniom
pozazdrościłaby niewątpliwie
niejedna przekupa, nawet taka,
którą zdążył podczas lat przepracowanych w fachu nadgryźć
spróchniały ząb czasu.
Handlowcy naręczni i naławkowi oprócz tej właśnie klasyfikacji, dzielą się według cen i
min. Część z nich posługuje się
zasadą zdzieractwa. Zależy im

na uzyskaniu jak największej
ceny na Bogu ducha winnym
pierwszaczku, coby się jak
najbardziej ubogacić i wydać
gotówkę na niecne cele (sic!).
Inni z kolei przyciągają chmary
uczniaków cenami nadzwyczaj
atrakcyjnymi, bo chcą się zbędnego balastu jak najszybciej
pozbyć. Smutasy zbyt wielkiej
kasiory nie trzepią, podobnie
ci ze sztucznymi uśmieszkami.
Częstą praktyką jest cwaniactwo stosowane, gdy ostatnią deską ratunku jest oferta innego
podręcznika, niż ten wyjściowy
- „nie mam polskiego, ale może
w zamian fizyka?”.
Opisywani kupcy (w stadium
zaawansowanym) uzyskują
kochane pieniążki jedynie na
przerwach, na lekcjach zaś
się nudzą niemiłosiernie. W
związku z tym muszą znaleźć
sobie jakieś arcykreatywne
zajęcie na te pełne marazmu
45 minut. Uskuteczniają więc
momentami (karalną!) zmowę
cenową, lub – dla jakże odświeżającej odmiany – wysysają
tlen z pobliskiej piekarni, lub
zasysają wiedzę siadając na
własnych książkach.
Wątpliwości budzi nieraz
strona wizualna sprzedawanych dóbr. W najlepszym stanie – nie wiedzieć czemu – są
podręczniki od chemii i fizyki.
Inne natomiast potrafią wyglądać jakby były używane
jako zapory antypowodziowe
przy obfitych opadach deszczu
i innych kataklizmach. Jednak
prawdziwą zmorą książek są
sprośne komentarze (och nie!)
na marginesach, lub też liściki,
nierzadko miłosne w stylu „kocham pana od fizyki! - Ziutek”.
Niechaj handel kwitnie, hejże
hola! Niechaj młódź szlachecka
zdobywa kolejne talenta! A speców od monosylab i misiowych
głów zapraszamy na okoliczny
ryneczek, gdzie będą mogli
porykiwać bez skrępowań, ile
sił w płucach i w nozdrzach! Odblaskowej bieliźnie natomiast
nie mówimy nie!
Podpisany w liczbie mnogiej,

Konrad Lipiński

PLOTKI I FAKTY
Fety i rauty

Jak każde święto publiczne
Wrzesień Jeleniogórski ma też
swoje nieoficjalne oblicze. Jeden z
jego wyrazów zobaczyli wtajemniczeni, których spotkał zaszczyt
zaproszenia na bankiet inaugurujący jeleniogórską fetę. Samorządowcy pełni podwójnych wrażeń
po dwóch koncertach, których
musieli wysłuchać jednocześnie
dzięki świetnej koordynacji imprez,
zjawili się w gościnnych progach
restauracji Metafora, która otwiera
w Jeleniej Górze nowy rozdział w
gastronomii i sposobie prowadzenia
lokalu. Władzuchnę i gości skusiły
kolorowe drinki podawane wzorowo przez piękne hostessy. Nozdrza
wiercił ponętny zapach pieczystego.
Na stołach zwanych szwedzkim
bufetem piętrzyły się mięsiwa,
zakąski i sałatki. Towarzystwo konsumowało stojąc, a atmosfera dzięki
tajemniczej zawartości szklaneczek
stawała się coraz bardziej luzacka.
Nic dziwnego, że feta zakończyła się
grubo po północy, a niektórzy goście
tak się w Metaforze „zasiedzieli”,
że mieli kłopot z wyjściem. Bankietem samorządowcy nadrobili
więc wszystkie niedoskonałości 51.
Września Jeleniogórskiego.

Migawk¹ i piórem Jelonki.com

Fot. Konrad Przezdzięk
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– Słyszałem, Mundek, że uruchamiacie coraz więcej…

– autobusów zastępczych.

Zaorski w tłumie

Znany reżyser i niegdysiejszy
prezes Telewizji Polskiej Janusz
Zaorski poznaje Jelenią Górę i
okolice. Wszystko za sprawą prezesa
światowego Pen Clubu Ronalda
Harwooda, który popełnił był dramat „Odbita chwała”. Sztuka będzie
pierwszą tegoroczną premierą w
Teatrze im. Norwida, a reżyserem
jest właśnie wspomniany pan
Janusz. Celebryta od czerwca bywa
więc w stolicy Karkonoszy i w jej
okolicach, które bardzo przypadły
mu do gustu. Ostatnio jest tu coraz
częściej. Już w czerwcu widzieliśmy, jak rozkoszował się kawą i
słodyczami na tarasach pałacu w
Wojanowie. A ostatnio koił duszę
koncertem Janusza Radka.

(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.

– Słuchaj, to może się wam
jakoś przydam?

Marek Woźniak, dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, Edmund Pomieczyński, naczelnik sekcji jeleniogórskiej spółki Przewozy Regionalne PKP.

anzol

Redakcja

OKIEM NACZELNEGO 

Szkoła, czyli
miejsce przeklęte
Nasza oświata – choć podobno
kulejąca, ale i tak bardziej efektywna od amerykańskiej, kształcącej półgłówków – wchodzi w
nowy etap rzeczywistości z kolejnymi reformami. Dla człowieka
oświeconego normalną sprawą
byłoby, gdyby reform nie było.
Ale że edukacja nie jest normalna, to i gmeranie w niej wydaje
się złem koniecznym. Błędnym
kołem. Reformowaniem reform,
co doprowadza do paradoksu, że
życie w szkole jeździ jak po wirażach krętych ścieżek umysłów
urzędników z Warszawy.
Nauczyciele ciężko harują na
chleb. Jestem daleki od stereotypów, że belfer tylko przez część

roku coś tam robi nie przemęczając
się, a pozostałe miesiące wakacji i
ferii leży pępkiem do góry sącząc,
na przykład, sok jabłkowy. I choć
praca przy tablicy to jedno z bardziej wyczerpujących psychicznie
zajęć, chętnych na tę krwawicę
nie brakuje.
Co więcej, aby dostać etat w
szkole, trzeba mieć albo mocne plecy, albo dużo szczęścia. Wiadomo,
że to ostatnie uśmiecha się tylko
do nielicznych, więc rzesza bezrobotnych nauczycieli szturmuje z
papierami placówki oświaty i najczęściej odchodzi z kwitkiem zmierzając prosto do pup-u. Szczęśliwcy,
którzy znajdą swoje skromne
miejsce w pokoju nauczycielskim
pośród wieloletnich oświatowych

wyjadaczy, często nie wiedzą, w
co się pakują.
Jaką młodzież mamy, każdy
widzi. Jeden zobaczy bandę dorastających łycholi w dresach i
kapturach zakrywających nagie
i puste czerepy. Inny ujrzy sam

chowanej w duchu rozwiązłości i
braku poszanowania elementarnych norm społecznych. Będzie
musiał oswoić się z myślą, że
bezstresowy uczeń zwyzywa panią
profesor (lub pana profesora) i
udekoruje jego głowę koszem na

RZECZYWISTYM PRZEKLEŃSTWEM, A NIE
TYLKO ŻARTOBLIWYM POWIEDZONKIEM, STAJE
SIĘ DICTUM: OBYŚ CUDZE DZIECI UCZYŁ!

kwiat: grzecznie odwiedzających
wystawy, biblioteki, odchamiających się w teatrze, pokornych
aniołków: dziewczęta i chłopców.
Ta wybuchowa mieszanka to
przekrój naszego społeczeństwa.
Farta ma belfer, który dostaję klasę
mądrą, ale – jak wspomniałem
– szczęście uśmiecha się tylko do
nielicznych.
Tak oto jest duże prawdopodobieństwo, że nauczyciel będzie
musiał stawić czoła upokorzeniom
rozbisurmanionej gawiedzi, wy-

śmieci. A całe koleżeństwo scenkę
nagra i wklei na youtube. Dziennikarze będą mieli temat, sądy dla
nieletnich pogrożą paluszkiem, a
banda zwyrodnialców ucieszy się
tylko z medialnego sukcesu i pomyśli o następnej premierze…
Co tu w tej sytuacji reformować,
skoro reedukacji wymaga tak
wielu przedstawicieli wieku cielęcego? Ten niebezpiecznie obniża
granicę zahaczając już o dzieci
z pierwszych lat podstawówki.
Nawet i tu uczeń – choć ledwo od

ziemi odrósł – nie jest już maskotką
do głaskania. Bywa, że przeistacza
się w krnąbrnego bachora z orzeczonym ADHD, którego palnąć w
tyłek nie można, bo to „trudne
dziecko”.
Nauczyciel jest jak policjant i ma
związane ręce. Nie może użyć przemocy, bo ryzykuje utratą etatu i potępieniem władz pedagogicznych.
Choć jakże często sami rodzice,
którzy przegapili fakt, że z dziecka
wyrósł im moralny potworek, byliby wdzięczni belfrowi za publiczne
przetrzepanie tyłka ich pociechy
oświatową dyscypliną.
Trudno w takiej szkole – gdzie
młodzież ma i nauczycieli i naukę pisząc delikatnie w czterech
literach – wprowadzać nowości
programowe, obowiązkowy język obcy, maturę z matematyki
(obowiązkową rzecz jasna) oraz
inne mądrzejsze lub głupsze innowacje.
Wykazać się jednak trzeba, co

udowadnia każda ekipa rządowa
usiłując wyprostować wiraże, po
których sunie z niebezpieczną
prędkością polska edukacja.
Niestety, skutki takich działań
są odwrotnie proporcjonalne do
zamierzeń.
Szkoła – miast zyskiwać autorytet i nieść kaganek oświaty
– staje się miejscem przeklętym.
Znienawidzonym zarówno przez
uczniów, jak i pedagogów. Ci
muszą nie tylko okiełznać coraz
bardziej arogancką młodzież,
lecz także zmierzyć się z rosnącą górą papierzysk, efektem
XXI-wiecznego umiłowania
biurokracji charakterystycznego
szczególnie dla nadwiślańskiego
kraju. Rzeczywistym przekleństwem, a nie tylko żartobliwym
powiedzonkiem, staje się dictum:
obyś cudze dzieci uczył!

Konrad Przezdzięk
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WYDARZENIA
POCZET AKTORÓW JELENIOGÓRSKICH

Papieżyca naszej sceny
Od 1968 roku ta wybitna aktorka zagrała w kilkudziesięciu spektaklach jeleniogórskich, w rolach większych i mniejszych, wszystkie je naznaczając piętnem swego talentu. Wcielała się też w postacie mężczyzn, na przykład, ojca świętego.
To legenda nie tylko norwidowskich desek: Irmina Babińska.
Zanim Irmina Babińska przyjechała do Jeleniej Góry, była cenioną
aktorką Teatru Rapsodycznego
w Krakowie (1963-65) i Teatru
Ziemi Krakowskiej im. Ludwika
Solskiego w Tarnowie (1965-68).
Nieco później występowała także
w teatrach: Współczesnym w Warszawie (1969-71), Ziemi Gdańskiej
w Gdyni (1970-71), im. Wojciecha
Bogusławskiego w Kaliszu (197374, 1976), Polskim w Poznaniu
(1975, 1981-82), Dramatycznym
(Polskim) w Szczecinie (1975),
Współczesnym w Szczecinie (197680) i Dramatycznym im. Jerzego
Szaniawskiego w Wałbrzychu
(2007).

uniwersalny obraz matki głównej
postaci dramatu Witolda Gombrowicza „Ślub” w reż. Krystiana Lupy
(1984), była również przejmująca
grając na scenie królową Gertrudę,
matkę tytułowego bohatera tragedii szekspirowskiej „Hamlet” w
reż. Marka Oliwy (1985), zwróciła
uwagę niezwykłą kreacją Teozoforyka w sztuce Stanisława Ignacego
Witkiewicza „Maciej Korbowa i
Bellatrix” w reż. Krystiana Lupy

40 lat minęło

(1986), budziła współczucie w
roli matki, zdolnej do zabójstwa

Babińska posiada niezwykły dar:
niezależnie od wielkości roli tworzy
postacie, które się długo pamięta.
Są żywe, prawdziwe, w każdym słowie, spojrzeniu, geście. Jej domeną
były kreacje w adaptacjach sztuk
m.in. Juliusza Słowackiego (Amelia
w „Mazepie” (1970) w reż. w reż.
Tadeusza Kozłowskiego, w swoim
debiucie reżyserskim „Beniowski”
(1992) czy matka głównych bo-

BABIŃSKA POSIADA NIEZWYKŁY DAR:
NIEZALEŻNIE OD WIELKOŚCI ROLI
TWORZY POSTACIE, KTÓRE SIĘ DŁUGO
PAMIĘTA. SĄ ŻYWE, PRAWDZIWE, W
KAŻDYM SŁOWIE, SPOJRZENIU, GEŚCIE.
haterek w „Balladynie” (1999) w
reż. Grzegorza Mrówczyńskiego),

(1989) w reż. Wiesława Hołdysa,
Żona Chłopowa w „Rewizorze”
(1995) w reż. Jurija Krasowskiego, Arina Pantelejmonowna
w „Ożenku” (1997, 2002) w
reż. Siergieja Fiedotowa) czy
Witkacego (wulgarna szwaczka
Lidia Bochnarzewska w „Gyubalu
Wahazarze” (1991) w reż. Jacka
Bunscha).

skich; zagrała papieża Klemensa VI
w zaprawionej groteską i czarnym
humorem sztuce Petera Barnesa „Czerwone nosy” w reż.
Małgorzaty Bogajewskiej
(2005), w przedstawieniu Bertolta
Brechta „Ka-

„Stara kobieta
wysiaduje”

Rola starej kobiety
w przedstawieniu
Tadeusza
Różewicza
„Stara
kobieta
wysiaduje” (1995)
w reż.

Fot. Archwium

Debiutowała na jeleniogórskiej
scenie (wtedy Teatru Dolnośląskiego) w podwójnej roli Włoszki
Wioletty i Stracha w dramacie
romantycznym Juliusza Słowackiego „Kordian” w reż. Tadeusza
Kozłowskiego (1968). W sztuce
Janusza Krasińskiego „Wkrótce nadejdą bracia” w reż. Jacka Szczęka
(1968) wystąpiła jako Ada, siostra
trzech milicjantów. Następnie w
przedstawieniu Leona Kruczkowskiego „Pierwszy dzień wolności”
w reż. Zbigniewa Besserta (1969)
jako Luzzi, była jedną z dwóch
córek niemieckiego lekarza, w
komedii Carlo Goldoniego „Sługa
dwóch panów” w reż. Giovanni’ego
Pampiglione (1970) pojawiła się
jako Clarice de`Bisognosi, rozkapryszona córka starego Pantalone,
a w tragedii Ajschylosa „Oresteja” w reż. Janusza Kozłowskiego
(1973) zagrała dwie role: królową
Klitaimestrę, rządną pomsty za
ofiarowanie córki oraz boginię
zemsty Erynię.

Zapomnieć nie sposób

Fot. Konrad Przezdzięk

Fot. Archwium

Andrzeja Bubieriera Artura Ui” w reż. Wojciecha
Papież? Dlaczego nie!
nia przyniosła
Miała okazję współpracować z Klemma (2007) jako szef gangsterjej nagrodę w I
takimi reżyserami jak Henryk To- skiej profesji Stary Dogsborough
Ogólnopolskim
maszewski (Wanda w „Legendzie” poruszała się na wózku inwaKonkursie na
(1972) Stanisława Wyspiańskiego), lidzkim, w dramacie Stanisława
Wystawienie
Adam Hanuszkiewicz (Pasterka w Wyspiańskiego „Klątwa” w reż.
Polskiej Sztuki
„Komedii pasterskiej” (1997) Jana Łukasza Kosa (2007) była pustelniWspółczesnej
Andrzeja Morsztyna, Tadrachowa, kiem. Za drugoplanową podwójną
w Warszawie.
matka chrzestna Hanki w drama- rolę Chóru, Normy Pierwszej i
W 1998 roku
cie „Dulska!” (1999) wg Gabrieli Za- Starca w uwspółcześnionej tragedii
otrzymała napolskiej oraz matka w „Kordianie” Eurypidesa „Elektra” w reż. Natalii
grodę wojewody
jeleniogórskiego. (2001) Juliusza Słowackiego) czy Korczakowskiej (2008) została
Piotr Łazarkiewicz (matka uhonorowana nagrodą im. Jacka
Do jej wybitnych
w „Kartotece” (2002) Woszczerowicza na 49. Kaliskich
kreacji z pewnoTadeusza Różewi- Spotkaniach Teatralnych.
ścią należy
cza).
Elżbieta
W ost atnim
Konrad Przezdzięk
I Tudor,
czasie była obkrólowa
Irmina Babińska w przedstawieniu „Królowa i Szekspir”.
Irmina Babińska jest laureatką szczecińsadzana zazwyAnglii
czaj w rolach
skiego Bursztynowego Pierścienia`79
w sztuce
nieznajomego bogacza, którym Aleksandra Fredry (Elwira w współczesnej niemieckomęoraz wrocławskiej Złotej Iglicy`88, w
okazuje się jej własny syn wraca- „Mężu i żonie” (1972) w reż. Jo- argentyńskiej pisarki
1979 roku została wyróżniona przez
jący z Ameryki w dramacie Karola wity Pieńkiewicz, Pani Dobrójska Esther Vilar „Królowa
ministra kultury odznaką „Zasłużony
Huberta Rostworowskiego „Niespo- w „Ślubach panieńskich” (1995) i Szekspir” w reż.
Działacz Kultury”.
dzianka” w reż. Krzysztofa Rogoża w reż. Zygmunta Bielawskiego), Piotra Kruszczyńskie(1988). Artystce udało się w sposób Sławomira Mrożka (Amelia w go (2000); Babińska
Wielki come back
Po kilku latach nieobecności niesłychanie sugestywny wyrazić „Ambasadorze” (1983) w reż. potrafiła przekonypowróciła do Teatru im. Norwida w emocjonalny charakter wierszy Cy- Marka Oliwy, „Letnim dniu” wująco i sugestywnie
Jeleniej Górze. Talent dramatyczny priana Kamila Norwida; w trzech (1984) w reż. Marka Oliwy, Ele- oddać całą złożoność
Irminy Babińskiej pozwalał jej sto- inscenizacjach w reż. Aliny Obid- onora w „Tangu” (1990) w reż. tej postaci, a
sować wciąż nowe formy kontaktu niak - „Śpiewam miłosny rym...” Zygmunta Bielawskiego), Mak- szczególnie kolejne
z odbiorcą. Fascynowała widownię (1982), „Promethidion” (1988) i syma Gorkiego (Zofia w „Golem” etapy jej przemiateatralną rolą królowej w trage- „Norwid” (1995) oraz dramacie (1987) w reż. Aliny Obidniak), ny psychicznej,
dii Jeana Racine „Fedra” w reż. norwidowskim „Wanda” w reż. Mikołaja Gogola (Doktor Śmierć apatię i rozpacz
w „Opowieściach petersburskich” w zupełnej
Jeana Pradier (1983), stworzyła Mirosława Kocura (1987).
samotności. Za
rolę Margarete
Hauptmann,
żony niemieckiego pisarza
Gerharta Hauptmanna w spektaklu
Jerzego Łukosza
„Hauptmann” w
reż. Waldemara
Krzystka (2002) w
warszawskim VIII
Ogólnopolskim
Konkursie na
Wystawienie
Polskiej
Sztuki
Współczesnej odebraOstatnio pani Irmina w teatrze grywa gościnnie. Udziela się też na niwie
ła nagrodę
pedagogicznej: jest przewodniczącym jury Jeleniogórskiego Forum
Związku Artystów Scen
Teatrów Dziecięcych – na zdjęciu z Violettą Woźniak-Rybką
W „Karierze Króla Ui” Klemma z Małgorzatą Osiej-Gadziną
Polskich.
oraz Krzysztofem Rogacewiczem.
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Fot. Konrad Przezdzięk

Co robić po szkole? Iść do MDK!

Masz wolne popołudnia i marzysz, aby nauczyć się grać
na gitarze, chcesz potańczyć, pośpiewać, posiąść sztukę
pisania wierszy? Zgłoś się do Młodzieżowego Domu Kultury „Jelonek”.

Zdublowana w lustrze „Paka Buziaka” w niepełnym składzie: brakuje Agnieszki Sieczkowskiej.

z Fotoruszeniem

Pluskanie, chlapanie, Cieplic odwiedzanie –
wakacyjna premiera przygotowanego przez artystki
z ZTA Teatrzyku Jelonka Górskiego.
Dziś (poniedziałek, 7 września) w Zdrojowym Teatrze
Animacji w Cieplicach rozpoczyna się druga edycja warsztatów teatralnych dla dziewcząt i chłopców w wieku od 5
do 15 lat „Kwiat Paproci”.
To już druga odsłona przedsięwzięcia, które w ubiegłym roku
cieszyło się wielkim powodzeniem wśród najmłodszych i tych
nieco starszych utalentowanych

edtke. W ramach zajęć odbywać
się będą ćwiczenia integracyjne, r ytmiczne, umuzykalniające, ruchowe, plastyczne,
dykcyjne i emisyjne. Owocem

WARSZTATY „KWIAT PAPROCI” TO DRUGIE
PO „LECIE W TEATRZE” PRZEDSIĘWZIĘCIE
EDUKACYJNE ZTA. WIELU UCZESTNIKÓW
WAKACYJNYCH WARSZTATÓW KONTYNUUJE
PRZYGODĘ Z TEATREM JESIENIĄ.
scenicznie mieszkańców miasta.
Przypomnijmy bardzo ciepło
przyjęte widowisko jasełkowe
opracowane przez młodych
aktorów oraz instruktorów w
grudniu 2008.
Podobnie jak kilka miesięcy
temu, tak i teraz z adeptami
sceny pracowały będą aktorki
Zdrojowego Teatru Animacji:
Lidia Lisowicz i Bogna von Wo-

dwumiesięcznej pracy będzie
wydarzenie teatralne pod roboczym t ytułem „Sąsiedzi”.
Przedstawienie będzie opierać
się na analogiach słownych i
językowych polsko niemieckoczeskich. Publiczność zobaczy
sztukę w listopadzie.

(tejo)

Niemal przez dwa tygodnie
(1 – 15 X) odbywać się będą wernisaże wystaw oraz imprezy dotyczące sztuki fotografowania.
To druga edycja „Fotoruszenia”,
która po ubiegłorocznym sukcesie organizatorki Agnieszki
Romanowskiej, w tym roku
będzie jeszcze bardziej bogate
w wydarzenia. Dziewięć wernisaży i dwa wykłady złożą się na
program tej największej fotograficznej imprezy w mieście.
Wzorem roku ubiegłego gościny twórcom udzielą jeleniogórskie lokale gastronomiczne.
W tym roku w „Fotoruszeniu”
wezmą udział: Anna Bukład,
Marcin Karykowski, Georg
Krause, Kamil Łyziak, Piotr
Mikołajczak, Paweł Murczak,
Robert Pietraga oraz Grzegorz
Szymański, którzy pokażą swoje prace w Kaligrafii, Blues
Cafe, restauracji Old Pub (Teatr
Norwida), Kawa Bar, Braserii
Unia i Galerii Czekoladowej.
Imprezie towarzyszyć będą prezentacje i wykłady w Książnicy
Karkonoskiej: Jacka Sędziaka,
który opowie o łamaniu zasad
kompozycji w fotografii oraz
Konrada Przezdzięka („Pamięć
miasta” u styku dwóch epok
fotograficznych).
Wydarzenie wspiera Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Jeleniogórskie
Centrum Informacji i Edukacji
Regionalnej „Książnica Karkonoska”.

(tejo)

Fot. Archwium

Bułhak tu był
Jan Bułhak jest autorem archiwalnego zdjęcia, które było przedmiotem
naszego wtorkowego konkursu.
Nagrodę wylosowała Barbara Olszewska. – Artysta w latach 1946-1949
przyjeżdżał w Karkonosze, głównie
w celu pozyskania materiałów z
terenów mało znanych Polakom –
pisze laureatka nagrody ufundowanej
przez wydawnictwo AD REM, lidera
na lokalnym rynku edytorskim. Bułhak był nie tylko fotografikiem, lecz
także cenionym poetą i filozofem.
Następna zagadka we wtorek na
www.jelonka.com

(tejo)

(tejo)

Osiemnaście mgnień karkonoskich

Pamiątkowe zdjęcie obecnych na wernisażu twórców wystawy.
Kilkadziesiąt fotografii
obrazujących Karkonosze
na przestrzeni półwiecza
można od minionego piątku podziwiać w Galerii Biura Wystaw Artystycznych,
gdzie otwarto ekspozycję
z okazji 50–lecia Karkonoskiego Parku Narodowego.
To kolejny akcent jubileuszowego dla KPN roku, którego
obchody zaczęły się w styczniu
w Filharmonii Dolnośląskiej.
Już wówczas część fotografii
pokazano gościom uroczystości.
Później wystawa „wyjechała” do
Warszawy, gdzie przedstawiono
ją w Ministerstwie Ochrony Środowiska. Teraz zdjęcia wreszcie
wiszą w najbardziej do tego

Najbliżej do przepięknych sytuacji, które
złapał w kadr, miał Piotr Krzaczkowski,
pracownik obserwatorium meteo na
Śnieżce, który pracę zawodową połączył
z pasją fotografowania. Uwiecznił, między
innymi, burzę nad Karkonoszami. W
zachwyt wprawiają też prace pozostałych
współautorów wystawy: Waldemara
Wydmucha – jednego z bardziej „zasłużonych” fotografików i fotografów
jeleniogórskich, Krzysztofa Kuczyńskiego,
Zbigniewa Kulika, Jorga Meinerta, Tomasza Mielecha, Janusza Moniatowicza,
Tomasza Olszewskiego, Romana Rąpały,
Krzysztofa Romańczukiewicza oraz Wojciecha Zawadzkiego.

odpowiednim miejscu: galerii
sztuki.
– Osiemnastu autorów, różne
spojrzenia, różne techniki – zauważyła Janina Hobgarska (jej
zdjęcia także są na wystawie)
przekrzykując tłum, który przybył na wernisaż. Gości przywitał
także Andrzej Raj (również jest
autorem kilku wystawowych
prac), dyrektor Karkonoskiego
Parku Narodowego. Podkreślił,
że instytucja została stworzona, aby chronić piękno natury.
Zaś fotografujący „uchronili” je
w niezapomnianych kadrach.
Podziękował także fotografikom, którzy udostępnili swoje
dzieła reagując na apel o takie
uczczenie rocznicy KPN. Wyraził
także wdzięczność Michałowi
Makowskiemu (współautorowi
ekspozycji) za wkład w jej organizację.
Najstarsze zdjęcie pochodzi
z 1958 roku.
Fotografię
Śnieżki
wykonał
Jerzy Wi-

klendt. – Chodziłem w góry jako
turysta i nie myślałem głównie o
fotografowaniu. Kupiłem wtedy
bardzo prymitywny aparat. Zachwyciło mnie kilka widoków i
pstryknąłem – odpowiada nestor
jeleniogórskich fotografików.
Z kolei Wacław Narkiewicz
wędrował po górach w poszukiwaniu kadrów. – Uczestniczyłem
w plenerach Jeleniogórskiego
Towarzystwa Fotograficznego
w różnych miejscach i na szlaki wychodziłem z aparatem
– wspomina. – Jak mi się wtedy
fotografowało? Świetnie, bo
byłem młody – uśmiecha się W.
Narkiewicz.

Waldemar Wydmuch i Wojciech Zawadzki

(tejo)

Fot. Konrad Przezdzięk

Ruszą

my zaświadczające o sukcesach
młodych wokalistek zajmują niemal całą ścianę w pracowni MDK. –
We wrześniu „Paka Buziaka” jedzie
na trzy dni do Krakowa na Przegląd
Piosenki Kresowej. Zaproszono nas
do udziału w koncercie galowym
– mówi Danuta Sitek, dyrektor
placówki.
Sporym zainteresowaniem cieszą się też lekcje gry na gitarze.
Nowością w tegorocznej ofercie
placówki są warsztaty literackie.
Zaprasza na nie poetka Wiesława
Siemaszko-Zielińska. Do tego w
MDK stale działają pracownie: taneczna, plastyczna, dekoratorska,
informatyczna i teatralna.

Fot. Konrad Przezdzięk

Fot. Konrad Przezdzięk

Rzecz o sąsiadach w ZTA

W miniony piątek wielu młodych
jeleniogórzan odwiedziło popularny MDK przy ul. Skłodowskiej-Curie, który zaprosił wszystkich na
dzień otwartych drzwi. Można było
zapisać się do poszczególnych pracowni placówki i zobaczyć niektóre
zajęcia. Do wszystkiego zachęcał
Maciej Cytarzyński, instruktor z
„Jelonka”.
O tym, że warto przychodzić tu
na zajęcia, wiedzą Emilia i Joanna
Kowalewskie, Malwina Bogdan,
Natalia Kowzan i Agnieszka Sieczkowska, dziewczyny, które śpiewają
w zespole „Paka Buziaka”. Skład
grupy prowadzonej przez Wiesława
Kowalewskiego już od kilkunastu
lat zmienia się cyklicznie, a dyplo-
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Tnące połączenia kolejowe spółki PKP leją wodę na młyn
polityków, dla których bój o pociągi staje się mocną kartą
w rozgrywce przedwyborczej. Dobrze wiedzą o tym posłowie partii ze wszystkich stron politycznej sceny, którzy
walczą nie tylko o przywrócenie składów, lecz także o
głosy pasażerów.
Samorządowcy i parlamentarzystka Prawa i Sprawiedliwości zwierają szeregi w obronie
zawieszonych lub zagrożonych
likwidacją połączeń kolejowych
Jeleniej Góry z resztą kraju. Skutek? List protestacyjny wysłany
do premiera Donalda Tuska.
– Nie ustąpimy – twardo zapowiada posłanka PiS Marzena
Machałek. O wyciąganiu armat
mówił także ostatnio poseł Marcin Zawiła. Wspólna sprawa, ale
bój trwa w różnych gabinetach.
Czy przyniesie skutek? To już
inna sprawa.
– Planowana i już wprowadzona w życie likwidacja połączeń
Jeleniej Góry, Szklarskiej Poręby
z resztą kraju musi doprowadzić
do marginalizacji naszego regionu. Nie mamy dobrych dróg,
nie będziemy mieć pociągów.
Tak być nie może – mówiła
wzburzona posłanka Machałek
podczas czwartkowej konferencji
prasowej. Już zawieszony jest
pociąg pospieszny Karkonosze z
Warszawy na odcinku Wrocław
– Jelenia Góra. Od października
do Szklarskiej Poręby nie będą
dojeżdżały pociągi, które uruchomiono wskutek tzw. deklaracji
sudeckiej: Kamieńczyk, Szklarka
i Strzeliniec.
D l a c z e g o t a k s i ę st a n i e ?
Krzysztof Ryfa, przedstawiciel
PKP Intercity, ma gotową odpowiedź. – Połączenia, które
przejęliśmy w grudniu ubiegłego
roku, nie przyniosły oczekiwanych wyników ekonomicznych.

Ministerstwo Infrastruktur y
zmniejszyło dotację do linii międzymiastowych. Nie udało się jej
zwiększyć. Zaproponowaliśmy
ministerstwu listę zmian i została
ona zaakceptowana – powiedział,
podkreślając, że ograniczenia w
rozkładzie nie wynikają z decyzji
spółki. K. Ryfa nie powiedział,
że to skutek cięć budżetowych
rządu PO.
– Spotykamy się z pretensjami
pasażerów, którzy nie potrafią
zrozumieć, dlaczego muszą płacić za bilet pociągu pospiesznego,
który 130 kilometrów pokonuje
w niemal cztery godziny – podkreślił Krzysztof Ryfa. Dodał też,
że jedynym światełkiem w tunelu
jest poprawa stanu torowiska,
która pozwoli na zmniejszenie
czasu przejazdu i przyspieszenie
pociągów. – Pod koniec lat 80. pociąg do Wrocławia z Jeleniej Góry
jechał około półtorej godziny.
Przy takim czasie połączenie na

pewno byłoby bardziej rentowne
– zasugerował.
Uczestnicy konferencji podkreślili, że naprawa linii nr 274 (JG –
Wrocław) to absolutny priorytet,
ale i tu zdarzają się absurdy. 40
milionów złotych kosztowała
modernizacja łuku torów w
Świebodzicach. Dzięki tej na-

Złamała serce

Gdyby nie przechodzący
przy Kościele Łaski pod Krzyżem Chrystusa patrol straży
miejskiej, dzisiaj pisalibyśmy o
tragicznej samobójczej śmierci
27-latka, który targnął się na
swoje życie po tym, jak jego
żona oświadczyła mu, że go
zostawia. Mężczyzna upił się,
wziął żyletki i poszedł na dawny
cmentarz przy świątyni, gdzie
zrealizował swój plan. W tym
czasie park patrolowali strażnicy miejscy, którzy dostrzegli
zakrwawionego desperata. Na
miejsce wezwali pogotowie
ratunkowe, które samobójcę
odwiozło do szpitala, gdzie go
uratowano.

(Angela)

Posłanka Marzena Machałek bardziej niż z nielubianym
JarosławemKaczyńskim kojarzy się z obrończynią linii kolejowych.
prawie czas przejazdu pociągu
skrócił się o…. pół minuty! – Jeśli
dalej będziemy w ten sposób

remontować tory, to daleko nie
zajedziemy – usłyszeliśmy.
Tymczasem o te pieniądze
„walczył” polityczny oponent
posłanki Marzeny Machałek,
Marcin Zawiła z Platformy Obywatelskiej znany także z innych
inicjatyw w zakresie obrony
upadającego kolejnictwa. Dobre

chęci nie przełożyły się na pełnię
sukcesu. Teraz parlamentarzysta
musi udać się do gabinetu ministra rządu sprawowanego przez
PO, czyli swoje ugrupowanie.
Wytargować pieniądze obcięte
w ramach szukania oszczędności
nakazanego przez premiera Tuska na pewno nie będzie łatwo.
W komfortowej sytuacji jest
zatem posłanka Prawa i Sprawiedliwości, której już – nie bez
racji – przypisuje się uruchomienie wakacyjnej linii z Jeleniej
Góry do Trutnova. Platformiane
władze stolicy Karkonoszy nie
kiwnęły nawet małym palcem,
aby szynobus ten mógł latem
wozić turystów. Inna sprawa to

taka, czy uda się to połączenie
w atmosferze „cięcia linii” zachować.
Zdaniem posłanki Machałek
obrona nawet najmniejszej liczby
pasażerów to sprawa najważniejsza. – W miniony czwartek z
Warszawy przyjechało 150 osób.
W weekendy bywa ich znacznie
więcej. Nie można jednak odzwyczajać ich od pociągu. Kiedy
zawieszony zostanie pociąg do
Warszawy, a po kilku miesiącach wróci do rozkładu, ludzie

– Chylę czoła przed waszym męstwem jako prezydent tego miasta i rodowity jeleniogórzanin – powiedział do
weteranów wszystkich frontów II wojny światowej Marek Obrębalski podczas uroczystych obchodów 70. rocznicy
wybuchu najkrwawszego konfliktu minionego stulecia.
Poczty sztandarowe weteranów, szkół jeleniogórskich i z
terenu powiatu, rodziny byłych
żołnierzy, politycy, duchowni,
policjanci, samorządowcy - w
tym burmistrzowie miast z byłego województwa, nauczyciele,
młodzież i mieszkańcy Cieplic
oddali 1 września hołd bohaterom drugiej wojny światowej.
Uroczystość odbyła się przy
cieplickim pomniku Mieczy
Piastowskich.
Punktualnie o godz. 12 przy
dźwięku dzwonów cieplickich
kościołów oraz wyciu syren
rozpoczęła się wtorkowa uro-

czystość 70-lecia wybuchu
drugiej wojny światowej. Zespół dęty orkiestry Filharmonii
Dolnośląskiej wykonał hymn
państwowy. Capstrzyk poprowadził ppłk w stanie spocz.
Henryk Gołębiewski. Powitał
zebranych, w szczególności
coraz mniej licznych żołnierzy
Września’39.
– Pierwszego września 1939
wypadł w piątek, było podobnie
gorąco jak dziś – mówił płk
rezerwy Edward Jakubowski, lider jeleniogórskich weteranów
wojennych i współorganizator
rocznicowych uroczystości.

Przypomniał rys historyczny
napaści na Polskę najpier w
armii III Rzeszy Niemieckiej,
później – Armii Sowieckiej. –
Tak dokonał się czwarty rozbiór
Polski. Tragedią tamtej wojny
była śmierć niewinnych ludzi,
w tym wielu młodych, w waszym wieku – płk Jakubowski
zwrócił się do uczniów szkół
jeleniogórskich.
Do wydarzeń z tragicznej
historii września 1939 roku
nawiązał także prezydent miasta Marek Obrębalski. – Chylę
czoła przed waszym męstwem
jako prezydent tego miasta

nie będą z niego już tak chętnie
korzystać. I wtedy rzeczywiście
będzie powód do jego likwidacji –
mówiła parlamentarzystka.
Czy te słowa okażą się prorocze? Oby nie. Na pewno jednak
można powiedzieć, że wyborcy
zapamiętają, kto bardziej zajadle
walczył o pociągi. Już za rok dla
samorządowych polityków zjadą
one na dalszy plan. Najważniejsze będą wybory.

Konrad Przezdzięk

Czy te słowa okażą się prorocze? Oby nie. Na pewno jednak można powiedzieć, że wyborcy
zapamiętają, kto bardziej zajadle walczył o pociągi. Już za rok dla samorządowych polityków
zjadą one na dalszy plan. Najważniejsze będą wybory.

Chwała niepokonanym 1939 - 1945

Fot. Konrad Przezdzięk

(tejo)

Gabinetowa
walka o tory

40 MILIONÓW ZŁOTYCH KOSZTOWAŁA
MODERNIZACJA ŁUKU TORÓW W
ŚWIEBODZICACH. CZAS PRZEJAZDU POCIĄGU
SKRÓCIŁ SIĘ PRZEZ TO O PÓŁ MINUTY

Zwinęli żagle

Ostatnia placówka służby
zdrowia przeznaczona dla
pracowników kolei zawiesiła
działalność. Zamknięta została
przychodnia medycyny pracy.
Z usług poradni znajdującej
się przy ulicy Krakowskiej korzystali pracownicy kolei z całego
dawnego województwa jeleniogórskiego. Placówka jako jedyna
ostała się z licznych jeszcze kilka
lat temu przychodni kolejowej
służby zdrowia po likwidacji Obwodu Lecznictwa Kolejowego.
Teraz jej pacjenci, aby wykonać
obowiązkowe badania lekarskie
wymagane przez pracodawcę,
muszą jechać do Wrocławia.
Wprawdzie oficjalnie nie mówi
się o likwidacji poradni, ale o
zawieszeniu jej działalności,
jest niemal pewne, że placówka
przestanie istnieć.

Fot. Konrad Przezdzięk
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i rodowit y jeleniogórzanin
– mówił samorządowiec. Ks.
prałat Józef Stec, duszpasterz
weteranów i sybiraków podkreślił niestosowność, jaką
jest wykorzystywanie bolesnej
rocznicy wybuchu II wojny
światowej do celów prywatnych
i politycznych.
Uroczystość zakończyło składanie przez samorządowców i
przedstawicieli policji, wojska,
szkół, organizacji politycznych
i społecznych wieńców i kwiatów pod pomnikiem Mieczy
Piastowskich.

(tejo)

Kombatanci
odznaczyli
Uroczystość stała się okazją do nadania
odznaczeń kombatanckich. Otrzymały je
dwie placówki oświaty: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Bohaterów II Armii
Wojska Polskiego w Mirsku oraz Zespół
Szkół Elektronicznych im. Obrońców
Poczty Polskiej w Jeleniej Górze. Wśród
wyróżnionych osób – w tym dwóch żołnierzy Września’ 39 – znalazły się dwie
dyrektorki jeleniogórskich szkół: Barbara
Jaśniewicz z SP nr 13 oraz Jolanta Piasecka z Gimnazjum nr 1. Medale wręczył
płk Jakubowski w asyście gen. bryg.
w stanie spocz. Bronisława Peikerta
oraz Jerzego Łużniaka, wicemarszałka
dolnośląskiego.

Wojna prawie na żywo
Wystawę „Wrzesień 1939 –
Chwała Bohaterom” można
od minionego wtorku oglądać w Skansenie Uzbrojenia
Wojska Polskiego przy ulicy
Sudeckiej w Jeleniej Górze.
Ekspozycja podzielona jest
na dwie części: tyczącą międzywojnia oraz przedstawiającą szczegółowy przebieg
Kampanii Wrześniowej 1939
roku.
– W bardzo małym budynku umieszczono mnóstwo materiałów, z których
dowiemy się prakt ycznie
wszystkiego o uzbrojeniu
żołnierzy WP i ich postawie
we w r z e ś n i u 19 3 9 ro k u .
– mówi Jan Lubieniecki,
nauczyciel historii w szkole
w Kamiennej Górze oraz
współtwórca wystawy.
Ekspozycja składa się z
eksponatów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze,
Muzeum Broni Militariów
w Świdnicy, Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej
Górze. Sporo przedmiotów
pochodzi jednak ze zbiorów
prywatnych miłośnika militariów, jeleniogórzanina,
Władysława Stasieńki. Warto
obejrzeć także pokaz multimedialny prezentowany w
ramach wystawy.

(Ania)
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Czcić pamięć nazistki?
do szkoły w Cieplicach, co nie jest
prawdą (chodziła do dzisiejszej
Szkoły Podstawowej nr 2 – wówczas gimnazjum dla dziewcząt).
Czytamy też, że matka pilotki
była okulistką. W rzeczywistości
okulistą był ojciec.
Krzysztof Mróz, radny i szef
komisji statutowej, nie bardzo wie,
co zrobić z takim wnioskiem. – Nie
spełnia wymogów formalnych, bo

Autorzy ani słowa nie wspominają o nazistowskiej przeszłości
Hanny Reitsch, która do ostatnich
dni pozostała wierna przesłaniu
Adolfa Hitlera. Była z Fuhrerem
niemal do końca w bunkrze w
Berlinie i jako ostatnia pilotka
wydostała się z oblężonej stolicy
Rzeszy samolotem. Po wojnie dostała się do amerykańskiej niewoli.
Po wyjściu z internowania osiadła

AUTORZY ANI SŁOWA NIE WSPOMINAJĄ
O NAZISTOWSKIEJ PRZESZŁOŚCI
HANNY REITSCH, KTÓRA DO
OSTATNICH DNI POZOSTAŁA WIERNA
PRZESŁANIU ADOLFA HITLERA.

Czy dom, w którym przyszła na świat i wychowała się pilotka bohaterka hitlerowskich
Niemiec, urodzona w Hirschbergu Hanna Reitsch będzie wyróżniony tablicą pamiątkową? Taka propozycja padła ze strony Deutsches Segelflugmuseum mit Modellflug
(Niemieckiego Muzeum Szybownictwa i Modelarstwa). – Wniosek nie spełnia wymogów
formalnych – uważa szef komisji statutowej radny Krzysztof Mróz.
Wniosek podpisany przez niejakiego Klausa J. Scheera z załącznikami
w postaci artykułów prasowych i
kserokopii zdjęć, wpłynął na biurko
szefa rady miejskiej kilka dni temu.
– Przekazałem pismo do komisji
statutowej – mówi Hubert Papaj,
przewodniczący rady miejskiej.
Pismo jest po niemiecku. Jego
autorzy ubolewają, że nie napisali

po polsku, ale wyrażają nadzieję, że
odpowiedni urząd zleci tłumaczenie
wniosku. Czytamy w nim, że propozycja, aby wyróżnić dom Hanny
Reitsch tablicą pamiątkową, padła
od „przyjaciół lotników” Zbigniewa Muczyńskiego z Jeleniej Góry
oraz Hansa Rudolpha z Cottbus. W
propozycji wskazuje się kamienicę
przy ulicy Bankowej 11. To właśnie

Rotarianie pomogli szkole

tu przyszła na świat i wychowała
się „znana pilotka.” – jak określają
Reitsch wnioskodawcy.
– Jest honorową obywatelką miasta
Hirschberg oraz austriackiego ośrodka
szybownictwa Timmersdorf. W Białym Domu przyjmował ją prezydent
Kennedy, a amerykańskie Society od
Experimental Test Pilots nadało jej tytuł
honorowego członka – czytamy.

nie jest po polsku – powiedział nam
rajca. – Poza tym nie chcemy wracać do drażliwych kwestii z II wojny
światowej, które przy tej okazji na
pewno wypłyną – dodał.

w USA, gdzie kontynuowała karierę pilotki szybowców aż do kresu
swoich dni.
We wniosku jest za to sporo błędów. Pomysłodawcy ufundowania
tablicy piszą, że Reitsch chodziła

Konrad Przezdzięk

Honorowa Hanna Reitsch
O Hannie Reitsch zrobiło się głośno trzy lata temu przy okazji polskiego wydania jej
pamiętników. Ich edycja wzbudziła bardzo mieszane uczucia. Pilotka de facto do dziś
jest honorową obywatelką miasta, tyle że nie Jeleniej Góry, ale Hirschbergu. Polska rada
miejska nie stanowi bowiem ciągłości historycznej z radą niemiecką sprzed 1945 roku i
nie może uchylić uchwał wydanych przez niemieckich poprzedników. To samo tyczy zresztą
postaci Adolfa Hitlera.

uczycielom i przyswajanie wiedzy
dzieciom. Do sprawnego działania
tablicy interaktywnej potrzebny
jest projektor multimedialny i
komputer. Działa podobnie jak
dotykowy ekran.

Setaem rozniósł ciągnik

Lrr
A jakiej treści miałaby być tablica? Czemu
nie napisać, tu mieszkała Hanna Reitsch,
nazistowska pilotka, wierna do kresu wojny Hitlerowi? Jeżeli mamy upamiętniać, to
zróbmy to w zgodzie z prawdą. Nie mam
nic przeciwko pamięci o tych, którzy tu
mieszkali przed nami, nawet jeśli byli to
zbrodniarze. Tylko czy zgodzą się na to
wnioskodawcy?

na funkcjonowanie MZK nie starczy.
Chyba że wejdą w życie spore podwyżki dla pasażerów. Samorządowcy nie
chcą takiego rozwiązania.
Miasto zaproponowało opracowanie wspólnej taryfy, która zostanie
przedstawiona radnym Jeleniej Góry.
W najbliższych kilku dniach wszystkie
gminy otrzymają zarys tworzenia
nowych regulacji, który zostanie
przedyskutowany na następnym
spotkaniu.

Mieszkaniec powiatu lubańskiego jechał w miniony piątek
(Angela)
z rodziną do Jeleniej Góry. Gdy
zjeżdżał w kierunku ronda przy
ulicy Sobieskiego i Zgorzeleckiej,
stracił na chwilę panowanie nad
kierownicą, zjechał na pobocze,
wpadł do rowu.
Jadący mieli wielkie szczęście,
że auto nie uderzyło w żadne
drzewo, ani nie dachowało. Trojgu
dorosłych i podróżującym z nimi
małemu dziecku nic się nie stało.

Kierowca wyjaśnił policjantom,
że był zmęczony po całym dniu
pracy, na chwilkę przymknął oczy
i przysnął. Ocknął się, gdy auto
spadło z przepustu koło działek
pracowniczych do rowu, stojące
niżej drzewko urwało prawe koło
i w końcu auto wytraciło impet.
Sprawca został ukarany mandatem za spowodowanie kolizji
drogowej.

REKLAMA

Fot. A. KMP

Samorządowcy roboczo dyskutowali w miniony czwartek o nowych
stawkach po przekształceniu MZK w
spółkę. Gminy będą musiały pokrywać realne koszty usług, co niesie za
sobą ich większe wydatki, nawet o
(Ania) 30 procent.
– Może tak się stać, że 1 stycznia
zostawią nas państwo z potężnym
W placówce powstał Bank Podręczników Szkolnych. Dzieci pożyczają książki z biblioteki i problemem – podkreślił Jerzy Lenard.
zabierają je do domu, a podczas lekcji używane są zapasowe egzemplarze. Zapłacili za nie Widmo klęski może bowiem zawisnąć
rodzice. O takich udogodnieniach dzieci i młodzież z pozostałych szkół regionu jeleniogór- nad Miejskim Zakładem Komunikacyjnym. Jeśli ościenne samorządy nie
skiego mogą tylko pomarzyć.
dołożą do jego utrzymania, pieniędzy

Cydra
Pomysł wyjątkowo obrzydliwy – może ci
autorzy niech najpierw się zapoznają ze
zdjęciami i historia tragicznych pierwszych dni wojny i setki zamordowanych
przez pilotów Luftwaffe cywilnych ludzi,
dzieci, do których bezlitośnie strzelali.

Fot. Mar

tylko w mieście

Przekazała nam, że będzie ona
bardzo pomocna w pracy dydaktycznej – mówi Adam Nowaczyński, członek Rotary Club Karpacz
Karkonosze.
Tablica interaktywna kosztowała
około sześciu tysięcy złotych. Bę-

Czuły Hugo
Kobieta wyjątkowa, znakomity pilot. Ale
!!! - Pani Hanna uczyła pilotów fechtunku
lotniczego - jak bombardować miasta ,
strzelać z niskich pułapów do cywilnych
ludzi, nieść spustoszenie i zgliszcza na
mieszkańcach Polski pilotując skutecznie
samolot.

Od zmęczenia
do kraksy

Autobusem

Interaktywną tablicę otrzymali uczniowie i nauczyciele
ze Szkoły Podstawowej w Karpaczu. Ufundował ją Rotary
Club. Dziewczęta i chłopcy nie muszą już dźwigać książek, Może się okazać, że od 1 stycznia przyszłego roku autobo w szkole powstał bank podręczników.
busy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego nie wyjadą
– Tablicę interaktywną kupili- dzie używana w sali komputerowej. poza granice Jeleniej Góry, bo ościenne gminy wybiorą
śmy po rozmowie z panią dyrektor. Ułatwi ona znacznie pracę na- tańszego przewoźnika.

Jelonkowa opinia
internetowa

Do groźnie wyglądającej kolizji drogowej doszło 2 września w Sobieszowie: kierowca seata uderzył w ciągnik,
który zjeżdżał w pole. Traktorzysta jechał bez uprawnień.
Maszyna została zniszczona.
36-letni kierujący samochodem marki Seat jadąc w stronę
Piechowic, wyprzedzając, uderzył
w skręcający na pole ciągnik. W

wyniku uderzenia seat dachował,
uszkodziwszy przedtem przednią
część ciągnika. Na szczęście
żaden z uczestników kolizji nie

odniósł poważanych obrażeń
ciała. Kierowcy obydwu pojazdów
byli trzeźwi.
– Sprawca kolizji, kierujący
seatem został ukarany na miejscu mandatem oraz 6 punktami
karnymi. W trakcie czynności
okazało się, że 29-letni kierujący
ciągnikiem posiada zakaz kie-

rowania pojazdami do grudnia
2009 roku. W związku z tym, że
naruszył on zakaz sądowy grozi
mu kara pozbawienia wolności
do lat 3 – mówi podinsp. Edyta
Bagrowska z jeleniogórskiej
policji.

(tejo)

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

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS Z NAMI NIE PODARUJESZ!

BEZ ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH

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

POMOC W KAŻDYM WYPADKU

(Mar)
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Zgromadzonych w Świątyni
Łaski w 300 lat po rozpoczęciu jej
budowy powitał duch Strażnika
Kościoła – czyli samego Martina
Frantza, Estończyka, który miał
zaszczyt zaprojektować dzieło swojego życia właśnie w Jeleniej Górze.
Głosu duchowi użyczył Sławomir
Mozolewski, aktor Zdrojowego
Teatru Animacji, a myśl ducha
przekazał Cezary Wiklik. Po takim
zwierzeniu twórcy tego Domu
Bożego łatwiej było przenieść się
w czasy jemu współczesne: w XVIII
wiek, kiedy to kościół powstawał.
– To niezwykła świątynia. Dzieją
się tu sprawy boskie i ludzkie –
powiedział za chwilę ks. dr płk
Andrzej Bokiej, proboszcz parafii
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
oraz kustosz sanktuarium. – Te
drugie staną się za sprawą Zdrojowego Teatru Animacji – dodał. Jego
dyrektor Bogdan Nauka przybliżył

krótko inspirację dzieła traktującego o życiu Jakuba Boehme, mistyka
i szewca, a jednocześnie religijnego
banitę znienawidzonego ongiś
przez Kościół i wyklętego ze społeczności wierzących.
– Boehme żył na naszej ziemi.
Oglądał te same góry, co my oglądamy dziś – podkreślił B. Nauka.
Wyjaśnił też zamiar reżysera i
scenarzysty Petra Nosalka, który pragnął – wracając do nieco
zapomnianej postaci mistyka –
odkurzyć niemodne dziś refleksje
o poświęceniu, wierze, miłości i
oddaniu sprawie. Zaproponował
więc widzom „De Regeneratione…”
(tytuł zaczerpnięty z jednego z
dzieł Boehme) swoistą autoterapię
sztuką.
„De Regeneratione” trzeba zobaczyć. Trudno bowiem opisać niepowtarzalną atmosferę w Kościele
Łaski, która udziela się publiczno-

wasze fotki Nasze Pociechy

El ek tr a

Jul ia

G ab ry si a

Ke win

Kornelia

Ksawier

Ma cie k

Ma teu sz

Michał

Oliwia

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

Owacyjnie żegnani wykonawcy i twórcy oratorium misterium „De Regenerazione”

ści, kiedy gasną światła, pojawiają
się dymy i zaczynają dziać się dzieła
„nadprzyrodzone”, dotykające
sacrum, a jednocześnie pełne prostoty właściwej osobowości samego
bohatera. Jego życie wspominają
Johannes Scheffler czyli Angelus
Silesius (Sławomir Mozolewski)
oraz Abraham von Franckenberg
(Jacek Maksimowicz), przyjaciel
i pierwszy biograf mistyka znad
Nysy. Publiczność wkracza w ten
sposób w poszczególne etapy życia
Jakuba Boehme (Sylwester Kuper).
W jego miłość do Katarzyny (Dorota Fluder), zabawy z dziećmi:
Jakubem, Michałem, Tobiaszem i
Eliaszem (Damian Olczak, Michał
Baranowski, Krzysztof Patronik i
Katarzyna Skóra), czy wreszcie –
jego kłopoty.
Miał ich sporo, bo czuł wiarę
w sposób daleki od narzuconego
stereotypu. Nie bał się głosić swoich
poglądów, czym popadł w niełaskę
miejscowego proboszcza, pastora Gregora Richtera (Radosław
Biniek). Duchowny ruga Jakuba
z ambony podczas nabożeństwa.
Mistyk odpłaca mu pięknym za
nadobne i opuszcza z rodziną
kościół. Wskutek intrygi uknutej
przez pastora, Jakub obiecuje przed
Burmistrzem (Marian Łagoński),
że odrzuci pióro. Nie zamierza jednak zaprzestać
swojej działalności.
Sprzed a j e
kram
szewski
i – jako
obno-

śny handlarz nićmi
– dalej głosi
naukę Chrystusa.
Popada z rodziną
w nędzę, a czarę
goryczy przechylają
wojny religijne. Boehme postanawia
wrócić do pisania,

co skutkuje wyklęciem go przez
pastora Richtera i wyrzuceniem z
Goerlitz. Mistyk nie daje sobie rady
w codzienności i – wyczerpany
wyrzeczeniami – odchodzi do raju
żegnany motywem przewodnim
„Jutrzenki”, który na skrzypkach
gra jego synek Eliasz (Kasia Skóra).
Tę prostą treść Pavel Herebrand
ubrał w niesamowitą muzykę, która mocno zapada w pamięć. Mimo
skromnego aparatu wykonawczego
(kilkuosobowy Wrocławski Chór
Akademicki, kwartet smyczkowy,
instrumenty perkusyjne i trąbka
oraz oczywiście fantastyczne organy Świątyni Łaski z Zenonem
Siegieńczukiem przy manuałach)
świątynia aż drży w posadach przy
niektórych fragmentach dzieła. Na
pewno dzieje się tak dzięki mocnym głosom: Bogny von Woedtke
(Sophia, czyli Boża Mądrość) oraz
Sławomira Mozolewskiego. Ale też
jest w tej muzyce coś niewysłowionego, tajemniczego, mistycznego.
Fundamentalne znaczenie ma
treść. Wiedza wręcz transcendentalna podana w formie prostej i
przystępnej.
Trudno

nie wynieść z przedstawienia
podstawowego przesłania Jakuba
Boehme tyczącego miłości do drugiego człowieka zupełnie nadprzyrodzonej i pozbawionej ziemskich
uprzedzeń. Petr Nosalek przemyca
ważne wskazania dotyczące wiary.
Słyszymy słowa o drogach ciernistych, które miłe są Panu Bogu, o
goryczy w sercu pastora Richtera,
o udawanym chrześcijaństwie
pełnym przepysznych gestów, ale
pustym w środku.
Najlepszą recenzją tego oratorium misterium „De Regeneratione” niech będzie reakcja publiczności. Nie z jednego oka popłynęła
łza, nie jeden umysł ogarnęło wzruszenie i refleksja o sensie świata
i stworzenia. Kłaniającym się
aktorom i twórcom podziękowano
owacją na stojąco. Może ktoś zarzuci mi bluźnierstwo, ale uważam,
że z tego przedstawienia można
wynieść więcej niż z niejednej mszy
świętej.
Było to
pierwsze
i zarazem
ostatnie,
przynaj-

mniej w najbliższym czasie, wystawienie tego widowiska. ZTA ma
w planach występy w Goerlitz pod
koniec tego roku. Być może w kolejnych miesiącach uda się wrócić
do przyjaznego wnętrza Kościoła
Łaski. Dzieło to nie ma wszak sensu
grane w tradycyjnym teatrze.

Konrad Przezdzięk

Oprócz wymienionych grali: Katarzyna
Morawska, Lidia Lisowicz, Dorota Bąblińska-Korczycka, Marek Karykowski oraz
Zdzisław Rec. Scenografia: Pavel Hubicka
i Tomas Volkmer. Prowadzenie chóru:
Alan Urbanek, animacje komputerowe –
Tomasz Sierpiński. Kwartet smyczkowy
w składzie: Mirosław Kisiołek, Grzegorz
Kisiołek, Teresa Kisiołek, Małgorzata
Golian, instrumenty perkusyjne – Tomasz
Galicki, trąbka – Paweł Jury.

Fot. Konrad Przezdzięk

– Co robił Pan Bóg, kiedy odpoczywał stwarzając świat?
– Przygotowywał piekło, dla tych, którzy są zbyt ciekawi.
– Publiczność, która licznie przybyła w sobotni wieczór
do Kościoła Łaski pod Krzyżem Chrystusa nie wzięła
na poważnie tego żartu Jakuba Boehme. Oratorium misterium „De Regeneratione, czyli Powtórne Narodziny”
przyjęła szczerą owacją na stojąco. To była najbardziej
wyrazista recenzja.

Fot. Konrad Przezdzięk

Triumf banity w Kościele Łaski

Scena z kazania księdza Richtera, który łaja Jakuba
Boehme’go i wyzywa go od pijaków.
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Gaba Kulka w JCK

Utwory Gaby Kulki to oryginalne połączenie jazzu, rocka
i popu. W ich wykonaniu odnajdziemy także elementy
teatralno–kabaretowe. Artystka pytana, jak nazwać
wykonywaną przez siebie muzykę, określa ją jako „progresywny pop”.
Wyjątkowa artystka

Gaba Kulka to niezwykła osobowość. Gabrieli talent wokalny,
muzykalność i osobowość, po
prostu nie mogą być nikomu obojętne. Jeśli ktoś narzeka na poziom
polskiej sceny muzycznej, to najwyraźniej nie słyszał Gaby Kulki
- powiedział Czesław Mozil, który
też mocno zamieszał na polskiej
scenie muzycznej. Pierwszy album
artystki pod tytułem „Between
Miss Scylla and a Hard Place” został
wydany w 2003 roku. Wokalista
nagrała go w swoim mieszkaniu w
Warszawie. – Wykonała wszystkie
partie wokalne i instrumentalne.
Album wypaliła na płytach CD-R,
opatrzonych czarno-białą naklejką
z magicznym numerem 22 i równie
czarno-białą okładką. W 2006 roku
Gaba Kulka nagrała płytę „Out”.
Została ona już profesjonalnie
wytłoczona i wydana. Był to dla
artystki ogromny wydatek, ale
szybko okazało się, że niezwykle
opłacalny. Zyskała ona bowiem
uznanie mediów i nowych fanów.

Kino Grand proponuje:

„G. I. Joe- Czas Kobry” w reżyserii Stephena Sommersa. Elitarna
jednostka wojskowa ma za zadanie
unieszkodliwić handlarza bronią
DESTRO i pokonać złowrogą organizację Kobra. W tym celu musi udać
się w góry Azji Środkowej, pustynię
Egiptu i Paryża. Film obejrzymy do
10 września w godzinach: 16.00,
18.00 i 20.00.

„Dwa Koła”

Wyst awa fotograf ii Janusza Jaremena w Galerii
Pod Brązowym Jeleniem,
na którą zaprasza JCK.
Wernisaż odbędzie się 11
września o godzinie 17.00.
Prace artystów prezentują
portret y mężczyzn na ich
ukochanych pojazdach.

Kobiecość w obrazach

Na we r n i s a ż w y s t a w y
malarstwa Marka Głowackiego pod t ytułem „Ballada o kobiecie, czyli czter y
pory roku” zaprasza hotel
Caspar w Cieplicach. Zorg a n i z owa n y z o s t a n i e w
niedzielę, 13 września o
godzinie 18.00. Ekspozycja będzie wystawiona do
8 października.

Koniec wystawy

Galeria Małych For m
przy ulicy Bankowej zap r a s z a n a u ro c z y s t e z a mknięcie wystawy z okazji
Dnia Sybirak a pod t ytułem „Jelenia Góra i okolice
w r y s u n k a c h Ro m u a l d a
Napiórkowskiego”. W ramach imprezy odbędzie się
t akże degust acja k uchni
kresowej. Organizatorem
j e s t J e l e n i o g ó r sk i e C e n trum Informacji i Edukacji
Regionalnej „Książnica
Karkonoska”.

Nominowano ją także do nagrody
im. Mateusza Święcickiego, którą
przyznaje radiowa Trójka. Album
„Out” oficjalnie wydano w 2007
roku.

Występuje z wieloma
muzykami

Artystka zrezygnowała więc z
pracy jako architekt wnętrz oraz
z 3/5 etatu w sklepie meblowym.
Podczas wyprzedanego koncertu
w warszawskim Koneserze oświadczyła, że sprzedała już ostatni w
życiu wazonik i nigdy więcej nie
stanie za sklepową ladą . Gaba
Kulka kupiła więc nowe klawisze
i zaczęła grać z zespołem. Komponuje i wykonuje muzykę do wielu
przedsięwzięć kulturalnych m. in.
spektaklu „Rafalala Show – Zabawy Nocą”, którego premiera odbyła
się w Teatrze Polonia w Warszawie.
Współtworzy formację Baaba
Kulka. Występuje także z orkiestrą
symfoniczną, gościnnie pojawia
się na koncertach zespołu Mitch &
Mitch, pisze teksty i śpiewa z Reni

W kinie LOT obejrzymy:

„Miłość na wybiegu” w reżyserii Czesława Langa. Jest to romantyczna komedia, której większość scen
rozgrywa się w tzw. świecie mody.
Główną bohaterką jest mieszkanka
małej, nadbałtyckiej miejscowości
o imieniu Julka. Chciałaby zmienić
swoje życie i nigdy więcej nie smażyć
ryb dla wczasowiczów. Film obejrzymy do czwartku o godzinie 16.00,
18.00 i 20.30

Jusis.
G a b a
Kulka gra
jednak głównie na żywo.
Akompaniuje jej grupa
Raalya. Płyta
„Hat, Rabbit
została wydana 4 maja
2009 roku.
W jej nagraniu współuczestniczył
Leszek
Kamiński,
a współprodukował ją
Marcin Borys.
- Na płycie, prócz
stałego składu zespołu,
pojawia się
Konstant y
Andrzej Kulka, oraz Czesław Mozil. Album został wydany przez
wytwórnię Mystic Production
(wydawcę między innymi projektu
Czesław Śpiewa, Behemoth, Pogodno oraz Dick4Dick). Ponieważ
Mystic Production specjalizuje się

Kino Marysieńka zaprasza
na seanse filmowe:

„Każdy chce być Włochem” w
reżyserii Jasona Todda Ipsona. Główny
bohater od ośmiu lat próbuje odzyskać
swoją byłą dziewczynę. Nie zraził go
nawet fakt, że ona ma już męża i trójkę
dzieci. Sytuacji tej postanawiają zaradzić jego przyjaciele. Film wyświetlany
będzie do czwartku o godzinie 17.00.
„Operacja Dunaj” w reżyserii
Jacka Głomba. Film w koprodukcji

Odsłonią

szczęki
Uroczyste odsłonięcie mysłakowickich „szczęk wieloryba” odbędzie się w najbliższą sobotę, 12 września
o godzinie 15.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w
Mysłakowicach.
W ramach imprezy zaplanowano także wernisaż II części
wystawy pod tytułem „Perła
Karkonoszy w Oczach Młodych
Artystów” oraz poczęstunek. Na
koniec publiczność wysłucha
gitarowego koncertu wraz z
pokazem multimedialnym. Dla
gości zagra Bartek Drak.

w heavu metalu, ta współpraca jest
skazana na sukces. – przewrotnie
twierdzi artystka.
Bilety na koncert kosztują 30
złotych. Można je nabyć w sekretariatach JCK przy ulicy 1 Maja 60
oraz ul. Bankowej 28/30.

polsko – czeskiej. W rolach głównych
zobaczymy Macieja Stuhra, Tomasza
Kota, Zbigniewa Zamachowskiego
oraz laureata Oscara za reżyserię „Pociągów pod specjalnym nadzorem”,
Jiriego Menzla. Głównym motywem
filmu jest zaginięcie w sierpniu 1968
roku „Biedroneczki”, wysłużonego
polskiego czołgu podczas inwazji
wojsk Układu Warszawskiego na
Czechosłowację. Seanse do czwartku
o godzinie 19.15.

pierwszy wyraża swoje emocje poprzez
śpiew do czego przygotował się jak
słychać na płycie bardzo starannie. Jego
głos brzmi bardzo naturalnie i jest swego
rodzaju przekaźnikiem emocji wyrażanych w kilku językach m.in. w angielAVISHAI COHEN – „Aurora”
skim, hebrajskim, hiszpańskim, a nawet
wydawnictwo: Blue Note/ EMI w języku sefardyjsko – romańskim
Music
zwanym ladino. Atrakcyjnie prezentują
się na płycie „Aurora” duety wokalne do
cych rytmiczną sekcję słynnego pianisty których zaprosił Cohen Karen Malkę,
Chicka Corei. Wirtuoz kontrabasu swego której głos słychać m.in. w „Winter
czasu w jednym z wywiadów powie- Song”. Na płytę składa się 12 kompozycji
dział, iż odłoży na chwilę kontrabas i w tym 7 autorstwa lidera pozostałe to
zajmie się śpiewem. Tak jak powiedział tematy tradycyjne zaaranżowane przez
tak też zrobił. Nikt się nie spodziewał lidera mające idiom jazzowego feelingu i
takich rezultatów. Ten izraelski muzyk improwizacji. Album otwiera tradycyjny
zaskoczył wielu znanych jazzmanów. temat „Morenika” po którym pojawia
Zasłonięty instrumentem tym razem się niespełna minutowe „Interlude In
sięga po mikrofon i odważnie po raz C Sharp Minor” autorstwa Cohena a

za chwilę znów raczy nas folkowym
tematem „El Hatzipor”. Pojawiaja się też
ciekawe rytmy w metrum nieparzystym
(3/4,6/8,7/8) dotyczy to kolejnych
kompozycji Cohena „Leolam” i „Winter
Song”. Po nich pojawiają się „It’s Bern
So Long”, „Alon Basetla”, „Stall”, „Shir
Preda”. Tytułowa “Aurora” jest osobistą opowieścią o życiu, dzieciństwie i
Beduinach mieszkających na pustyni.
Album zamykają dwa przejrzyste w
swojej formie tematy: „Alfonsina Y El
Mar” i „Noches Noches/ La Luz”. W tych
wyśpiewywanych przez Avishai Cohena
piosenkach słychać echa muzyki żydowskiej, arabskiej czy też andaluzyjskiego
flamenco. Avishai Cohen wykorzystuje
swój kontrabas, fortepian i bas elektryczny. Wspomagają go dodatkowo Shai
Maestro (fortepian), Itamar Oari (inst..

własnego zespołu James Moody & His
Bop Men z którym to dokonał nagrań
dla wytwórni Blue Note. W 1949 roku
znalazł się w Europie, gdzie dokonał
w Szwecji nagrań na płytę „”Moody’s
Mood For Love”. Po trzy letnim pobycie
powrócił do Ameryki w 1952 roku,
rozpoczął współpracę z wokalistą
Eddie Jeffersonem. Wiele lat później
zaangażował go do swojego kwintetu
Dizzy Gillespie. W nowej dekadzie a
dokładnie w 1985 roku James Moody
nominowany został do nagrody
Grammy za udział w albumie „Vocalese” wokalnej grupy The Manhattan
Transfer. W 2004 roku zrealizował
dla Savoy Jazz płytę „Homage”- był to
zarazem pierwszy album po 6-cio letniej przerwie wyprodukowany przez

Boba Beldena na którym znalazły się
kompozycje wybitnych postaci jazzu
jak: Joe Zawinul, Horace Silver, Herbie Hancock czy Kenny Barron. Pod
koniec sierpnia 2009 roku nakładem
wytwórni IPO Recordings ukazała się
najnowsza płyta wybitnego saksofonisty tenorowego i altowego Jamesa Moody zatytułowana „4A”. Obok lidera w
nagraniach wzięli udział najwybitniejsi muzycy: legendarny pianista Kenny
Barron oraz kontrabasista Todd
Coolman i perkusista Lewis Nash. Na
program albumu złożyły się w dużej
mierze standardy począwszy od „Secret Love” poprzez „Round Midnight”,
„Without A Song”, „Stella By Starlight”,
„East of the Sun”, „Stablemates” i „Bye
Bye Blackbird”. Wśród 8 kompozycji

JAMES MOODY – „4A”

wydawnictwo: IPO Recordings
Ten obecnie 84 letni amerykański
muzyk należy do wielkich mistrzów
jazzowego saksofonu. Urodził się w
Savannah w stanie Georgia 26 marca
1925 roku. Zaczynał jako 16 – to latek
słuchając i bardzo głęboko analizując
muzykę Buddy’ego Tate’a i Don’a
Byas’a, którzy grali z orkiestrą Counta
Basiego. James Moody szybko został
dostrzeżony a umiejętności gry zaczął
szlifować u boku takich mistrzów jak:
Milt Jackson, Kenny Clark, Ray Brown
czy Thelonious Monk. Z wibrafonistą
Miltem Jacksonem nagrał w 1947
roku płytę dla wytwórni Dial Records.
Rok później zadebiutował jako lider

Prawdziwe szczęki wieloryba
były kiedyś ozdobą parku pałacowego. Po wojnie wrzucone do
stawu przeleżały w nim wiele lat.
Wydobyto je podczas czyszczenia
zbiornika wodnego. Zostały
poddane konserwacji i być może
powrócą na swoje miejsce w
parku pałacowym.

Malarstwo i zdjęcia
Dom Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie zaprasza na wernisaż wystawy Pawła Stępniaka i
Moniki Stanisławskiej, który odbędzie się 11 września
o godzinie 17.
Monika Stanisławska jest ekonomistką i prawniczką. Studia
ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim, ale przez całe życie
związana jest z Wrocławiem. Od
17 roku życia fotografuje. W 2007
r. rozpoczęła naukę w Akademii
Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
Studiuje fotografię i multimedia
w Wydziale Grafiki. Swoje prace
wystawiała m. in. w Poznaniu,
Warszawie i Wrocławiu.
Pracę zawodową rozpoczęła
współpracą, która trwa do dzisiaj
z Leszkiem Budrewiczem, opozycjonistą, dziennikarzem wrocławskim, w lokalnym dzienniku Gazeta
Leśnicka. Podglądanie i oglądanie

Nowości ze świata muzyki
Jeden z wybitnych kontrabasistów
jazzowych mający na swoim koncie
mnóstwo znakomitych projektów od
wielu lat podąża własną drogą. Przed
laty był jednym z muzyków wypełniają-
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rzeczywistości doprowadziło do stałej współpracy z artystą Andrzejem
Jarodzkim przy projekcie „Pociąg
do nieba”. Stale szuka nowych
wyzwań.
Z kolei Paweł Stępniak w 2006
roku ukończył wrocławską Akademię Sztuk Pięknych na wydziale
malarstwa. Uczesniczył w Międzynarodowym Festiwalu Filmu,
Muzyki i Malarstwa w Ośrodku
Kultury w Nowogardzie i wielu
innych miejscach. Artysta wraz
z profesorem K. Skarbkiem brał
udział w akcji plastycznej malowania murali w klubie muzycznym w
Międzyzdrojach.

Miodowa impreza

perkusyjne) oraz udzielający się wokalnie
Amos
Hof f-

Andrzej Patlewicz

Regionalny Związek Pszczelarzy w Jeleniej Górze, Polski
Związek Pszczelarzy i Muzeum
Przyrodnicze zaprasza na XXVII
Ogólnopolskie Dni Pszczelarza
oraz X Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie. Uroczyste
otwarcie odbędzie się w sobotę,
12 września w Filharmonii Dolnośląskiej. Rozpocznie się o godzinie
9.00. Impreza potrwa do niedzieli,
13 września.

Biała niedziela
man i Karen Malka. Znakomity kontrabasista dzięki tej płycie okazał się
interesującym
zjawiskiem artystycznym. Z tą
płytą trudno się
będzie rozstawać.

wykonywanych przez kwartet znalazła się też kompozycja samego
pianisty Kenny Barrona – „Voyager”,
która już za jego życia stała się wielkim
standardem. Muzycy grają „modern
jazz” z wielkim polotem. Jest to jazz
najwyższej próby pełen swingu w którym słychać i tradycję i współczesność.
Mimo, iż Moody i Barron to muzycy
wiekowi to grają jak za dawnych lat z
wielkim smakiem i z jeszcze większą
klasą. Wielki szacunek należy się tym
Wielkim
Gigantom jazzu.

W najbliższą niedzielę pod tym
hasłem zostanie zorganizowany
festyn w Zakładzie Opiekuńczo
– Leczniczym Caritas przy ulicy
Żeromskiego. W jego ramach
zgromadzone osoby skorzystają z
porady lekarskiej i pielęgniarskiej.
Będą mogły także zmierzyć sobie
ciśnienie i poziom cukru. Poza
tym zaplanowano szereg innych
atrakcji, jak jazda na kucyku i loteria fantowa z nagrodami. Impreza
rozpocznie się o 10.00.

Europejskie Dni Dziedzictwa

W tym roku impreza przebiegać będzie pod hasłem „Zabytkom na odsiecz. Szlakiem
grodów, zamków i twierdz”. W
najbliższą sobotę o godzinie 17.00
z tej okazji w Muzeum Miejskim
„Dom Gerharta Hauptmanna”
odbędzie się koncert operowy w
wykonaniu czołowych artystów
czeskich, związanych z Akademią
Muzyczną w Pradze. W programie
usłyszymy czeskie, polskie i niemieckie utwory.
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ROZRYWKA

SZYMON MAJEWSKI
Nadszedł wrzesień. Wszystkim widzom itvn ten miesiąc kojarzy się
z nowymi sezonami ich ulubionych programów. Już po raz dziewiąty
Szymon Majewski
ze swoją ekipą szykuje dla nas bombę zaskakujących pomysłów i dobrego humoru. W rozmowie z nami specjalnie dla swoich fanów poza
granicami Polski zgodził się zdradzić kilka sekretów nadchodzących
odcinków swojego show.
Całe wakacje aż huczało
od plotek, że hitem tej jesieni ma być newsowy blok
w którym naczelny świr RP
będzie parodiował i wyśmiewał prowadzących polskie
serwisy informacyjne. Zapytaliśmy Szymona czy zacznie
program od słynnego już
„brudnego stołu”?
- Stół będzie czysty, bo komputerowy, zrobiony cyfrowo.
Prowadzić program będą: Pani
Anna List i Szymon Mohanke
– super półprofesjonalni dziennikarze, a całość nazywać się
będzie „Ale o co chodzi?”.
Nikt na świecie nie wy obraża sobie, nadchodzącej
kampanii prezydenckiej, bez
ulubieńca tłumów - Ędwarda
Ąckiego. Pozostaje jednak pytanie czy będzie w nich startował sam wybitny polityk
czy będzie wspierał któregoś
z pewnych kandydatów?
Majewski i na to ma gotową
odpowiedź.
- Ącki robi wszystko sam.
Nawet sam siebie zrobił. Wraca z
wielkim hukiem do polityki.
W pierwszym programie zobaczycie jak pełnił honory domu

w siedzibie premiera Donalda
Tuska. Ściślej mówiąc to pod
siedzibą. Przywitał polskich
medalistów, a oni w podzięce
rzucili nim – czyli młotem!
Będąc przy polityce i sporcie nie mogliśmy nie zapytać o przygotowania do Euro
2012. Szymon zapewnił nas
jednak, że Ącki będzie nas
ratował przed wielką hańbą.
Czy mu się uda? Zobaczymy!
Ciekawostką jest natomiast
fakt, że na konferencji prasowej nowej ramówki TVN
po raz pierwszy Szymon nie
pojawił się osobiście. Nawiedziła nas tam dość osobliwa
para. Nie omieszkaliśmy
zapytać, co Doda z Nergalem
będą robić u Szymona w
programie:
- Będą transmitowani w postaci „Big Dodera czyli Złotopolskich”. W każdym odcinku
„Szymon Majewski Show” będziemy mieli wgląd w ich życie.
Zajrzymy im wszędzie,
i do szafy i pod kołdrę. Będzie
to piekielnie śmieszne oraz kontrowersyjne... – rozwiał wszelkie wątpliwości Majewski.

Jeśli ktoś jeszcze
oczekuje dodatkowej
zachęty do oglądania
najbliższego sezonu
„Szymon Majewski
Show” to niech zobaczy co przygotowali
nam kabareciarze z
„Rozmów w tłoku”:
- Z nowych postaci parodiowanych
w „Rozmowach w
tłoku” pojawi się na
przykład Małgorzata
Foremniak. Szykujemy też Tomasza
Kammela, chociaż
wyraził
na to Niezgodę.
Nowością będzie
również „Bohater
tygodnia” – cykl rozmów dokończonych
z Rafałem Rutkowskim, któr y wcieli się w przeróżne
postaci reprezentujące społeczeństwo
we wszystkich jego
ś m i e s z n yc h o b l i czach. – reklamuje
Szymon.

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.
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Królewna Śnieżka spotyka w lesie
3 krasnoludków.
- Kim jesteście?
- Siedmioma krasnoludkami!

Spotykają się dwie przyjaciółki.
Jedna z nich mówi:
- Wiesz, mój syn ma trzy miesiące
i już siedzi!
- Tak, a za co?
- Ile żyje dżdżownica złapana przez
wędkarza?
- Dwa dni z hakiem.
- Mamusiu, czy to prawda, że dzieci
przynosi bocian?
- Tak, synku.
- A Święty Mikołaj przynosi prezenty?
- Tak, kochanie.
- A ty gotujesz, sprzątasz, robisz
zakupy...
- Tak, skarbie.
- To mamusiu, po co właściwie
nam tata?

- Nie, nie zaprzeczam.
- A jakie były jego ostatnie słowa?
- Oj strzelaj, prędzej, strzelaj...

- Proszę powiedzieć. Jest coś, co
pana niepokoi? - zagaja rozmowę
lekarz.
- Tak. Chciałbym skoczyć do toalety - odpowiada pacjent wiercąc się
na krześle.
- No dobrze... W takim razie porozmawiajmy o tym...

Na klasówce nauczyciel nagle
mówi:
- Słyszę jakieś głosy!
Na to odzywa się Jaś:
- Mnie też się to czasem zdarza, ale
ja się leczę!

Malarz chwali się krytykowi:
- Udało mi się namalować duży
obraz.
Kr y tyk ogląda obraz, po czym
stwierdza:
- Duży to on jest, ale się nie udało.

Przyjechał ze wsi dziadek i rodzina
wysłała go do teatru.
- No i jak, podobało się dziadkowi
w teatrze?
- Bardzo mi się podobało a najbardziej na końcu, kiedy dawali
płaszcze! Wziąłem trzy...

Rozmowa kolegów:
- Podobno na występie obrzucono
cię pomidorami?
- Niestety.
- Ale słyszałem, że były też oklaski?
- Tak, przy trafieniach.

BYK

Niektórym z was wyjątkowo uda się urlop, pomimo pewnych ograniczeń
zawodowych i domowych. Ci, którzy muszą pracować, „padną ze zmęczenia”,
ale będą zadowoleni i wyróżnieni przez swych zwierzchników – zwłaszcza
w postaci finansowej. Możliwe nowe znajomości zawodowe i fascynujące
romanse – a sprzyjajacymi warunkami będzie praca. W tym tygodniu uwagę
skoncentrujcie na swoim układzie nerwowym, postarajcie się mocno wyciszyć,
a wszystko będzie w porządku.

BLIŹNIĘTA

Zadbajcie o sprawy czysto domowe. To czas remontów i przemeblowań. Niektórzy
będą musieli większą uwagę skupić na najbliższych członkach rodziny, zwłaszcza
rodzicach. Ale nie martwcie się – rekompensatą za ten wysiłek będą podróże,
przygody miłosne i liczne niespodzianki, które już pod koniec tygodnia przyniosą
wam wiele radości. Musicie zadbać nieco o swoje zdrowie, bo chwilowo jesteście
narażeni na wszelkiego rodzaju infekcje, łatwo możecie się przeziębić i odczuwać
taką „zmorę” jak alergia.

Dwóch łebków wgłębia się w podręcznik psychologii- Ty, dobrzy
są (stwierdza jeden). Z tego co
piszą wynika, że winni są zawsze
rodzice!
- Poproszę piękny bukiet kwiatów
dla pewnej uroczej damy.
- Ma pan coś konkretnego na myśli?
- pyta kwiaciarka.
- Tak. I dlatego potrzebne są te
kwiaty...

Zadbajcie nieco o zdrowie i bardziej racjonalnie się odżywiajcie. Pomimo
chwilowej słabszej witalnosci, całą energię będziecie skupiać na pracy. To bardzo sprzyjający moment na zaprezentowanie swych wybitnych predyspozycji
zawodowych. Może nastąpić chwilowe pogorszenie w sprawach uczuciowych
– możliwe krótkotrwałe kłótnie, które ustaną pod koniec tygodnia, ale będą
dobrą szkołą życiową. Koniec tygodnia przyniesie miłosne uniesienia i stworzy
sprzyjające warunki dla partnerskich układów.

RAK
- Ale przecież...
- Wiemy, wiemy..., mamy przejściowe problemy kadrowe.
- Co z resztą?
- Siedzą w Londynie pod zmywakiem.
Dwaj chłopcy podbiegają do po-

Dwóch kumpli przy piwie:
- Podobno niedawno się ożeniłeś?
- Tak.
- Nooo, to teraz już wiesz, czym jest
prawdziwe szczęście.
- Tak, wiem, ale już jest za późno...

W tym tygodniu nie zmuszajcie się do kontaktów koleżeńskich czy sąsiedzkich,
ponieważ nie byłyby to najciekawsze spotkania. Lepiej ten czas poświęcić dzieciom i rodzicom, a to dlatego, że dużo będzie się działo – i to w pozytywnym
znaczeniu – w waszych domach rodzinnych. Dowiecie się o nowych sytuacjach
i planach ze strony najbliższych dla was osób. Dla niektórych Raków będzie to
nowy etap w życiu, zwłaszcza w układach partnerskich.

LEW

Lwy będą silne i nieugięte. Wszelkie rozmowy będą prowadzić ostrożnie i z wielkim dystansem. W sprawach zawodowych mogą wykazać dużo siły wewnętrznej
i poczucia sprawiedliwości wobec współpracowników, żądając jednoczesnie
lojalności wobec siebie. W luźnych kontaktach towarzyskich mogą się zapomnieć
i ulec urokom płci przeciwnej. Będą sprzyjające sytuacje na zawarcie szczerych
i trwałych układów przyjacielskich.

PANNA

Najważniejsze teraz będą dla was w pracy deklaracje ze strony zwierzchników
w sprawie awansów zarówno funkcyjnych, jak i finansowych. Ale to wy musicie
rozmawiać dyplomatycznie i stawiać swoje żądania. Waszą siłą jest determinacja
i świadomość własnej wartości. Miłości i wszelkim porywom serca sprzyjać
będzie wybitnie ciepłe podejście ze strony płci przeciwnej. Zadbajcie teraz o
zęby, mogą ostro dokuczyć.

WAGA

licjanta:
- Panie władzo, szybko, nasz nauczyciel!
- Co się stało? Napadli go?
- Nie, on nieprawidłowo zaparkował...
Sędzia do oskarżonej:
- A więc nie zaprzecza pani, że
zastrzeliła męża podczas transmisji
z meczu piłkarskiego?

Dzieciak wyszedł z tatą na spacer.
Nagle kłania się jakiemuś obcemu
mężczyźnie.
- Kto to jest? - py ta zdumiony
ojciec.
- To pan z zakładu oczyszczania.
Zawsze jak wychodzisz do pracy,
dzwoni do drzwi i pyta mamy, czy
teren jest już czysty...

plotki

Natalie Portman przyznaje,
że w dzieciństwie miała niszczycielskie skłonności. Aktorka, której okres dzieciństwa
przypadł na lata 80., wzrastała
w otoczeniu typowych dla tej
dekady gadżetów zabawkarskich. Niestety, przyszła gwiazda nie potrafiła „grzecznie”
bawić się lalkami.
„Byłam typowym dzieckiem
l a t 8 0 . - t ł u m a c z y 2 8 - l et n i
gwiazda. - Miałam lalki Barbie,
kucyki My Little Pony i lalki
Cabbage Patch Kids. Niszczyłam je wszystkie, rysując po
ich twarzach i obcinając im
włosy”.
Natalie Portman mogliśmy
podziwiać w lutym tego roku w
filmie „Jagodowa miłość”.

SKORPION

Ten tydzień przyniesie wam spełnienie największych marzeń i nadziei. Możecie
liczyć na dużą pomoc ze strony przyjaciół i wsparcie zwierzchników w sprawach
zawodowych. Mimo tych sukcesów w pracy i licznego grona przyjaciół, mogą
pojawić się problemy osobiste z płcią przeciwną. Ale taka stagnacja uczuciowa
potrwa krótko i koniec tygodnia przyniesie korzystne zmiany w tym zakresie. By
uspokoić serce, postarajcie się przemilczeć niektóre sprawy. Nie doprowadzajcie
do bezsensownego konfliktu.

STRZELEC

Kirsten Dunst ma słabość do młodszychh
Niszczycielskie skłonności Natalie Portman

Czujecie chwilowy brak witalności, osłabienie i totalne zmęczenie, które jest
wynikiem przepracowania i brania na siebie zbyt wielu obowiązków – nie tylko
zawodowych. Należy się wam odpoczynek, jednakże ten tydzień będzie burzliwy
i przepełniony nadmiarem spraw, które trzeba szybko załatwić. Mimo tak wielu
problemów, będziecie otoczeni przyjaźnią i miłością. Jest wiele osób, które was
kochają i wspierają. Dzięki nim przezwyciężycie wszystkie trudności i tydzień
zakończycie sukcesem. Zadbajcie o oczy i uszy, bo one są teraz najbardziej
podatne na wszelkie infekcje.

Kirsten Dunst spotyka się z
chłopakiem o 5 lat młodszym
od siebie. |Niedawno aktorka
bawiła się na imprezie ze swoim bratem i jego przyjaciółmi
w Missisipi. Jeden z kolegów
brata szczególnie przypadł jej
do gustu.
|”Kirsten poznała słodkiego 22-latka - zdradza znajomy
gwiazdy. - Bawili się razem
cały wieczór, a później spędzili
wspólnie noc w hotelu. Kirsten
ma ogromną słabość do młodszych facetów”. Kirsten Dunst
zagrała ostatnio w obrazie „All
Good Things”.

Monica Bellucci wybiera
rodzinę

Monica Bellucci woli spędzać
czas z córką niż uczęszczać na
imprezy branżowe. Aktorka nie
kryje, że życie w Hollywood już
dawno ją znudziło.

Będzie to tydzień szczególnej zawodowej aktywności, dużych sukcesów, awansów
i nagród finansowych. Niektórzy otrzymają wsparcie ze strony zwierzchników
i uznanie za całokształt pracy. Poprawią się relacje wśród przyjaciół i współpracowników. To również tydzień, który zaoferuje wam prawdziwą miłość,
przyjaźnie i udane partnerstwo. Mimo tak wspaniałych zawodowo i uczuciowo
dni, powinniście zatroszczyć się nieco o swoje zdrowie, a przede wszystkim o
kręgosłup.

„Nie czuję już potrzeby chodzenia na imprezy - tłumaczy
Bellucci. - Nudzą mnie ludzie
pijący alkohol i palący papierosy w knajpach. Nie ciągnie
mnie też na czerwony dywan i
na premiery. Hollywood mnie
nie ekscytuje. Wolę spędzać
czas w domu, z córką”.
Monica Bellucci wychowuje
4-letnią Devę wraz mężem,
Vincentem Casselem. Aktorka
zakończyła niedawno pracę
na planie filmu „The Sorcerer’s
Apprentice”.

Amanda Seyfried: koniec romansu

Amanda Seyfried i jej partner, Dominic Cooper, rozstali
się. Aktorska para poznała się
na planie musicalu „Mamma
Mia!” w 2008 roku. Niestety,
plotki o romansie Coopera z
Irlandką Ruth Neegą, u boku
której gwiazdor występuje w
Londynie w inscenizacji dram a t u „ Fe d r a ” , o k a z a ł y s i ę

KOZIOROŻEC

Niektórzy z was zdecydują się podjąć na nowo naukę na wyższych uczelniach,
nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Dla wszystkich Koziorożców jest to bardzo
dogodny moment na dalekie podróże, a nawet na dobrowolne osiedlenie się
na jakiś czas w innym państwie. Ten tydzień będzie również sprzyjał wszelkim
negocjacjom w sprawach zatrudnienia, a także w egzekwowaniu roszczeń
względem pracodawców. W uczuciach nastapi chwilowy zastój i emocjonalne
wyciszenie. Zdrowie będzie dopisywało, choć czasami mogą wystąpić kłopoty
żołądkowe.

prawdziwe. W wywiadzie dla
brytyjskiego magazynu „Allure” Seyfried stwierdza:
„Niektóre rzeczy się kończą.
To dziwny biznes. Jesteśmy
otoczeni dziwnymi ludźmi i
dziwnymi wpływami”.
Nowy film z udziałem Amanday Seyfried to horror komediowy „Jennifer’s Body”, którego amer ykańska premiera
odbędzie się 18 września tego
roku.

WODNIK

Macie szansę na spadek rodzinny, ale nie w wyniku straty bliskiej osoby – to spadek, który otrzymacie jako dowód zaufania i uznania. Nadchodzi również czas na
wzmocnienie własnego statusu społecznego i zawodowego. Kobiety mogą liczyć
na poważne propozycje, także małżeńskie. Mężczyźni zaś mogą zostać zaskoczeni
nagłą, niespodziewaną miłością, która może przerodzić się w długotrwałe partnerstwo. Nie trwońcie pieniędzy. Lepiej pomyśleć o spłacaniu długów.

RYBY

To dobry czas na przeprowadzanie wszelkich procesów sądowych, ponieważ
zwycięstwo będzie po waszej stronie. Spokojnie możecie zawierać kontrakty
zawodowe i wchodzić w spółki. Nowe znajomości przyniosą wam korzyści
finansowe. W układach osobistych, partnerskich pewne ożywienie. W sprawach
uczuciowych tydzień będzie bardzo udany. Ale uwaga: starajcie się słuchać swoich
partnerów, wykażcie więcej zainteresowania. Oni teraz tego potrzebują.
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PORADNIK PACJENTA Karkonoskie Centrum Medyczne

Dlaczego warto się szczepić
przeciw grypie?

Kompleksowa opieka nad pacjentem
Nowoczesna aparatura medyczna
Szybka profesjonalna diagnostyka

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

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

Diagnostyka neurologiczna
badania EMG, badania EEG
Doppler tetnic

Video- gastroskopia

Karkonoskie Centrum Medyczne

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

(Nie) Kichaj

na jesień

Dużymi krokami zbliża się polska, złota jesień, a wraz
z nią przeziębienia i grypy. Coraz chłodniejsze ranki i
wieczory oraz mniej słońca spowoduje większe ryzyko
zachorowania i osłabienie organizmu. Jak ustrzec się
przed chorobami i jak z nimi walczyć?
Grypa jest chorobą zakaźną dotyczącą wszystkich ludzi. Świadczy
o tym chociażby fakt, że każdego
roku na tę z pozoru niegroźną chorobę zapada ponad dziesięć procent
populacji na całej kuli ziemskiej.
Człowiek dorosły chory na grypę
zaraża bowiem innych zwykle
przez 5 do 7 dni. Natomiast dzieci, a
także osoby dorosłe z upośledzoną
odpornością, mogą zakażać innych
przez kilka tygodni, także w okresie
bezobjawowym. Stąd praktycznie
nie sposób ustrzec się kontaktu z
wirusem. Niewykluczone, że w
tym roku pojawi się epidemia tej
choroby, o której we wszystkich
mediach ostrzegano już od co najmniej dwóch lat. Dotychczas w
Jeleniej Górze lekarze oceniają,
że zgłasza się do nich z grypą trzy
razy więcej pacjentów niż w latach
poprzednich.
Tymczasem grypa lekceważona
przez pacjentów, często błędnie
utożsamiana z przeziębieniami, stanowi duże zagrożenie dla naszego
zdrowia a nawet życia.
- W przebiegu przeziębienia i
grypy, czyli podczas wirusowych
zakażeń górnych dróg oddecho-

wych, są pewne wspólne symptomy,
które jednak występują w różnym
nasileniu: gorączka, bóle głowy,
ból gardła, mięśni i stawów, katar,
kaszel, ogólne osłabienie - wylicza
lek. med. Paweł Eberhardt. Pojawienie się nietypowych objawów,
jak duszność, nudności, wymioty i
wysypka może wskazywać na inne
tło choroby lub powikłania.
Jak mówi dr med. Alicja Muszka,
jeleniogórska pediatra, grypę charakteryzuje gwałtowny początek
choroby: wzrost temperatury ciała
od 38 do 40 st. C, któremu mogą
towarzyszyć dreszcze. Gorączka
utrzymuje się 2-3 dni, ale może też
około tygodnia. Bóle mięśni i stawów mogą być dokuczliwe, a przy
suchym kaszlu może się pojawić
niewielka duszność. Osłabieniu
towarzyszą kaszel, ból gardła i katar.
Generalnie, grypa potrafi „ściąć nas
z nóg”. W przypadku grypy bez
powikłań pacjenci powracają do
zdrowia po około tygodniu. Zdarza
się, że objawy ogólnego zmęczenia
i osłabienia mogą utrzymywać się
jednak do kilku tygodni.
Przeziębienie zwykle trwa krócej,
a gorączka rośnie zwykle powo-

Grypa przenosi się drogą kropelkową z człowieka na człowieka ,
co powoduje sezonowe epidemie.
Osoba zarażona stanowi źródło
zakażenia dla innych osób. Na grypę
chorują osoby w każdym wieku ,
ale największa zapadalność jest
u dzieci.
Umieralność z powodu grypy
i ciężkie powikłania występują
głównie u osób po 65 r.ż. i dzieci w
wieku 2 lat i młodszych.
Każdego roku na świeci poważnie choruje na grypę od 3-5 mln
ludzi , a umiera w konsekwencji
jej ciężkiego przebiegu od 250-500
tys ludzi.
Znane są 3 rodzaje wirusa grypy
: typu A, B i C. Wirusy A i B są przyczyną ciężkich zachorowań, które
mogą osiągać rozmiary epidemii,
natomiast typ C powoduje zacho-

Jaka jest najskuteczniejsza metoda zapobiegania grypie?

Najlepsza metodą są profilaktyczne szczepienia ochronne
przeciw grypie, ich skuteczność określa się na ok. 75–95
procent.

Kiedy należy się szczepić?

Szczepionki przeciw grypie
pojawiają się w sprzedaży we
wrześniu, ponieważ najlepiej
stosować je przed szczytem zachorowań na grypę (od stycznia
do kwietnia). Wczesna jesień to
najlepszy moment, by zdecydować, czy szczepimy dzieci i
siebie przeciw grypie, czy nie.
Odporność przeciw infekcji pojawia się już po siedmiu dniach
od zaszczepienia.

Jak często należy się
szczepić przeciw grypie?

Ponieważ wirusy grypy są bardzo różnorodne i łatwo ulegają
mutacji tworząc nowe odmiany,
należy szczepić się co roku przed
każdym sezonem grypowym.

li i rzadko przekracza 38 st. C.
Głównymi objawami są katar i
kichanie. Pojawia się stan zapalny
błon śluzowych nosa, co wiąże się ze
zwiększonym wytwarzaniem śluzu
czyli z katarem, przekrwieniem,
drapaniem i pieczeniem w gardle,
kaszlem i bólami głowy. Znacznie
rzadziej niż w przypadku grypy
pojawi się kaszel.
– Przeziębienie, to rodzaj infekcji, czyli zakażenia wirusowego, które dotyczy głównie błony śluzowej
górnych dróg oddechowych, czyli
nosa i jego obu zatok, okolic nosa
i gardła oraz krtani - wyjaśnia lek.
med. Paweł Eberhardt. Wywołują go
pospolite wirusy, powszechnie występujące w środowisku człowieka.
Zakażenie przenosi się drogą kropelkową. Krople zakażonego śluzu
unoszą się w powietrzu wokół osób
kichających i mogą być wdychane
przez innych ludzi. Czasem osiadają
na skórze i przedmiotach. Dlatego
wirusy mogą rozprzestrzeniać się
przez podanie ręki lub wspólnie
używane przedmioty np. klamki,
ręczniki. Dodatkowo przeziębieniu

Wirus grypy
rowania o lżejszym przebiegu i nie
wywołuje epidemii.
- Wirus grypy A występuje u ludzi
i zwierząt (świnie, konie, foki, norki,
wieloryby oraz ptaki).
- Wirus grypy B występuje tylko
u ludzi.
- Wirus grypy C występuje u ludzi i
świń. Powoduje tylko lekkie infekcje,
np. zapalenie spojówek i nie powoduje występowania epidemii.
Duża zmienność genetyczna
wirusa grypy prowadzi do powstawania co kilkadziesiąt lat bardzo
groźnych szczepów, które wywołują
pandemie.
Grypa rozpoczyna się najczę-

Kto powinien szczepić
się w pierwszej kolejności?

1) osoby po 50 r.ż., 2) osoby
z chorobami serca i naczyń 3)
chorzy na cukrzycę 4) osoby
z chorobami układu oddechowego( w tym astmę ), a także
ze schorzeniami nerek, układu
krwiotwórczego oraz innymi
chorobami przewlekłymi
5) dzieci w wieku od 6m-ca życia, szczególnie z upośledzeniem
odporności 6) kobiety planujące
zajść w ciążę w czasie sezonu
epidemicznego, 7) pracownicy
służby zdrowia.

prowadzą do obniżenia o około 50
% umieralności ogólnej.
Szczepienie przeciw grypie niezależnie od innych czynników ryzyka, zmniejsza ryzyko ponownego
wystąpienia zawału oraz ryzyko
udaru niedokrwiennego mózgu
u pacjentów z miażdżycą naczyń
krwionośnych .
U szczepionych dzieci w wieku
przedszkolnym częstość zapadania

KCM
Tel. 075 6452 000
Ul. Bankowa 5-7
Jelenia Gora
górnego układu oddechowego trwa
zwykle około 3–4 dni. Wydłużenie
tego okresu jest wskazaniem do
wizyty lekarskiej.
Większość pacjentów, którzy
zapadną na grypę, wraca do zdrowia w ciągu od jednego do dwóch
tygodni.
Niebezpieczna dla pacjenta nie
jest sama grypa, ale jej powikłania.
• Ze strony układu oddechowego
(zapalenie zatok , krtani, oskrzeli, zapalenie płuc)
• Ze strony układu krążenia (zapalenie mięśnia sercowego)
• Ze strony ośrodkowego układu
nerwowego (splątanie, nasilenie zmian otępiennych u osób
starszych, napady drgawkowe
zwłaszcza u dzieci pod postacią
drgawek gorączkowych, zapalenie mózgu lub zapalenie opon
mózgowych)
Ze strony innych narządów (ostre
zapalenie ucha środkowego, zapalenie mięśni, ostra niewydolność
nerek.
na grypę i choroby grypopodobne
zmniejsza się o około 60%, a
wśród dzieci chodzących do szkoły
o 55%. Zaobserwowano również
prawie trzykrotne zmniejszenie
zachorowań na grypę oraz choroby
grypopodobne wśród domowników dzieci szczepionych .
Szczepiąc dzieci chronimy całe
rodziny!

Czy szczepienie jest
bezpieczne?
Szczepionki są bezpieczne dla
dzieci, osób starszych i kobiet w
ciąży. Nowoczesne szczepionki
nie zawierają żywych wirusów
grypy, nie mogą więc spowodować
zakażenia wirusem.

Jakie są korzyści ze
szczepienia?

Szczepienia pacjentów po 65 r.ż.

sprzyja wyziębienie ciała. Następuje
wtedy obniżenie odporności tkankowej i łatwiej dochodzi do inwazji
wirusa. Okres jego wylęgania trwa
od 1 do kilku dni.

Jak się ustrzec przed
przeziębieniem i grypą?
Lekarze zalecają regularną aktywność fizyczną, która usprawnia
także układ odpornościowy. Pamiętać jednak należy, że wyczerpujący
wysiłek, przegrzanie lub wychłodzenie organizmu zmniejszają odporność. A w czasie infekcji intensywny
wysiłek fizyczny jest wręcz przeciwwskazany. Ponad to przez cały rok
należy odpowiednio się odżywiać.
Jesienią do diety warto dodać witaminy i mikroelementy dostosowane
do potrzeb wynikających z wieku,
płci i stanu zdrowia. Co więcej? Należy unikać szczelnie zamkniętych
pomieszczeń, szczególnie dużych
zakładów pracy, wielkich biur,
sklepów itp. Czyli tych miejsc, gdzie
gromadzi się duża liczba ludzi. Tam
jest najłatwiej o złapanie wirusa.

KCM Punkt Szczepień
Piel. Koordynująca Agata Mirek

Jak leczyć przeziębienie
i grypę?
Lek. med. Alicja Muszka podpowiada, że obydwie choroby leczy
się bardzo podobnie. Podstawową
zasadą jest pozostanie w domu i
przebywanie w stałej temperaturze. Poza tym należy zażywać leki.
- W przypadku grypy, jak i przeziębienia leczy się je objawowo, czyli
jeśli występuje wysoka gorączka
bierzemy leki przeciwgorączkowe, na kaszel – przeciwkaszlowe
itp. - radzi Alicja Muszka. Ponadto
należy pić dużo ciepłych płynów
oraz herbatę litową z sokiem malinowym. Można
też leczyć się mlekiem z miodem i
czosnkiem oraz
pić siemię lniane
na kaszel. Jeżeli
przez około dwa
- trzy dni objawów nie udaje
nam się złagodzić lub gdy się

one dodatkowo nasilają, należy
skorzystać z pomocy lekarzy,
który zadecyduje o dalszym leczeniu i ewentualnym podaniu
antybiotyku.
Pamiętajmy jednak, że nieuzasadnione przyjmowanie antybiotyków niszczy florę bakteryjną
organizmu, powodując dodatkowe obniżenie jego odporności.
A nadużywanie antybiotyków
sprzyja uodpornieniu się bakterii
na ich działanie, a wtedy środki te
nie pomogą nam, kiedy rzeczywiście będziemy ich potrzebowali.
Fot. evah smit

Świadczenia w ramach
oraz pełnopłatnie

Grypa to ostra choroba
zakaźna układu oddechowego wywołana
zakażeniem wirusem
grypy.

ściej gwałtownie i od początku
towarzyszą jej ostre objawy: wysoka
gorączka do 39-40’C, ból głowy,
dreszcze, ból gardła i suchy kaszel,
bóle mięśniowe i kostno-stawowe,
jadłowstręt i osłabienie.
Nie należy jej mylić z łagodniej
przebiegającym przeziębieniem,
które ma wiele podobnych objawów. Dla przeziębienia charakterystyczne jest stopniowe pojawianie
się dolegliwości i nieżyt nosa, który
nie jest typowym objawem i nie
występuje u każdego pacjenta w
przebiegu grypy.
U niemowląt i małych dzieci,
u których gorączka narasta bardzo gwałtownie, mogą wystąpić
majaczenia, drgawki, czy też biegunka i wymioty. Wystąpienie
takich objawów jest wskazaniem
do natychmiastowej konsultacji
lekarskiej. U ludzi starszych może
dojść do przyśpieszenia akcji serca
i tętna w związku z podwyższoną
temperaturą ciała. Szczególnej
opieki oraz konsultacji lekarskiej w
przebiegu grypy wymagają także
osoby starsze z chorobami układy
krążenia, w tym pacjenci z niewydolnością krążenia.
Okres najbardziej nasilonych
objawów ostrej infekcji wirusowej
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Pogotowie Ratunkowe: 999

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Paraﬁa św. Maksymiliana M. Kolbe
59-800 Lubań, ul. Skalnicza 4
tel. 075/7224769, proboszcz:
ks. Jerzy Jerka
godz. mszy św.: w dni powszednie: 18.00
(porządek zimowy: 17.00), w niedziele:
8.30, 11.30.
Paraﬁa Narodzenia NMP
59-800 Lubań, ul. Różana 21
tel. 075/7222430, proboszcz:
ks. Jan Tomczak
godz. mszy św.: w dni powszednie: 18.00,
w niedziele: 8.30, 10.00, 12.00
Paraﬁa Wniebowzięcia NMP i św.
Maternusa
59-623 Lubomierz, pl. Kościelny 1
tel. 075/7833547, proboszcz:
ks. Ryszard Trzósło
godz. mszy św.: w dni powszednie: 18.00,
w niedziele: 8.00, 12.30, 18.00
Paraﬁa Wniebowzięcia NMP
59-600 Lwówek Śląski, ul. Kościelna 27
tel. 075/7823031, proboszcz:
ks. Krzysztof Kiełbowicz
godz. mszy św.: w dni powszednie: 7.00,
18.00, w niedziele: 7.00, 8.30, 10.00,
11.30, 18.00
Paraﬁa św. Franciszka z Asyżu
59-600 Lwówek Śląski, ul. Szkolna 3
tel. 075/7825684, proboszcz:
o. Stanisław Ziętek
godz. mszy św. : w dni powszednie: 7.00,
8.00, 17.00, 18.30, w niedziele: 7.00, 8.30,
10.00, 11.30, 18.30
Paraﬁa Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny
58-531 Łomnica, ul. Świerczewskiego 73
tel. 075/7131615, proboszcz:
ks. Jan Haftarczyk
godz. mszy św.: w dni powszednie: (poniedziałek) 8.00, (pozostałe dni) 18.00 (porządek zimowy:8.00, 17.00), w niedziele:
8.00, 10.30, 11.45
Paraﬁa Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
58-410 Marciszów, ul. Sołecka 5
tel. 075/7410375, proboszcz:
ks. Zbigniew Jagielski
godz. mszy św.: w dni powszednie: 17.00
(porządek zimowy: 16.00), w niedziele:
8.00, 11.30.
Paraﬁa św. Jadwigi
58-535 Miłków, ul. Wiejska 79
tel. 075/7610325, proboszcz:
ks. Józef Zych
godz. mszy św.: w dni powszednie: 19.00
(porządek zimowy:17.00), w niedziele:
9.00, 11.00, 18.00 (porządek zimowy: 9.00,
11.00, 17.00)
Paraﬁa Najświętszego Serca Pana
Jezusa
58-533 Mysłakowice, ul. 1 Maja 15
tel. 075/7131700, 075/7131104, proboszcz:
Mieczysław Bętkowski
godz. mszy św.: w dni powszednie:
18.00 (porządek zimowy: 7.30, 17.00),
w niedziele: 7.30, 10. 30, 12.00, 17.00.
Paraﬁa św. Antoniego Padewskiego
58-573 Piechowice, ul. Żymierskiego 40
tel. 075/7612269, proboszcz:
ks. Zdzisław Olszewski
godz. mszy św.: w dni powszednie: 18.00,
w niedziele: 7.30, 9.00, 11.00, 12.00,
18.00, w kościele ﬁlialnym: 10.00.
Paraﬁa św. Franciszka z Asyżu
59-930 Pieńsk, ul. Świerczewskiego 37
tel. 075/7786534, proboszcz:
o. Piotr Głód
godz. mszy św.: w dni powszednie: 7.00,
18.00, w niedziele: 7.00, 8.30, 10.00,
11.00, 12.30, 18.00
Paraﬁa św. Tekli
59-622 Pławna 89
tel. 075/7833092, proboszcz:
ks. Jan Potoczny
godz. mszy św.: w dni powszednie: 18.00
(porządek zimowy: 15.30), w niedziele:
8.00, 11.30.
Paraﬁa Matki Bożej Różańcowej
Radomierz 66 (58-520 Janowice Wielkie)
tel. 075/7515477, proboszcz:
ks. Eugeniusz Ryszard Jacyszyn.
godz. mszy św.: w dni powszednie: 17.00
(porządek zimowy: 16.00), w niedziele:
8.30, 12.00
Paraﬁa św. Katarzyny Aleksandryjskiej
Adres: Rybnica 28 (58-512 Stara Kamienica)
tel. 075/7514576, proboszcz:
ks. Edward Zubrzycki
godz.. mszy św.: w dni powszednie: 18.00
(porządek zimowy: 16.30), w niedziele:
8.00, 11.00.
Paraﬁa św. Mikołaja
Siedlęcin, ul. Długa 24 (58-508 Jelenia
Góra 14)
tel. 075/7137323, proboszcz:
ks. Józef Górak
godz. mszy św.: w dni powszednie: 18.00
(porządek zimowy:17.00), w niedziele:
8.00, 12.00.
Paraﬁa św. Piotra i Pawła Ap.
Sobota 10a (59-600 Lwówek ŚLąski)
tel. (0-75) 784 20 92, proboszcz:
ks. Stanisław Pyzik
godz. mszy św.: w niedziele: 7.30, 12.00
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Paraﬁa Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Ostrobramskiej
58-564 Sosnówka, ul. Liczyrzepy 30
tel. 075/7610625, proboszcz:
ks. Mariusz Witczak
godz. mszy św.: w dni powszednie: 18.00
( porządek zimowy: 17.00), w niedziele:
7:30, 10:30
Paraﬁa Ścięcia św. Jana Chrzciciela
58-512 Stara Kamienica 150
tel. 075/7514348, proboszcz:
ks. Jan Nicko
godz. mszy św.: w dni powszednie: 7.00,
w niedziele: 8.00, 12.00
Paraﬁa Matki Boskiej Szkaplerznej
Stary Węgliniec, ul. M. Konopnickiej 16
(59-940 Węgliniec)
tel. 075/7712652, proboszcz:
ks. Stanisław Kowalski
godz. mszy św.: w dni powszednie: (poniedziałek, czwartek) 7.00 (piątek) 18.00,
(sobota) 18.00 (porządek zimowy: 7.00
17.00, 18.00), w niedziele: 10.00
Sulików, Paraﬁa Podwyższenia Krzyża
Świętego
Adres: 59-975 Sulików, ul. Dworcowa 7
tel. 075/7787257, 075/7787018, proboszcz:
ks. Janusz Kankiewicz
godz. mszy św.: w dni powszednie: 18.00,
w niedziele: 8.00, 11.15, 12.30, 17.00
Szklarska Poręba, Paraﬁa Bożego Ciała
Adres: 58-580 Szklarska Poręba,
ul. ks. kard. Wyszyńskiego 2
tel. 075/7172282
proboszcz: o. Stanisław Sikora
godz. mszy św.: w dni powszednie: 10.00,
19.00 (porządek zimowy: 10.00, 17.00),
w niedziele: 7.00, 10.00, 11.30, 15.00,
19.00 (porządek zimowy: 7.00, 10.00,
11.30, 15.00, 17.00).
Paraﬁa św. Maksymiliana M. Kolbe
58-580 Szklarska Poręba, ul. Mickiewicza 16
tel. 075/7172079, 075/7131227,proboszcz:
ks. Bogusław Sawaryn
godz. mszy św.: w dni powszednie: (maj
– październik) 19.00 (porządek zimowy:17.00), w niedziele: 8.00, 10.30, 12.00,
19.00 (porządek zimowy: 8.00, 10.30,
12.00, 17.00).
Paraﬁa św. Józefa Robotnika
Ściegny 78 (58-535 Miłków)
tel. 075/7619129, proboszcz:
ks. Stefan Świdroń
godz. mszy św. : w dni powszednie: 18.00
(porządek z imowy:17.00), w niedziele:
8.00, 11.00, 18.00 (porządek zimowy: 8.00,
11.00, 17.00)
Paraﬁa Podwyższenia Krzyża Świętego
59-850 Świeradów Zdrój, ul. Główna 8
tel. 075/7816235, proboszcz:
ks. Marian Balcewicz
godz. mszy św.: w dni powszednie:
18.00 (porządek zimowy: 7.00, 16.00),
w niedziele: 9.00, 11.00, 18.00 (porządek
zimowy: 9.00, 11.00, 16.00).
Paraﬁa św. Józefa Oblubieńca
59-850 Świeradów Zdrój, ul. E. Orzeszkowej
tel. 075/7816417, 075/7817451, proboszcz:
ks. Władysław Dzięgiel
godz. mszy św.: w dni powszednie: 7.00,
19.00 (porządek zimowy: 7.00, 16:30),
w niedziele: 7.00, 9.15, 10.30, 11.45,
16.30.
Paraﬁa Najświętszego Serca Pana
Jezusa
59-940 Węgliniec, ul. Kościuszki 20
tel. 075/7712044, 075/7712147, proboszcz:
ks. Ludwik Solecki
godz. mszy św.: w dni powszednie: 7.00,
(sobota) 17.00, w niedziele: 8.00, 9.30,
10.45, 12.00 ( w wakacje: 8.00, 9:30,
11.00)
Paraﬁa św. Mikołaja
59-610 Wleń, ul. Dworcowa 14
tel. 075/7136077, proboszcz:
ks. Zenon Wnuk
godz. mszy św.: w dni powszednie: 19.00
(porządek zimowy: 17.00), w niedziele:
7.30, 11.15, 17.00
Paraﬁa Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny
Dąbrowica 21 (58-500 Jelenia Góra)
tel. 075/7130191, proboszcz:
ks. Andrzej Spelak
godz. mszy św.: w dni powszednie:
w Wojanowie: 15:30, w Dąbrowicy: 16:30,
w niedziele: W Dąbrowicy:11.00, 16.00,
w Wojanowie: 8.00 (porządek zimowy:
12.00).
Paraﬁa św. Bartłomieja Apostoła
Wojciechów 50 (59-623 Lubomierz)
tel. 075/7833595, proboszcz:
ks. Jan Słomba
godz. mszy św.: w dni powszednie: 18.00
(porządek zimowy: 16.00),
w niedziele: 10.30

(tejo)
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Jeszcze dziesięć lat temu były tu pola i łąki. Tędy, pośród łanów zbóż i kwitnących latem traw, chadzało się na spacery ścieżką wijącą się pośród pagórków. Można było skrócić sobie drogę na działki przy ulicy Krakowskiej lub zacząć tu przechadzkę na Wzgórze Paulinum rozkoszując oczy rozciągającymi się widokami: świetnie widocznym pasmem Gór Kaczawskich i Zabobrzem – może nie pięknym, ale jednak jeleniogórskim. Wspinało się na skałki, do resztek poniemieckich fortyfikacji. Teraz teren przy ul. Pogórze w niczym nie
przypomina tamtych krajobrazów. Cywilizacja zrobiła swoje. I choć domki są kolorowe, a ludziom mieszka się tu wygodniej, żal tamtych pejzaży nostalgicznych nie tylko mojego dzieciństwa.

Fot. Marek Tkacz

7 września 2009 r.
w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Z LOTU PTAKA

7 września 2009 r.
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Janik trenował z Diablo

Fot. prywatne

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Zgrupowanie zawodowej grupy bokserskiej
„Bullit KnockOut Promotions” trwało dwa
tygodnie. Łukasz Janik trenował z Krzysztofem „Diablo” Włodarczykiem oraz między
innymi: Rafał Jackiewiczem, Paweł „Harnaś”
Kołodziejem, Dawid „Cyganem” Kosteckim,
Tomaszem i Jarosławem Hutkowskimi.
Specjalnie dla Jelonki Łukasz podsumował pobyt
w Tatrach: „ To najcięższy obóz jaki mieliśmy do
tej pory. Było bardzo ciężko. Biegaliśmy dwa razy
dziennie, a co drugi dzień po górach po 4-5 godzin.
Wbiegaliśmy na Giewont, stamtąd do Kasprowego Wierchu. Było mniej samego boksu, więcej
treningów wytrzymałościowych o charakterze
tlenowym.
Ten ciężki obóz to pierwszy etap przygotowań do
mojej walki z Masternakiem, która odbędzie się za
niespełna dwa miesiące”.

Zawirowania wokół walki Janik – Masternak
24 października – na tą datę czeka już cała sportowa
Polska. Właśnie tego dnia dojdzie do polskiej „walki stulecia” Andrzej Gołota zmierzy się z Tomaszem Adamkiem.
Smaczku łódzkiej gali dodaje fakt, że na przed walce
dojdzie do dwóch niepokonanych polskich bokserów
Łukasza Janika i Mateusza Masternaka.

Fot. R. Ignaciak

Pomimo, że do walki pozostały
niespełna dwa miesiące, to starcie
dwóch niepokonanych polskich
junior ciężkich już wzbudza wiele zawirowań i prowokacji z obu stron.
Łukasz Janik wątpi, że do walki
dojdzie, bo jego rywalowi zabraknie
odwagi by się z nim zmierzyć.
Mam wrażenie, że nie dojdzie do
tej walki, bo moim zdaniem Mateusz
się od niej wykręci. Pewnie załatwi
to jakąś wymówką albo wymyśli coś
wspólnie z trenerem i skończy się na
planach. Myślę, że chłopak nie ma
charakteru i nie wyjdzie do ringu.
[...] Uważam, że jeśli Mateusz nie
będzie chciał zaboksować, to pokaże,
że tak naprawdę nie ma jaj. [..]
Myślę, że Masternak nie dotrwa ze
mną do ostatniego gongu.”- dodaje
ze spokojem w rozmowie z bokser.
org jeleniogórzanin.
Reakcja Mateusza Masternaka
była natychmiastowa. Przesłał on
serwisowi bokser.org oświadczenie,
w którym pisze: „Łukaszu, grubo się
mylisz i jesteś w ogromnym błędzie,

co do mojego charakteru. Użyłeś
słów, których nie powinieneś kierować w stosunku do mojej osoby.
Nie znasz mnie, ja zawsze byłem
za tą walką, o czym doskonale wie
Twój promotor. Jeśli miała to być
nawet zwykła prowokacja z Twojej
strony, to wywołała ona taki skutek,
że teraz jedynym moim celem w
tym pojedynku będzie zafundowanie Ci KO. Obiecuję to Tobie oraz
wszystkim Kibicom i pamiętaj, że na
moich dłoniach w dniu walki będą
10-tki, a nie 18-ki, tak jak podczas
sparingów, na których rzekomo
mnie tak obijałeś.
Mam głęboką nadzieję, że do tej
walki dojdzie, że nasi promotorzy
przy udziale Telewizji Polsat doprowadzą do naszej konfrontacji. Już
nie mogę się doczekać wejścia do
ringu. Popełniłeś błąd i zostaniesz
za to ukarany.”
O tym, który z nich miał rację,
przekonamy się (najpóźniej) 24
października...

Aldona Hawer

Rekrutacja trwa!
Klub KS Karkonosze Jelenia Góra serdecznie zaprasza
wszystkich chętnych chłopców do uczestnictwa w zajęciach piłki nożnej organizowanych przez nasz klub.
Prowadzony jest nabór w następujących grupach:
- 2001/02 grupa Żak ( trener J.
Kołodziejczyk- nr tel. 791966060)
treningi: wtorek, czwartek, godzina 15:30
- 1999/00 grupa Orlik – treningi:
poniedziałek, środa, piątek – godzina 15:30; Trener Marek Siatrak
791860817
- 1997/98 grupa Młodzik – treningi: wtorek, czwartek – godzina
15:30; Trener Łukasz Kowalski
609852797
Klub KS Karkonosze zapewnia :
wykwalifikowanych trenerów z
doświadczeniem, sprzęt piłkarski
najwyższej jakości, bazę sportową

(stadion ulica Złotnicza 12 ), udział
w turniejach lub ligach prowadzonych w ramach danej grupy
treningowej, obozy sportowe oraz
najnowsze techniki treningowe
stosowane w znanych europejskich
klubach ( Ajax Amsterdam, Real
Madryt, HSV Hamburg) – audio
wizualizacja, gry kreatywne oraz
wiele innych.
Uwaga! Grupa Trampkarzy bierze udział w Lidze Trampkarzy
prowadzonej przez OZPN Jelenia
Góra.
Jelenia Góra Naszym Miastem.
Karkonosze Twoim Klubem.

Aldona Hawer

Fot. prywatne

Aldona Hawer

7 września 2009 r.
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Maraton
Kolarski

Maja Włoszczowska

uległa wypadkowi

„Września
Jeleniogórskiego”
Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Jeleniej Górze oraz Sekcja Turystyki Rowerowej „PROFI”
zapraszają do udziału w kolejnym roczniku Międzynarodowego Maratonu Kolarskiego z okazji „Września
Jeleniogórskiego”.
• Długość trasy – ok. 50 km
• Trasa: Jelenia Góra (start – stadion ul. Lubańska), Wojcieszyce, Kromnów, „Zimna Przełęcz”, Kopaniec, Chromiec, Nowa Kamienica, Stara
Kamienica Odcinek specjalny na dystansie 1,9 km (start Stara Kamienica
meta Rybnica), Rybnica, Siedlęcin Górny, Jelenia Góra, Jelenia Góra Cieplice (meta - stadion ul. Lubańska).
• W Maratonie mogą brać udział osoby posiadające sprawny rower oraz
pełny kask, aktualne badania lekarskie lub kartę zdrowia, ubezpieczenie.
• Zawodnicy do lat 18 mogą startować wyłącznie pod opieką rodziców lub
za pisemną zgodą w/w oraz muszą posiadać kartę rowerową. Zawodnicy
do lat 18 będą sklasyfikowani w kat. 1
KATEGORIA
Kobiety
Kat. 1
Masters I

WIEK
OPEN
19 – 29 lat
30 – 39 lat

KATEGORIA
Masters II
Masters III
Masters IV

WIEK
40 - 49 lat
50 – 59 lat
60 i więcej

Maja Włoszczowska uległa w czwartek na treningu poważnemu upadkowi. Do piątku przebywała w szpitalu w
Canberze,w Australii.
-Podczas treningu, w najtrudniejszym miejscu trasy Majka
miała upadek. Dokładnie tam,
gdzie przewróciła się kilka dni
temu - przekazał Onet.pl trener
Andrzej Piątek. - Niestety, tym
razem nie zdążyła zamortyzować upadku rękoma i uderzyła
twarzą o skały. Szczęście w
nieszczęściu, że skończyło się
tylko na tym, bo wyglądało to naprawdę bardzo źle. Majka jest po
badaniach, w tym po tomografii

na inauguracje roku szkolnego

Brązowy medal
jeleniogórskich tenisistek
W połowie sierpnia odbyły się indywidualne Mistrzostwa
Polski w Sopocie w ,których uczestniczyło 70 najlepszych
zawodniczek z kraju.
grała z Hanną Karczewską 6/3/
6/4 a Natalia Lewińska przegrala
o wejście do ćwierćfinału z mistrzynią polski Angeliką Siutą z Nowego
Sącza 6/1 6/2.
W poniedziałek nasze dziewczęta
powróciły z Krakowa Ogólnopolskich zawodów tenisowych z „super
serii”, gdzie Natalia Lewińska zajęła
w grze pojedynczej trzecie miejsce,a w debla z Roksaną Łukasik
pierwsze!
Gratulujemy trenerowi Januszowi Lewińskiemu oraz
Prezesowi klubu Piotrowi Paczóskiemu.

Aldona Hawer

Tomasz Kołodziejski startując
w dwóch konkurencjach poprawił dotychczasowe rekordy. W
biegu na 110 m ppł osiągnął czas
15,71 s, natomiast w biegu na
dystansie 200 m - 23,97 s. Nasz
najlepszy miotacz w kategorii
młodzika, Kamil Piekarski w
rzucie dyskiem uzyskał wynik
43,25 m, w drugiej konkurencji,
w której startował (pchnięcie
kulą) uzyskał również rekord
życiowy 12,34 m.
Zawodnikom gratulujemy i
życzymy dalszych sukcesów.

Fot. prywatne

* Miasto Jelenią Górę
* Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze
* Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu
* Krajowe Zrzeszenie LZS w Warszawie
* Sponsorów
• Koszty dojazdu, noclegów, zakwaterowania i wpisowego pokrywają
uczestnicy lub jednostki delegujące.
• Opłata startowa od jednego uczestnika wynosi 10 zł !
• W ramach startowego organizatorzy zapewniają: nagrody honorowe dla
najlepszych uczestników maratonu, posiłek na mecie, zabezpieczenie
organizacyjne i sędziowskie.
• najlepsi uczestnicy Maratonu w poszczególnych kategoriach wiekowych
otrzymają:
I m-ca puchary, I - III m-ca medale, I - VI m-ca dyplomy pamiątkowe.
ZGŁOSZENIA - INFORMACJE
* W siedzibie organizatora – Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły
Sportowe w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Wolności 56 ►tel. 075-75-265-58 e-mail: lzs@
neostrada.pl, 605 420077 Rostkowski Piotr
* W biurze zawodów, dnia 12 września w godz. 9:00 – 9:45 (stadion MOS,
ul. Lubańska).

i lekarze zapewniają, że nie ma
trwałych uszkodzeń i jej życiu nic
nie zagraża. [...]
Newralgiczny fragment trasy
- tam, gdzie Majka miała dwa
upadki, zdecydowanie bardziej
nadaje się do downhillu niż do
cross country. Szczerze powiedziawszy dziwię się, że taka trasa
została dopuszczona przez UCI.
Oczywiście trzymamy za Maję
kciuki i życzymy jej szybkiego
powrotu do zdrowia!

Nowe rekordy

Bardzo dobrze wystartowali nasi najmłodsi za• Każdy uczestnik bierze udział w Maratonie na własną odpowiedzial- wodnicy w Mityngu Inauność.
guracji roku szkolnego
• Maraton odbędzie się przy otwartym ruchu drogowym, w grupach po
20 – „Sport i Zdrowie” we
15 kolarzy, w odstępach dziesięciominutowych.
• Uczestników obowiązują bezwzględnie przepisy ruchu drogowego !!! Wrocławiu. Trzy rekordy
MKL 12 ustanowili mło• Koszty organizacyjne Maratonu pokrywają organizatorzy.
dzicy.
• Maraton jest dofinansowany przez:

Bardzo dobrze zaprezentowały
się zawodniczki z Klubu Tenisowego Jelenia Góra mieszczącego się na
Jeleniogórskim Zabobrzu.
W grze podwójnej Natalia Lewińska w parze z Moniką Przybył
zdobyły brązowy medal. Wygrały
kolejno z Karoliną Śnita /GTT
Głogów/i Aleksandrą Konstencką
/Poznań/ 6/2 6/2 oraz z Pauliną
Hełmecką /Kraków/ i Karoliną
Długosz /Zabrze/ 6/3 6/1
O wejście do finału przegrały z
Adą Źórawska / Warszawa/ i Hanią
Karczewską /Iława/ / 6/1 6/2
W turnieju indywidualnym Monika Przybył w ćwierćfinale prze-

Fot. bikeworld
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Poniżej przedstawiam pozostałe
wyniki naszych zawodników:
1.Kajetan Kąs - 600 m - 1:29,09 min (rekord życiowy)
2.Michał Antos - 100 m - 12,61 s (rekord życiowy); 200 m - 25,76 s (rekord życiowy)
3.Wojciech Jardel - 600 m - 1:33,09 min (rekord życiowy)
4.Michał Miler - 600 m - 1:35,23 min (rekord życiowy)
5.Mateusz Horyd - w dal - 5,54 m; 200 m - 26,80 s (rekord życiowy)
6.Jakub Chędoszko - wzwyż - 165 cm (rekord życiowy)
7.Emilia Strzałkowska - oszczep - 26,23 m (rekord życiowy)
8.Michał Prutis - osczep - 39,42 m (rekord życiowy)
9.Kamil Smolak - oszczep - 28,29 m (rekord życiowy)
10.Marcin Popławski - wzwyż - 190 cm
11.Ewelina Gibes - 300 m ppł - 46,6 s (pomiar ręczny); 100 m ppł - 15,87 s
12.Dominika Musiał - 300 m ppł - 54,7 s (pomiar ręczny); 100 m - 15,11 s
13.Damian Wojciechów - 100 m - 11,44 s; 200 m - 23,33 s
14.Miłosz Masalski - 100 m - 12,59 s; 300 m - 40,29 s
15.Karolina Dul - w dal - 4,44 m; 100 m - 14,07 s
16.Łukasz Kruczek - 200 m - 25,35 s; 300 m - 39,67 s
17.Michał Sługocki - wzwyż - 155 cm
18.Alicja Toczyńska - oszczep - 24,28 m
19.Marcin Pawłowski - 100 m - 11,95 s; 200 m - 23,64 s

Udany start
młodzików Chojnika
W swoim pierwszym meczu na dużym boisku o punkty,
młodzicy Chojnika odnieśli zwycięstwo nad zespołem z
Lubawki.
Już w pierwszej minucie Beniamin Łyczak po ładnej zespołowej
akcji zdobył gola dla zespołu z
Cieplic co spowodowało eksplozje
radości wśród zawodników i rodziców przybyłych na spotkanie
swoich pociech. Dalsza część meczu
to okres, w którym można mnożyć
sytuacje bramkowe stwarzane
przez obydwa zespoły czego wynikiem była bramka zdobyta dająca
remis na 3 minuty przed końcem
pierwszej połowy przez drużynę z
Lubawki. Drugą połowę podopieczni Dariusza Michałka rozpoczęli
również od zdobyczy bramkowej
autorstwa Wiktora Staszaka, który

zakończył bogatą w wymianę podań akcję zespołu. Każda z drużyn
do końca walczyła o korzystny
wynik lecz gola, który ustalił wynik
meczu zdobył zawodnik Chojnika
Beniamin Łyczak odnotowując
swoje drugie trafienie. Końcowy
gwizdek i wielka radość Ciepliczan
z odniesionego zwycięstwa.
Warto dodać, że Chojnik wystąpił
w nowych strojach ufundowanych
przez firmę MAR-MAT za co serdecznie dziękują działacze i zwycięstwo
młodzi piłkarze dedykują właśnie
tej firmie.

Aldona Hawer
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(Nie)udany sprawdzian Sudetów
Fot. R. Ignaciak

To był prawdziwy przedsmak tego, co czeka nas 11 listopada w Jeleniej Górze. Koszykarze Sudetów
ulegli w pierwszym sparingu Górnikowi Wałbrzych 69–70. Mimo tego pokazali waleczny charakter,
który napawa nas optymizmem przed Wielkimi Derbami Sudetów.
wet ośmioma punktami. Potem
trener Ireneusz Taraszkiewicz
dał szansę rezerwowym i..
przegraliśmy tę kwartę aż
3:17.
Do przer wy na tablicy
widniał wynik 22:28. Goście
utrzymywali lekką przewagę,
po pięciu minutach utrzymywali 6-punktowe prowadzenie
Fot. R. Ignaciak

Po raz pierwsze przed
własną publicznością zaprezentowali się w piątek
jeleniogórscy koszykarze.
Walka o każdą piłkę była
bardzo ostro. Akcja toczyła się „kosz za kosz”, obie
drużyny zaprezentowały się
bardzo dobrze. W pierwszej
odsłonie prowadziliśmy na-

30:36. Zmobilizowani jednak
gospodarze po szybkich kontrach i celnym rzucie „za 3”
Wojdyły zdołali doprowadzić
do remisu po 40.
W trzeciej kwarcie znów
na parkiecie zobaczyliśmy
Weatherspoona, któremu brakowało jeszcze trochę odwagi
i stracił kilka piłek, mimo tego
szybko się rewanżował i zdobywał punkty zarówno z kontry,
jak i ze stałych fragmentów. W
sumie zdobył on aż 20 punktów. Całkiem dobrze zapowiadają się także inni nowi zawodnicy: Sławomir Nowak, Tomasz
Prostak i Michał Kułyk.
Końcówka meczu była bar-

dzo nerwowa. Widać było, że
pomimo meczu tylko sparingowego, obu ekipom zależy
na zwycięstwie. Na pięć minut
przed końcem był remis po 58,
na dwie tylko dwupunktowa
przewaga jeleniogórzan. Przy
stanie 67:66 dwa rzuty wolne
wykonywał Mariusz Matczak,
występujący ostatnio w naszej
drużynie. Na nieszczęście dla
nas dwa celnie. Ostatecznie
mecz zakończył się jednopunktowym prowadzeniem
Górnika.

Aldona Hawer

Sudety Jelenia Góra
– Górnik Wałbrzych
69:70 (19:11, 3:17, 26:19, 21:23)
Sudety: Weatherspoon 20, Niesobski 10, Nowak 9, Minciel 8, Wojdyła 7, Prostak 6, Kułyk
5, Samiec 4, Urbaniak, Cierzniewski, Klimek.

na sport kwalifikowany
Wykaz klubów dofinansowanych w ramach naboru wniosków o udzielenie dotacji
celowej z budżetu miasta na realizację zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu
kwalifikowanego w Mieście Jelenia Góra

Miejski Klub Sportowy Karkonosze
Jelenia
Góra
wnioskował o 75 000,00 otrzymał
40 000,00
Miejski Klub Sportowy Finepharm
Jelenia
Góra
wnioskował o 63 000,00 otrzymał
20 000,00
.
Karkonoski Klub Kajakowy
Wnioskował o 22 500,00 – nie
otrzymał
Międzyszkolny Klub Sportowy
Międzyszkolnego Ośrodka Sportu
„Karkonosze” Jelenia Góra
wnioskował o 54 500,00 otrzymał

30 000,00
Karkonoski Klub Sportowy „Polonia”
wnioskował o 2 000 – nie otrzymał
Klub Piłki Ręcznej Jelenia Góra
wnioskował o 103 800,00 otrzymał
60 000,00
Młodzieżowy Klub Sportowy „Paulinum”
wnioskował o 12 150,00 – nie
otrzymał
Klub Sportowy „Sudety” Jelenia
Góra
wnioskował o 194 000,00 otrzymał
50 000,00
Międzyszkolny Klub Sportowy
„Karkonosze”

– sporty zimowe
wnioskował 45 000,00 – nie otrzymał
Klub Sportowy „Chojnik” Jelenia
Góra
Sekcja piłki nożnej
Wnioskował o 7 500,00 – nie
otrzymał
Klub Sportowy „Chojnik” Jelenia
Góra
Sekcja badmintona
Wnioskował o 15 200,00 – nie
otrzymał
Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny „12”
wnioskował o 23 000 – nie otrzymał
Razem przyznano: 200 000,0

Zakończenie wakacji

na Łysej Górze
Czwarta odsłona cyklicznych zawodów w kolarstwie górskim Łysogórki 2009 za nami!
Koniec wakacji nie oznacza jednak końca Łysogórek. Piąta edycja już we wrześniu.
Na zawody od sześciu lat przyjeżdżają zawodnicy niezrzeszeni i z zaprzyjaźnionych
klubów.
Zawodniczka Aesculapa - czołowa alpejka
Polski - Katarzyna Karasińska trenuje w lecie na
rowerze. Przykłady można
by zapewne mnożyć... I
chodzi o to, aby uczestnicy
naszego crossu przy okazji
zawodów odwiedzili górę
na której z powodzeniem
można jeździć tak na nartach, jak i na rowerze. A
może w zimie założą po
raz pierwszy narty na
nogi? Wtedy na pewno się
przyda bilet wolnej jazdy
na cały sezon narciarski
wygrany przez bikera w
Łysogórkach. I inne „narciarskie nagrody” zachęcają do podjęcia takiego
kroku.
Mieliśmy dzisiaj szczęście do
pogody. Była po prostu idealna do
ścigania. Na termometrze osiemnaście stopni Celsjusza, słońce
na niebie, powietrze przejrzyste.
Frekwencja dopisała. Przy starcie
obok schroniska zebrała się też
spora grupa kibiców. Trasa jak
zwykle dobrze oznaczona, była
ponadto - nareszcie sucha. Zawodnicy mieli dobre warunki do
jazdy. A nasza kamera znalazła tak
naprawdę tylko jeden mokry punkt
na trasie - nasz osławiony strumyk
w lesie, w okolicy dolnych stacji
wyciągów.
Kibice mieli okazję zobaczyć na
łysogórskiej pętli dobrych zawodników z naszego regionu. Na stracie
pojawili się między innymi: Rafał
Ignaczak, Jakub Danielski, Piotr
Karmelita, Łukasz Niedbalski a tak-

fot. Michał Rażniewski

Rozdzielono kasę

że Piotr Formicki - mistrz świata w
drużynie, zdobywca wielu innych
tytułów... Warto było przyjechać
na Łysą, aby zobaczyć w akcji tych
zawodników. Dali koncert jazdy
na podjazdach i zjazdach.Na licznikach czasem grubo ponad pięćdziesiąt kilometrów na godzinę.
W słowach tych zabrzmiał szczery podziw dla bikerów szukających
w wyścigu - adrenaliny. Ale żeby
tak jeździć - trzeba naprawdę
dużo umieć. Technika, spryt, siła,
wytrzymałość, szybkość, odwaga.
Proszę Państwa - do roboty. Ćwiczenie czyni mistrza. Zapraszamy
na rowery narciarzy, a rowerzystów na narty. Inne kombinacje
tez możliwe. A teraz popatrzmy
jeszcze jak przebiegała impreza na
Łysej Górze.
We wczorajszych zawodach
brali udział mieszkańcy nastę-

pujących miast: Jelenia Góra,
Legnica, Kamienna Góra, Jawor,
Podgórzyn, Piechowice, Lubawka,
Zielona Góra, Wrocław, Karpacz,
Szklarska Poręba, Kowary, Łódź,
Bolesławiec.
W poszczególnych kategoriach
wiekowych zwyciężyli: Sandra
Zaharow
(Jelenia Góra), Michał Mężyk
(Jawor), Karolina Cierluk (Piechowice), Albert Pogwizd (Lubawka), Patryk Piwnikiewicz
(Karpacz), Michalina Ziółkowska
(Wrocław), Rafał Ignaczak (Jelenia Góra), Maria Tyszecka (Jelenia
Góra), Krzysztof Tyszecki (Jelenia
Góra).

Aldona Hawer
Michał Rażniewski
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CZTERY STRONY MIASTA

Dylematy radnych i sprawy miejskie
W studio filmowym Jelonki spotkali się: Grażyna
Malczuk z LiD, Miłosz
Sajnog z JG XXI i Hubert
Papaj z PO oraz zastępca
prezydenta miasta, Jerzy
Lenard. Rozmawiano o
inwestycjach, drogach,
brakach w budżecie i Orliku.
Jelonka.com – Jeszcze niedawno słyszeliśmy, że boisko
z programu Orlik będzie albo
przy Zespole Szkół Rzemiosł
Artystycznych w Cieplicach
albo go nie będzie. Tymczasem ma powstać przy Szkole
Podstawowej nr 6 też w Cieplicach. Czyli było to możliwe?
Hubert Papaj - Nie ma tutaj
żadnej tajemnicy. Na czerwcowej
sesji rady miasta przedstawiono
radnym koncepcję budowy drugiego Orlika właśnie przy „Rzemiosłach”. Radni złożyli uwagi
dotyczące lokalizacji, wskazując,
że lepszym rozwiązaniem bę-

dzie wybudowanie boisk przy
„szóstce”. Prezydent wskazywał
wprawdzie, że ta zamiana może
skutkować niedotrzymaniem
terminów, ale jak już widać udało
się. Dziewiątego września nastąpi
rozstrzygnięcie przetargu na
wybudowanie Orlika.
Jelonka.com – Czyli sukces
opozycji, bo to ona była przeciw tej lokalizacji?
Miłosz Sajnog – Nie jest problemem wybudowanie tego boiska w
miejscu przez nas wskazanym, od
początku uważaliśmy, że to jest
możliwe. Trudno też mówić o
sukcesie. Dla mnie niezrozumiały
był upór pana Prezydenta przy
lokalizacji w „Rzemiosłach”. Nie
wiem też z czego wynikało wystąpienie na sesji pana Pokoja, który
grzmiał z mównicy, że popełniamy jakiś wielki błąd i boiska u nas
nie będzie. Tymczasem okazało
się, że to wszystko jest możliwe,
będzie budowane już od września, tak jak przewidywaliśmy
od początku.
Grażyna Malczuk – Kwestia
Orlika wzbudzała emocje zupełnie niepotrzebnie. To była lepsza
lokalizacja, teraz będzie to sukces
pana prezydenta i przewodniczącego Pokoja. Będą mogli stanąć
przed mieszkańcami osiedla
Orle i powiedzieć, że mieszkańcy
i uczniowie szkoły mają piękny
obiekt sportowy, tak potrzebny
w tej dzielnicy.
Jelonka.com – Tu się udało.
A jak jest z Kilińskim? Będzie
galeria Focus Park czy raczej
klimaty z filmu South Park?
Hubert Papaj – Z Kilińskim jest
taki problem, że już dawno mogłaby ruszyć, ale protesty kilku
osób spowodowały, że się wszystko przeciągnęło. W międzyczasie
kryzys spowodował, że inwestor
stracił dotychczasowe źródła finansowania. Co dalej, naprawdę
trudno jest powiedzieć. Galeria
Grodzka powstaje, ponieważ to
jest mniejsza inwestycja i ma inne
źródła finansowania.
Miłosz Sajnog – Z Kilińskim
jest taki problem, że to nie jest
jednorodna działka. Tam jest
problem przekazania firmie
Parkridge Retail kilku działek.
Tam jest kwestia wyjaśnienia ekspresowej ścieżki jaką dokumenty
tej inwestycji miały w urzędzie
miasta. Od zaprzyjaźnionej firmy
działającej na tym rynku wiem,
że tą inwestycją interesują się
różne służby i organy. Cały czas
powiela się tutaj wcześniejsze
błędy i próbuje iść niedopuszczalnymi skrótami. Firma Par-

Dialogi Jelonki

kridge Retail wstrzymała dzisiaj
większość swoich inwestycji w
całym kraju. Natomiast firma
RankMüller, która była przetrzymywana w urzędzie przez dwa
lata kontynuuje budowę, ale do
zakończenia jeszcze dużo czasu
a kryzys nie popuszcza. Więc nie
wiadomo jak będzie.
Jerzy Lenard – Rzeczywiście,
Kilińskiego to zupełnie co innego
niż budowa Galerii Grodzkiej. Ona
była przygotowana wcześniej i za
dużo mniejsze pieniądze. Jak mówił kolega Sajnog, jest kryzys, który my może nie odczuwamy zbyt
mocno, ale na poziomie wielkich
inwestycji jest już inaczej. Wielcy
developerzy muszą go brać pod
uwagę i do niego dostosowywać
zakres inwestycji. Nie tylko ta firma ma kłopoty z finansowaniem i
wiele z nich przesuwa inwestycje
na przyszły rok.
Hubert Papaj – Firmy mają
różne źródła finansowania, często
zależne od zachodnich funduszy,
a tam kryzys jest dużo głębszy.
U nas jest to raczej spowolnienie gospodarcze. Jednak tamta
sytuacja ma wpływ na decyzje
inwestycyjne u nas.
Grażyna Malczuk – Focus Park
to cała historia już jest. Gdy się
sprzedaje teren trzeba sprawdzić
kupującego. Tak było w tym wypadku, ale sytuacja firmy może się
zmienić nawet w pół roku. Jedna
nietrafiona inwestycja i sypią się
plany. Tak było z firmą Atlant.
Jest spowolnienie, albo bardziej
kryzys. Bo na przykład który

młody człowiek dostanie teraz
kredyt hipoteczny?

Naczelnik GOPR
o sezonie letnim i
turystach

jest nieodpowiedni strój
wędrowników. Również o
przyszłości samego GOPR
i stworzeniu z niego służby
zawodowej.

W kolejnym odcinku rozmów z cyklu Dialogi Jelonki,
nasz wydawca, Wiktor Marconi rozmawia z rozmawia
z Maciejem Abramowiczem,
naczelnikiem Karkonoskiej
Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Naczelnik mówi o
zagrożeniach w górach, braku przezorności u turystów,
wiecznym problemie jakim

Wiktor Marconi – Jak przebiega tegoroczny sezon letni w
Karkonoszach? Czy jest więcej
wypadków i innych zdarzeń, w
których interweniujecie?
Maciej Abramowicz – Sezony letnie
w ostatnich latach są do siebie bardzo
podobne. Również w ilości wypadków
zdarzających się wędrującym po
górach. Różnica jest raczej w kategorii
wypadków, jakie przytrafiają się turystom. W tym roku mniej jest złamań,
natomiast w związku z piękną pogodą, mocną operacją słońca w sierpniu

Jelonka.com – Poprawki
budżetu, jakie uchwalono na
pierwszej sesji powakacyjnej
czego dotyczą?
Hubert Papaj – To nie były zbyt
duże zmiany, dotyczą głównie
200 tysięcy złotych na boisko
przy szkole podstawowej nr 10
i zwiększenia puli na remonty
dla ZGL-i.
Grażyna Malczuk – Ale był tam
też jeden bardzo kontrowersyjny
zapis dotyczący remontu budynku przy ulicy Wyczółkowskiego.
Miasto kupiło je od Uniwersytetu
Ekonomicznego na mieszkania
socjalne. Miasto nie dostało dofinansowania na ten cel ponieważ
koszt jednego metra jest tam bardzo wysoki i poziom bezrobocia
w mieście jest niski. W tej sytuacji
prezydent zdecydował zmienić
koncepcję i przeznaczyć ten budynek na mieszkania socjalne. To
wzbudziło wielkie kontrowersje i
nie będzie zgody, bo lokale socjalne bardzo nam potrzebne.
Miłosz Sajnog – Najbardziej niepokojące jest, że według prognoz
z ministerstwa finansów, miasto
może dostać nawet 7 milionów
mniej niż było wcześniej planowane. To nie jest ostatnie słowo,
bo te prognozy się zmieniają
i nie wiadomo ile ostatecznie
wpłynie do budżetu miasta. Komisja finansów musi już teraz
się zastanawiać jak powinien być
wykonywany miejski budżet.

Jelonka.com – Na zaplanowane inwestycje potrzeba
dużo pieniędzy. Niewykluczone, że trzeba będzie też dokładać do budżetu z kredytów.
Czy miasto nie zadłuży się
nadmiernie? Kiedy zacznie
się budowa obwodnicy południowej?
Jerzy Lenard – Przez ostatnie
lata miasto czyściło budżet z
zobowiązań i teraz jesteśmy w
takiej sytuacji, że mamy dużą
swobodę w dysponowaniu kredytem. Obwodnica może zacząć
powstawać jeszcze w tym roku.
Trwa w tej chwili przygotowywanie dokumentów do podpisania
umowy. Kiedy zostanie podpisana, rozpocznie się procedura
wyłaniania wykonawcy. Urząd
marszałkowski potwierdził, że
mamy dofinansowanie na ten
cel.
Grażyna Malczuk – Już nie
wiem co tutaj jest kolejną obietnicą, a co jest faktem. Nie wiemy
ile będzie to kosztowało wszystkich mieszkańców. Wiemy ile
dołoży marszałek, ale nie wiemy
ile będzie kosztowała całość i
ile musimy sami dołożyć. My
jesteśmy gotowi poprzeć każdą
inwestycję dofinansowaną przez
unię. Chociażby dlatego, że po
2012 roku taka możliwość może
już się nie powtórzyć. Osobiście
nie jestem przekonana do niezbędności budowy obwodnicy
południowej, jeśli nie wiadomo
skąd weźmiemy na jej drugi etap,
o wiele droższy od pierwszego. A

i na początku września ludzie mają
kłopoty z układem krążenia, układem
oddychania z udarami słonecznymi.
Turyści nie przestrzegają podstawowych nawet zasad bezpiecznego poruszania się na takich wysokościach.
Zawsze w nakryciu głowy, zimą z
powodu ryzyka odmrożenia i dla
zachowania ciepła, latem z kolei, dla
ochrony przed promieniami słonecznymi. W wyższych partiach gór
jest zwykle wiaterek, jest przyjemny
chłodek a słońce robi swoje, głowa
mocno kumuluje promieniowanie
słoneczne i stąd przypadki udarów
słonecznych.
Wiktor Marconi – Czy ludzie
potrafią poruszać się po górach?
Maciej Abramowicz – Generalnie większość wie jakie są zasady

tylko całość ma sens dla miasta.
Miłosz Sajnog – Jestem zwolennikiem inwestycji rozpoczętych. Dopóki się o nich mówi i
planuje to jest sfera gdybań. Gdy
budowa się rozpocznie wiadomo,
że trzeba ją dokończyć. Ale nie
wiemy skąd prezydent weźmie
na to pieniądze. Prezydent mówi
tylko tajemniczo o jakimś montażu finansowym, którego szczegółów nikt nie potrafi zdradzić.
A do listopada wszystko powinno
być przygotowane.
Jerzy Lenard – Nadal nie wiemy, jaki będzie ten montaż
dokładnie. Wszystko zależy od
tego co się bardziej opłaca w
danym momencie. Czy to będzie
kredyt, czy obligacje, czy jeszcze
coś innego. Problem jest też taki,
że ten etap obwodnicy nie łączy
dwóch dróg krajowych, co jest
niezbędne do tego, żeby dostać
więcej zewnętrznych pieniędzy.
Dopiero drugi etap połączy dwie
„krajówki”.
Grażyna Malczuk – Ale podstawą rozwoju miasta są nowoczesne miejsca pracy, a nie obwodnica. Praca jest czynnikiem
najbardziej rozwojowym i jej
potrzebujemy.
Hubert Papaj – To proszę
zapytać mieszkańców ulicy Wojska Polskiego, czy nie przeszkadza im cały ruch idący przez
miasto w kierunku Karpacza i
innych miejscowości wypoczynkowych.

Notował: Mar
poruszania się po Karkonoszach i
nie tylko, jednak nadal zbyt często
lekceważą pewne elementy. Zły ubiór,
brak przygotowania kondycyjnego,
nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich
w przypadku wielu chorób. W ciągu
kilkunastu minut możemy dostać się
w najwyższe partie gór wykorzystując
koleje linowe w Karpaczu, Szklarskiej
Porębie czy Świeradowie Zdroju.
Pokonujemy dużą różnicę wysokości
zapominając o dolegliwościach typu
ciśnienie lub problemy z krążeniem.
Wiktor Marconi – Niedawno
byłem w górach w okolicach
Petrovki i widziałem wycieczkę
sympatycznych pań ubranych w
półbuty.
Maciej Abramowicz – Od kiedy pracuję w GOPR-ze, a jest to już wiele lat,
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Bo wszystko to ludzie
Drugiego lipca 1939 roku
o godz17.30 Jakub Bujak
i Jerzy Klarner stanęli
na pierwszym „polskim”
wierzchołku w Himalajach.
Nanda Devi Est. Góra ma
7.434 metrów nad poziomem morza i wtedy była
szóstym wierzchołkiem
w Himalajach, zdobytym
przez człowieka. Co nie
znaczy, że Polacy nie mieli
wcześniejszych sukcesów
w poza tatrzańskiej wspinaczce.
Szperanie w archiwach

Mieli i to sporo. Przedtem były
Alpy, Kaukaz i Góry Ameryki Południowej. Himalaje, najwyższe
Góry Świata były wtedy pierwsze.

Dwa tygodnie przed wybuchem
drugiej wojny światowej, po raz
pierwszy w życiu „rozdarłem japę”,
w małym osiedlu pod Twierdzą
Osowiec. Pierwszego września
wybuchła wojna. Jestem więc rówieśnikiem i pierwszego polskiego
zdobycia góry w Himalajach i
wybuchu wojny. O wojnie mówi
się każdego roku. O zdobyciu
Nanda Devi byłoby cicho gdyby nie
dociekliwość Anny Pitraszek. Anka,
to podróżniczka, dziennikarka,
autorka wielu filmów o tematach
górskich, skończyła też Akademię
Obrony Narodowej. Otóż Pietraszkówna, jak mówią o niej bliscy
znajomi, znalazła film, własne ze
zdobycia Nanda Devi. I zrobiło się
głośno o polskim Himalaizmie.
Była też okazja przypomnieć, że i
my maczaliśmy w tym palce. Siedemdziesiąt lat zmagań z górami

Dla zainteresowanych tym
tematem polecam naszą stronę
internetową: www.ratowys.com
problem właściwego ubioru w górach
był zawsze, a szczególnie obuwia, bez
względu na pogodę. Również teraz
jest źle dobierane. Mogę powiedzieć,
że na trasach przeważają ludzie źle
ubrani. Dochodzi do tego moda,
bardzo lekkie obuwie, typu klapki czy
japonki już zupełnie nie nadaje się do
wędrowania w górach.
Wiktor Marconi – Czy nasze
góry są bezpieczne?
Maciej Abramowicz – Każda partia gór ma swoją specyfikę, uroki i
niebezpieczeństwa. Nasze góry nie są
wysokie, średnia wysokość to ponad
1000 metrów nad poziomem morza.
Niższe są góry Izerskie, ale nie są
bezpieczniejsze. Są jeszcze Rudawy
Janowckie, Góry Kaczawskie, gdzie
też działamy. Ale najbardziej zmienna

pogoda dotyczy głównego grzbietu
Karkonoszy. Latem na przykład można się odmrozić, jakkolwiek brzmi to
abstrakcyjnie. Następuje załamanie
pogody, z temperatury plus 15 nagle
robi się zero stopni i z chmury nie
pada deszcz tylko grad. Jesteśmy lekko
ubrani i następuje wtedy gwałtowne
wychłodzenie. Nie są to na szczęście
odmrożenia typu zimowego, ale też
się zdarzają, szczególnie w maju i w
sierpniu. Tak więc nasze góry potrafią
być groźne.
Wiktor Marconi – Już wcześniej
mówił pan, że przyszłość GOPR-u
widzi pan jako służbę zawodową.
Nadal tak pan uważa?
Maciej Abramowicz – Oczywiście,
jesteśmy ostatnim krajem w naszej
części Europy, gdzie ratownictwo
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Ludzie, Góry, Samochody

to nie tylko czyste ich zdobywanie
i sukcesy.

Lata osiągnięć

Zdobycie pierwszej góry było
sukcesem ale też i tragedią. Z
czteroosobowej wyprawy wróciło
do Polski dwóch, właśnie jej zdobywcy. Potem była wojna, a po niej
skomplikowane układy polityczne
uczyniły Himalaje Polakom niedostępne. Lata siedemdziesiąte to
pasmo niebywałych sukcesów ale
też i tragedii. Nie ominęła one też
i jeleniogórzan, o czym już niejednokrotnie pisałem. Mamy swoje
jeleniogórskie himalajskie szczyty;
a autorem ostatnich naszych,
jeleniogórskich, ośmiotysięcznych
osiągnięć jest Rafał Fronia. Jego
górskie sukcesy mają tym większą
wartość, że do wszystkiego dochodził sam, łącznie z ich finansowaniem. Szkoda, że tak mało o tym się
mówi. Wyprawy, w najwyższe góry
świata przyniosły nie tylko sukcesy,
porażki i tragedie. Wzbogaciły
przede wszystkim wiedzę o samych
górach, o organizmie człowieka
jego możliwościach i reagowaniu
na wysokość.
Wielki poligon doświadczalny
Dzisiaj, dzięki wyprawom wiemy
jak się aklimatyzować , jak walczyć z
odmrożeniami, jak się odżywiać. To
dzięki wyprawom tysiące turystów
może wędrować po górach w odpowiednio dostosowanych butach,
spać w wygodnych i poręcznych
namiotach i śpiworach. Wyprawy
były wielkim poligonem doświadczalnym nie tylko w doskonaleniu
sprzętu ale i ludzkich zachowań. Bo
jak powiedział kiedyś jeden z moich
wykładowców ;” bo wszystko to
ludzie, gdyby nie oni nie byłoby tego
wszystkiego.” Góry są „ poza złem i
dobrem” jak napisał niemiecki poeta. Pomysłodawcą i niespokojnym
duchem w wymyślaniu różnych
ułatwień był Andrzej Zawada. Każda
jego nowa wyprawa obfitowała w
nowe pomysły. Nie wszystkie jednak
udane. Np. spodnie puchowe zapinane na rzepy. Same spodnie przede
wszystkim puch były rewelacyjne.
Niestety rzepy okazały się klęską.
Szczególnie na silnym wietrze, przy
padającym śniegu nałożenie owego
wynalazku wymagało niezwykłych
umiejętności. Do dzisiaj nie mogę
patrzeć na jakiekolwiek rzepy, a jest
ich coraz więcej.

Łatwiej niż kiedyś

Lata w których przyszło nam
żyć to powszechny dostęp do gór.

górskie jest jeszcze oparte na służbie
ochotniczej, jak do dzisiaj jest zapisane
w naszej nazwie. Łącznie w siedmiu
grupach mamy około 1.500 ochotników i kilkuset zawodowych ratowników. Ale już teraz, ani wyszkoleniem,
ani doświadczeniem, sprawnością
i wyposażeniem nie odbiegamy od
innych służb ratowniczych. No może
z wyjątkiem śmigłowców, których nie
mamy. Nasi sąsiedzi, czeska Horska
Sluzba, z którą mamy bardzo ścisły
kontrakt i współpracę, jest już służbą
zawodową. Oczywiście nadal będziemy korzystać z pomocy ratowników
ochotników, ale już jako uzupełnienie
naszej podstawowej działalności, opartej na zawodowcach. Dla ludzi zmieni
się tyle, że jako zawodowcy będziemy
szybsi, będziemy mogli łatwiej dotrzeć
do potrzebujących pomocy.

Znakomite i tanie połączenia
komunikacyjne. Łatwy i tani dostęp do usług turystycznych. Do
tego dochodzi znakomity lekki i
praktyczny ekwipunek turystyczny, nad którego doskonaleniem
pracują całe rzesze inżynierów.
Zniknęły, granice, wizy i całe to
badziewie biurokratyczno-polityczne. Prawda nie wszędzie. Kaukaz, Hindukusz afgański i wiele
innych miejsc jeszcze są mało lub
niedostępne. Ale to kwestia czasu.
„Bo wszystko to ludzie....” Z wieloma już się nie spotkam. Odeszli.
Pozostają we wspomnieniach. Z
niektórymi, żyjącymi spotykam
się przy okazji. Te same fakty
inaczej pamiętamy. Inna jest też
interpretacja zdarzeń w których
razem braliśmy udział. Sprawcą
tego jest czas i ludzka pamięć.
Może dlatego warto o tym od

Wiktor Marconi – A jak wyglada teraz finansowanie GOPR-u?
Maciej Abramowicz – Dotknął
pan bardzo bolesnego dla nas zagadnienia. Około 55 procent naszego
budżetu pochodzi z pieniędzy od
MSWiA. Reszta pochodzi od sponsorów dla całego GOPR-u lub dla
grup regionalnych. W 95 procentach przeznaczamy te pieniądze
na etaty i inne koszty związane z
działalnością. Wspiera nas między
innymi urząd marszałkowski, który
przeznacza pieniądze na konkretne
zadania. Paradoksalnie łatwiej jest
ze sprzętem, który kupują między
innymi sponsorzy.

Notował Mar

czasu do czasu pisać i mówić. Bo z
każdym dziesięcioleciem będzie co
raz gorzej . Ludzie będą odchodzić,
samochody zardzewieją i pójdą na
złom, pozostaną góry obojętne
na to wszystko co się wokół nich

dzieje. Bo gdyby nie one nie było
by też całego tego pisania.

Marian Sajnog
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OG£OSZENIA
28.VIII.2009 GODZ. 14:20 - 04.IX.2009 GODZ. 16:00
DO OGŁOSZEŃ POPRZEDZONYCH SZEŚCIOCYFROWYM NUMEREM DOŁĄCZONE SĄ ZDJĘCIA.
ZNAJDUJĄ SIĘ ONE W DZIALE OGŁOSZEŃ NA STRONIE WWW.JELONKA.COM
OFERT PRACY 172, OGŁOSZEŃ 1405
PRACA
DAM PRACĘ

Pilnie poszukuję budowlańców - tynki
maszynowe, gładzie, malowanie i inne
- 793 786 478
Szukam zespołu na Sylwestra - Złoty
Widok Przesieka - 604 151 478
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 75 221 30 po 20-ej.
Zatrudnię barmankę do baru
EPOKA w Jeleniej Górze - lokal nocny
- 601 163 973
15 - 17 lat - spacer z psem - poszukuję
odpowiedzialnej osoby z Kowar, która
wyprowadzi psa na dłuższy spacer
podczas mojego pobytu w pracy - 517
353 073
2 osoby do prac ziemnych - potrzeba
dwóch mobilnych Panów do prac ziemnych i ogrodowych. Wymagam tylko
minimalną wiedzę. Za umiejętności
i zaangażowanie-ponadprzeciętnie
zapłacę - 504 956 249
5 zł. za godz. - praca polega na pilnowaniu i utrzymywaniu czystości w
punkcie z maszynami hazardowymi codziennie od 15 – 23 - 516 412 333
Agent d/s odszkodowań - Kancelaria
Brokerska poszukuje do współpracy
osób na stanowisko agenta d/s odszkodowań wypadkowych. Wynagrodzenie
prowizyjne. CV na adres e-mail: rekrutacja@centim.pl - 510 163 096

Ankieter - firma poszukuje chętnych
do pracy na stanowisku ANKIETERA
Region jeleniogórski Wymagania:
komunikatywność, samochód. Zainteresowanych prosimy o przesłanie cv
na adres: rekrutacja@ageron.pl - 022
64 64 221
Auto pomoc - firma Temida poszukuje do współpracy osoby, które prowadzą firmę auto-pomoc. Zapraszamy
na rozmowę - 509 029 334
Avon - to się opłaca Zostań konsultantką firmy Avon. Kosmetyki w
prezencie. Program „start” czeka na
Ciebie. Zarobki do 40%. Załóż swoją
firmę. Możesz być swoim szefem.
Warto. - 603 749 945
Barmanka - najlepiej studentka w
wieku 19-25 lat - 684 452 959
Barmanka/kelnerka - Restauracja w Karpaczu zatrudni barmankę/
kelnerkę. Osoby miłe, sympatyczne,
komunikatywne. Mile widziane
doświadczenie. mail gastall@op.pl 601 322 379
Barmanko - sprzedawca - praca w
barze, znajomość pracy w kuchni, znajomość potraw, prezencja, doświadczenie itd - 504 272 623
Biuro „Zepter” - poszukuję do pracy
dwóch przedstawicieli na terenie
Jeleniej Góry do działu obsługi klienta.
- 607 747 416
Brukarza i pomocnika - zatrudnię
do układania kostki granitowej oraz
prac ogólnobudowlanych - 798 101
769
Budowlana - kafelki fuga - szukam
osoby do ściągnięcia fugi i położenia
nowej. Balkon ok. 15 m2. - 605 547
678

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

Casin las Vegas - poszukiwana osoba
uczciwa, niekarana. Chętnie studenci
studiów zaocznych. Praca na zmiany.
Dzwonić 2,3 września 16-19. - 694
841 461
Centralne - zlecę wykonanie
centralnego dla zawodowca - 695
725 846
Centrum kształcenia Plejada zatrudnimy nauczycieli na kierunki:
Technik usług kosmetycznych, Technik
usług fryzjerskich. jgora.plejada@op.pl
- 075 648 83 85
Chałupnicza na kilka dni - chętnie
2 lub 3 osoby, bez kwalifikacji - 600
321 157
Cieśla szalunkowy - firma zatrudni
cieśli do szalunków. Praca za granicą.
Tylko fachowcy. Dobre warunki - 501
418 553
Cyfra + zatrudni - zatrudnimy mężczyzn do 30 lat - 75 764 70 19
Dekarzy poszukuję - lub grupy
dekarskie - 603 280 275
Dla konkretnych - jeśli jesteś osobą,
która ceni sobie samodzielność, niezależność jesteś dumny ze swojej
samodyscypliny i marzysz o kierowaniu
grupą osób - ( współpraca) samochód,
dyspozycyjność - 669 367 184
Dla studentki - salonik z prasą i artykułami tytoniowymi przyjmie studentki na
1/2 etatu - praca w Kowarach lub Karpaczu - kontakt tel. lub prosimy wysyłać
CV rekrutacja- 785 230 037
Dla studentów - animacja - zatrudnię
animatorów do pracy z dziećmi. - 601
966 386
Do biura nieruchomości - poszukuję
otwarte i dynamiczne osoby do pracy
w biurze nieruchomości, miłe widziane
doświadczenie oraz znajomość j.angielskiego - 662 040 448
Do malarni proszkowej - zatrudnię
malarza z doświadczeniem do malarni
proszkowej. Stawka 8 zł./godz. na rękę
- 609 712 775
Do współpracy - FIRMA TEMIDA
poszukuje agentów i przedstawicieli
do współpracy, mile widziane wykształcenie prawnicze. Zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną - 509 029 334
Do współpracy - jeżeli działałeś w
firmach MLM to natychmiast zadzwoń
- 662 040 448
Do wykańczania wnętrz - poszukuję
osoby znającej się na pracach przy
wykańczaniu wnętrz. tzn. malowanie,
szpachlowanie, obróbka okien itp. - 665
309 074
Do wykończenia wnętrz - Hotel Gołębiewski Karpacz zatrudni pracowników
do wykończenia wnętrz - kładzenie
gładzi, malowanie tapetowanie - 757
618 042

Doradca finansowy manager AVIVA CU poszukuje osób ambitnych
z wykształceniem minimum średnim,
powyżej 25 lat. Wysokie zarobki oraz
profesjonalny system szkoleń. CV
proszę wysyłać na: joanna.borowska@aviva.pl
Drobna praca - zlecę tynkowanie
komina - 695 725 846
Dystrybutor - Synergy poszukuje
dystrybutorów Kontakt:mery8@op.pl 075 643 96 43
Firma brukarska - zatrudni do pracy
od zaraz pracowników fizycznych oraz
brukarzy - 505 696 786
Firma budowlana zatrudni pracowników z doświadczeniem plus prawo
jazdy kat. B. kontakt tylko w dni robocze
od 8-16.00 - 512 325 574
Fryzjer fryzjerka - Salon na Zabobrzu zatrudni na bardzo dobrych
warunkach - [praca stała, etat] - 509
330 837
Fryzjerzy - warunki doskonale,
praca stała - etat reszta do uzgodnienia
- 508 176 215
Fryzjerzy - zatrudnię na dobrych
warunkach samodzielnych fryzjerów,
praca stała etat, nowoczesny salon
na ZABOBRZU, stylistom i kursantom
dziękuję - 665 107 420
Holandia - praca kontrakt - cotygodniowe wyjazdy do pracy w Holandii.
Jeden pracodawca, kontrakt podpisywany w biurze przed wyjazdem. Zapraszamy - 075 647 44 02
Hotel - rezerwacja - Ośrodek Sandra
w Karpaczu zatrudni specjalistę d/s
rezerwacji. Wymagane wykształcenie
wyższe, znajomość języka niemieckiego i doświadczenie. sandrapraca@
op.pl - 075 75 19 444
Hotel zatrudni - ze znajomością
języka niemieckiego - 503 137 797
Kelner/ka - szukamy kelnerów z
doświadczeniem do dwóch obiektów
hotelowych w Karpaczu. Miła atmosfera, dobre warunki pracy. CV prosimy
przesyłać na adres joannakornosz@eapollo.eu. - 664 499 810
Kelnerka - do pracy na weekendy,
najlepiej ze znajomością kasy fiskalnej.
Do restauracji przy ul. 1-go Maja - 721
326 067
Kierowca busa - kurier - do 3,5t.
Wiek 22-35lat. Wymagania: niekaralność, dobra organizacja, solidność.
CV i List motywacyjny tylko na e-mail:
j-kaska@wp.pl
Kierowca do pizzerii - z własnym
samochodem - 691 019 488

Kierownik obróbki - PMPoland
S.A. w Jeleniej Górze poszukuje
kandydata na stanowisko: Kierownik
Obróbki. Wymagania: doświadczenie
na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej, wykształcenie techniczne/
mechaniczne - 075 64 59 524
Konsultant ds. finansów - Finanse.
Inwestycje. Propozycje produktowe dla
inwestorów - mail: inwestycjefinansowe24@gmail.com - 508 841 459
Konsultant ds. finansów - firma
zajmująca się edukacją i doradztwem
finansowym poszukuje osób do współpracy na terenie Jeleniej Góry i całego
Województwa Dolnośląskiego - 508
841459
Konsultantka Avon - Przyjemne
z pożytecznym, praca i dodatkowe
pieniążki, a dla osób dbających o siebie
ciekawe zajęcie, dodatkowo prezenty
i wsparcie, napisz GG6402836 lub
zadzwoń - 692 494 164
Kucharz - do pracy w restauracji w
Szklarskiej Porębie - 519 345 650
Kucharz - zatrudnię w nowopowstałym pubie/restauracji w centrum
Jeleniej Góry - 512 117 215
Kucharz - przyjmę na stanowisko
kucharza do Restauracji przy plaży
w Złotym Potoku (4 km od Gryfowa)
kontakt email:zlotypr@op.pl - 757
847 155
Kucharz Hotel „Sasanka” - w Szklarskiej Porębie zatrudni samodzielnego
kucharza. Umowa o pracę - 075 75
28 000
Kucharz/kelner-ka - obiekt
hotelowy w Karpaczu Dolnym zatrudni
osoby z doświadczeniem do pracy w
kuchni oraz restauracji. CV prosimy
przesyłać na adres recepcja@pensjonatmax.pl. - 664 499 810
Kucharza - do restauracji w Szklarskiej Porębie. proszę CV na mail’a :
przemo109@op.pl
Malarz - dam pracę email zlotypr@
op.pl - 600 455 327 757 814 302 lub
757 84 71 55
Malarz ścienny - praca za granicą
- 509 229 092
Manager hotelu - Pałac Dębowy w
Karpnikach zatrudni managera, dobra
znajomość języka niemiecki i angielski,
doświadczenie kierownicze, wielofunkcyjność, dyspozycyjność, wysoka
motywacja do pracy - 781 952 056
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 - 075 767 25 28

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

Monter sieci zewnętrznych - firma z
Jeleniej Góry zatrudni -( wod-kan, co,
gaz) z doświadczeniem i umiejętnością
niwelowania. Praca od zaraz! Bardzo
dobre zarobki - 609 142 801
Murarz - klinkier - firma potrzebuje
murarzy do klinkieru. Praca za granicą.
Bardzo dobre warunki - 501 418 553
Na stanowisku ciastkarz - cukiernik 511 271 650
Nauczycieli - mgr Dermatologii
oraz mgr Fryzjerstwa - jgora.plejada@
op.pl - 075 648 83 85
Niania do Luksemburga - potrzebna
pani do opieki nad noworodkiem na
okres 6 miesięcy w Luksemburgu.
Zapewniam własny pokój. Warunek:
znajomość, choć jednego z języków:
niemieckiego, francuskiego lub włoskiego - +35 26 61 326 110
Niemcy - inżynierowie - praca w
Niemczech dla inżynierów z doświadczeniem w branży energetycznej.
Zapraszamy do biura - 075 647 44 02
Ocieplenia, elewacje - ludzi z
doświadczeniem przy ocieplaniu
budynków, elewacje - 782 670 708
Ogrodzenie - szukam osoby do
wykonania ogrodzenia 30 mb - 603
266 911
Opal Med - Hurtownia Medyczna
Opal Med zatrudni do telefonicznej
obsługi klienta. Praca od pn-pt (10-18).
Płaca 1000+premia. Cv: rekrutacja @
opalmed.eu - 075 64 53 928
Operator - Koparko-ładowarki
Mecalac - 602 703 373
Opieka - Niemcy - praca dla Pana od
4 września przy opiece nad panem na
1 miesiąc. Wymagany język i prawo
jazdy - 077 435 40 75
Opieka nad dzieckiem - zatrudnię
panią z doświadczeniem do opieki
nad 1,5 roczną dziewczynką. Miejsce
pracy: Jeżów Sudecki, w godzinach od
6:40 do 15:30 - 796 387 531
Opieka nad osoba lezącą - pilnie
potrzebna pani do opieki nad 63 letnią
kobietą obłożnie chorą - 606 792 995
Opieka Niemcy - Agencja Zatrudnienia „Intelmet” Lubań. Praca w Niemczech.Atrakcyjne zarobki, sprawdzone
miejsca - 075 724 89 60
Opiekunka do dziecka - praca u
mnie w domu (Osiedle XX Lecia),
wynagrodzenie około 800 zł. miesięcznie. - 500 599 100
Partner biznesowy - zostań doradcą
ds. planowania finansów. Poszerz wiedzę na temat inwestowania kapitału.
Proponuj rozwiązania produktowi
inwestorom. E-mail: inwestycjefinansowe24@gmail.com - 508 841 459
Pilne poszukuję budowlańców. Tynki
maszynowe, gładzie, malowanie i inne
- 793 786 478

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
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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)

A

UTO BANASIAK

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

HOTEL

Halny

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

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

RESTAURACJA HEXA 66
Góra Szybowcowa

Jelenia Góra ul. Konopnickiej 10

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

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

kuchnia polska

AUTO - CAMPING PARK

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

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

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

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

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

www.peter.autogielda.pl

Tel. 075 64 72 111

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

biuro@sombin.pl,
www.sombin.pl
Z tym ogłoszeniem do 12.09.2009 r.
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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

27
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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
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Pokojowa - zatrudnię od zaraz
Panią do sprzątania w pensjonacie
oraz drobnych prac kuchennych z
okolic Karpacza. Dyspozycyjność,
sprytność i znajomość tego rodzaju
pracy. Wiek 25-30 lat - 607 445 996
Pomoc do kwiaciarni - po kursie
bukieciarstwa, energiczna pięćdziesięciolatka, zadbana, komunikatywna,
z gustem, miła aparycja, dyspozycyjna.
Podejmę pracę od zaraz - 792 512
106
Pomoc kuchenna - przyjmę doświadczoną pomoc kuchenną do restauracji
w centrum Jeleniej Góry. Dzwonić
10-20 - 501 328 176
Pomoc kuchenna - przyjmiemy
pomoc kuchenną do restauracji przy
ul.1-go Maja. Podstawowe umiejętności kulinarne - 796 805 666
Pomoc opieka przy chorej - szukam
pani do pomocy przy chorej, leżącej
osobie najchętniej z doświadczeniem
pielęgniarskim szczegóły telefonicznie
- 510 267 277
Pomocnik elektryka - przy zakładaniu instalacji elektrycznych 7 zł za
godzinę - 602 659 842
Poszukiwany montażysta - okien,
bram, rolet - 513 151 261
Poszukujemy kierownika - nowo
otwierający się Salon z prasą i art.
tytoniowymi w Karpaczu zatrudni na
stanowisko kierownika CV prosimy
kierować rekrutacja@tobaccopress.
pl lub w punkcie w Kowarach /nowe
netto/ - 785 230 037
Praca - proponujemy współpracę
w firmie informacje na miejscu ul
Wolności 29, p 2 od godz. 13-17
od poniedziałku do czwartku - 607
274 028
Praca - W związku z dynamicznym
rozwojem oraz zapotrzebowaniem na
rynku poszukujemy osób do działu
obsługi klienta z doświadczeniem w
sprzedaży lub gotowych do przeszkolenia CV oraz LM phu.praca@wp.pl
Praca dla atrakcyjnej - wymagana
dyspozycyjność, kreatywność, miłe
widziany język angielski, do 28 lat
hostessa_pl@yahoo.com - 721 553
032
Praca dla fachowców - praca przy
elewacjach, stała, dobrze płatna.
Brygadą dziękujemy. Ważne do 10.o9.
( tylko osoby z doświadczeniem).
Proszę dzwonić po 18 godz. - 607
730 104
Praca dla kelnera(ki) - Hotel
Relaks*** poszukuje osób z doświadczeniem na stanowisko Kelener(ka).
CV + list motywacyjny prosimy przesyłać na e-mail: recepcja@hotel-relaks.
pl - 075 64 80 650
Praca dla studentki - studiów zaocznych w sklepie kosmetycznym (system
zmianowy). Oferty: CV ze zdjęciem
prosimy przesłać na adres e-mail:
marek.nowaczek@gazeta.pl
Praca fryzjerka - na dogodnych
warunkach - 667 219 908
Praca na produkcji - firma MAGAT
zatrudni, młodego mężczyznę przy
produkcji art. ściernych. Oferty proszę
wysyłać na adres: magat.jg@interia.
pl - 075 64 74 117
Praca na rzecz OFE - za każdą
umowę do OFE powyżej 20 zł składki
z ZUS-u płacę od 300 zł do 600 zł plus
1,5 % od kapitału klienta - 063 244 59
09 kom. 791 506 772 kom. właściciela
firmy 504 678 649
Praca od zaraz - poszukujemy do
pracy jedną osobę z uprawnieniami do
obsługi wózków widłowych i kategorią
„B” - 075 64 75 64
Praca od zaraz - zatrudnimy pracowników produkcyjnych do obsługi
linii technologicznej w Staniszowie.
e-mail: wojkat@wojkat.eu - 075 64 75
564; 509 500 469
Praca od zaraz w Staniszowie od
poniedziałku, przy obsłudze linii technologicznej - 075 64 75 64
Praca przy dociepleniach - tylko
z doświadczeniem, bez nałogów,
wysokie zarobki - 793 164 611

Praca Szklarska Poręba - w weekendy dla studentki do 25 roku życia.
Proszę o kontakt telefoniczny - 501
460 229
Praca w biurze - firma zatrudni na
pełny etat panią, do prowadzenia
biura. Doświadczenie mile widziane.
Znajomość j.niemieckiego w mowie
i piśmie obowiązkowa.iwobau@tlen.
pl - 507 703 283
Praca w biurze - osoba do pracy
w biurze techniczno - handlowym
w Jeleniej Górze. Obsługa klientów
(doradztwo, pomoc, wyceny). Proszę
o przesyłanie aplikacji na adres: filtex@gazeta.pl Praca od 21.09.2009
- 665 249 930

Przedstawiciel bankowy - praca
dla dużego Banku. * umowę o pracę,
* atrakcyjne wynagrodzenie * samochód firmowy, oczekujemy: wykształcenie średnie, * prawa jazdy kat. B,
Cv przesłać na adres: cv@promore.
pl - 058 78 158 80
Przedstawiciel handlowy - Dynamicznie rozwijająca się firma zatrudni
przedstawicieli handlowych do pracy
na terenie Jeleniej Góry. Zainteresowanych prosimy o przesłanie swojego
CV na adres mailowy zaborski.piotr@
gmail.com - 602 253 783
Przy dociepleniach - zatrudnię
pracownika przy robotach dociepleniowych. Warunki do uzgodnienia.
Kontakt do 5 sierpnia - 695 601 112

Praca w finansach - poszukujemy
doradców finansowych z zakresu
inwestycji. Produktowe dla inwestorów.
CV wyślij: inwestycjefinansowe24@
gmail.com - 508 841 459

Przy produkcji pierogów - przyjmę
panią do pracy przy produkcji pierogów - mile widziane doświadczenie w
tej branży Jelenia Góra Kozia 4 - 510
100 806

Praca w garażu - zlecę tynkowanie
garażu dla zawodowca - 695 725
846

Przyjmę płytkarza - ogłoszenie dotyczy tylko samodzielnych pracowników.
Praca od zaraz - 502 068 070

Praca w kasynie - najchętniej dla
studenta studiów zaocznych. System
pracy zmianowej. Wymagane: niekaralność, uczciwość, dobra prezencja.
Informacje dziś i jutro w godzinach
18-20 - 694 841 461
Praca w kolekturze lotto - zatrudnię
studentkę lub studenta do pracy w
kolekturze lotto - 075 642 66 93
Praca w Niemczech - potrzebna
pielęgniarka do pracy w Niemczech
(praca w prywatnej praktyce lekarskiej). Wymagana znajomość j. niemieckiego. - 603 074 255
Praca w ochronie - Agencja ochrony
zatrudni do pracy w markecie. Dobre
warunki płacowe - 695 847 055
Praca w sklepie hotelowym - przyjmę
panią na stanowisko sprzedawca do
sklepiku hotelowego mile widziany
język obcy ( oferta kierowana również
dla osób w wieku emerytalnym)
konieczne CV proszę przesłać na
bosia8@op.pl - 607 307 920
Praca w weekendy - dla osoby
uczącej się, pełnoletniej w sklepie
spożywczym. e- mail kozloa@op.pl
Praca w windykacji - na zlecenie
największej firmy ubezpieczeniowej.
Wymagana kultura osobista i chęć do
ciężkiej pracy. Kontakt: iridiumincaso@
prokonto.pl oraz GG 4724342
Praca w windykacji - pracy jest
mnóstwo. Czy podejmiesz ją? - 724
416 317
Pracownik e-mail. - zatrudnię
w pełnym lub niepełnym wymiarze
czasu do pracy w domu pracowników
do obsługi środowiska Internetowego.
W celu uzyskana dalszych informacji
wyślij e-mail na adres rikerr@o2.pl 507 854 988
Pracownik produkcji - Agencja
Pracy Tymczasowej Recrutmen (nr
certyfikatu 5281) poszukuje pracowników produkcji. Wyślij CV na:
rekrutacja@akcjajob.pl lub Wyślij sms
pod nr tel. 504 293 033 – my do Ciebie
zadzwonimy - 071 343 22 06
Pracownik produkcji - grupa
Akcja Job dla swojego Klienta z okolic
Jeleniej Góry, poszukuje pracowników
produkcji. Wymagania: zdolności
manualne Wyślij sms na nr 519 332
937, my do Ciebie zadzwonimy
Pracownik w transporcie - zatrudnię kobietę w transporcie międzynarodowym z biegłą znajomością
j.angielskiego wymagana dyspozycyjność, komunikatywność, Jeżów
Sudecki - 607 661 216
Pracowników ochrony - firma
z branży ochrony mienia, zatrudni
pracowników ochrony od zaraz - 510
266 246, 074 645 63 00
Projekt finansowy - grupa zrzeszająca przedsiębiorców, inwestorów
i biznesmenów poszukuje chętnych
do uczestnictwa w realizacji projektu
finansowego. E -mail: inwestycjefinansowe24@gmail.com - 508 841 459

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

Przyjmę ucznia, kucharz - przygotowanie zawodowe - posiadam
duże doświadczenie zawodowe - 504
272 623
Regipsy - praca w Karpaczu, zatrudnię fachowców - 791 767 873
Rekrutacja on-line - współpraca
z Korporacją - Dotacje Unijne - Factoring, wykształcenie średnie, dostęp do
Internetu. Wyślij swoje dane i adres-na
jpredki@wp.pl-umowy wyślę w 2 dni i
masz pracę - 697 899 863
Roznoszenie reklam - zatrudnimy
osoby chętne do roznoszenia ulotek
reklamowych na terenie miasta Jeleniej Góry i okolic - 886 980 361
Salon Dekora - zatrudni profesjonalną krawcową do szycia firan - 606
611 559
Sekretarka - obsługa pakietu MS
OFFICE, zaangażowanie, komunikatywność, miła aparycja, wykształcenie
minimum średnie, Zgłoszenia kierować na adres e-mail: a.nandzik@
pa-nova.com.pl - 668 478 316
Spawacz TIG - Hotel Gołębiewski
Inwestycja Karpacz zatrudni spawacza z uprawnieniami TIG. - 757
618 042
Spawanie - praca na zlecenie dla
spawacza - 695 725 846
Spedycja - zatrudnię osobę do
prowadzenia firmy spedycyjnej wymagane doświadczenie oraz uprawnienie,
zarobki prowizyjne - 607 083 078
Sprzątanie - domu 3 godziny, raz w
tygodniu 25 zł. - 605 547 678
Sprzątanie, prasowanie - poszukujemy Pani (najlepiej z okolic osiedla
Czarne) uczciwej, dokładnej do sprzątania i prasowania - 668 177 086
Sprzedawca Karpacz - z praktyką,ze znajomością kasy fiskalnej - oferta
kierowana również dla osób w wieku
emerytalnym delikatesy Karpacz - 605
297 060
Sprzedawca w Szklarskiej Porębie
- Sprzedawca w Szklarskiej Porębie 781 249 934
Sprzedawców - od zaraz - 605
204 218
Stacja BP pracownik techniczny - w
Jeleniej Górze - pełen etat. Szkolenia
na miejscu. CV na e-mail 470@bpsc.
nazwa.pl. - 75 75 41 242
Stażysta Citi Bank - do pracy w Citi
Banku na umowę o pracę. CV wraz ze
zdjęciem proszę przesyłać na adres:
wojciech.wojcicki@citi.com
Stolarza - Firma parkieciarska
zatrudni stolarza - 603 363 976
Studentki do pizzerii - (najlepiej
studentki ,,zaoczne” do pracy w pizzerii
w centrum Jeleniej Góry - 501 328 176
godz.10-20
Stylistkę paznokci - z własnym
samochodem pilnie zatrudnimy. Oferty
CV + zdjęcie prosimy przesyłać na
adres e-mail: marek.nowaczek@
gazeta.pl
Szukam barmanki - do baru na
Zabobrzu - 075 64 38 934
Szukam niani - poszukuję Pani do
pilnowania 2 letniego chłopca. Praca
w Cieplicach maks. do godz. 16 po 5
godz. dziennie, 4 zł. za godz. - 607
388 083
Szukam opiekunki - do 2 dzieci w
Karpaczu - 518 977 181
Szukam zespołu na Sylwestra - Złoty
Widok Przesieka - 604 151 478
Szycie firan - zlecę szycie firanek 516 380 512

Ślusarz-pom. spawacza. - Hotel
Gołebiewski - Inwestycja Karpacz
zatrudni ślusarza-pomocnika spawacza - 757 61 80 42
Tancerki do zespołu - poszukuję
tancerek do zespołu osoby pełnoletnie, mile widziana znajomość różnych technik tańca. W grę wchodzą
występy na festynach, bankietach,
imprezach. - 512 387 266
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
Temida zaprasza - zostań agentem
do spraw odszkodowań Kontakt;maria553@onet.eu. - 661 784 842
Trener Wellness - poszukujemy
3 komunikatywnych osób, które
przeszkolimy i umiejscowimy jako konsultantów d/s kształtowania sylwetki i
suplementacji. Zgłoszenia: CV i LM
na adres: lucyna@doradcywellness.
pl - 605 588 280
Tynkarzy, murarzy - firma budowlana „Rud-Pol” pilnie zatrudni tynkarzy i
murarzy, mile widziani inni budowlańcy
- 509 630 960
Tynki, regipsy, płytki - firma budowlana zatrudni do prac wykończeniowych na ter. J.G tylko fachowców, bez
nałogów - 601 773 707
Ubezpieczenia - praca - agent
ubezpieczeniowy, doświadczenie mile
widziane, wynagrodzenie prowizyjne 505 120 452
W budowlance - przy elewacjach i
wykończeniach. Od zaraz. Dzwonić
po 18. - 504 596 483
Wellness - 3 konkretne, zdecydowane osoby do prowadzenia
konsultacji dot. odżywiania i zabiegów
pielęgnacyjnych twarzy w gabinecie
dietoterapii. - 691 967 676
Wieczór panieński - poszukuje
młodego i przystojnego mężczyzny,
który zatańczy na wieczorze panieńskim - 512 766 004
Wolność finansowa - Profit
Doradcy finansowi zatrudni. Wysokie
prowizje. Zostań doradcą finansowym
i decyduj o swoich zarobkach. CV
wyślij: rekrutacja.dolnyslask@profity.
com.pl
Wolontariuszka do szkoły Do dziecka z Zespołem Aspergera
potrzebna osoba na czas trwania
zajęć w szkole 8-12. Osoba studiująca
pedagogikę specjalna lub resocjalizację. Jelenia Góra - Centrum - 788
656 460
Współpraca - ciekawe zajęcie
dla osób kreatywnych, zdyscyplinowanych, szybko uczących się.
Zapewniamy przeszkolenie, mile
widziany Internet, własny samochód.
Zgłoszenia CV na adres mail: ciekawapracakp@wp.pl - 669 911 200
Współpraca - poszukuję 5 osób
do biznesu w branży Wellness na stałe
lub dodatkowo - 669 409 218
Współpraca - z firma międzynarodową w branży odżywiania i kosmetyki. Jeśli masz marzenia i chcesz
osiągnąć coś więcej w życiu niż praca
na etat, zadzwoń - 607 800 188
Współpraca partnerstwa poszukuję partnerów do prowadzenia biznesu Internetowego (Handel
internetowy) - 602 183 621
Współpraca portal moto - szukam
współpracowników do prowadzenia
portalu www.autoholik.pl Potrzeba
osoby ze znajomością php i redaktorów info: klamecki@gmail.com - 792
846 133
Współpraca z Dj’em - poszukuję
młodych, elokwentnych i komunikatywnych osób w wieku 17-19 lat (technikum, liceum) do współpracy z DJ’em
nie odp. na SMSy! - 882 445 991
Wykonanie elewacji - zlecę wykonanie elewacji na domu jednorodzinnym Naklejenie siatki, położenie pucu
(ok. 200 m2) + podbitka dachowa.
Ceny robocizny + kontakt przesyłać
pod adres arouter@wp.pl
Zabiegi kosmetyczne - poszukujemy 4 osób do przeprowadzania
zabiegów instruktażowo-pokazowych.
Wymagana miła aparycja i komunikatywność. Zapewniamy przeszkolenie.
Zgłoszenia: CV i LM na adres: crw.
team@wp.pl - 605 588 280
Zlecę ocieplenie - jednej ściany
domu za 4500 zł. od zaraz - pilne 725 383 884

Zlecę wykonanie bramy - przesuwanej 4 m wraz z automatyką - 607
878 496

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Administracyjno-biurową – k.
26 lat, wykszt. wyższe informatyczne –
bdb. obsługa komputera, bez nałogów,
sumienna, pracowita, zainteresowana
własnym rozwojem zawodowym - na
umowę o pracę w Jeleniej Górze praca2008@autograf.pl
Kierowca kat. B, C - kurs przewozu
rzeczy ADR, z doświadczeniem podejmie pracę na weekend - 500 285 767
Biuro, sekretariat - inż. informatyki,
uczciwa, pracowita, ambitna, komunikatywna, dokładna - w Jeleniej Górze
– Zabobrze – 603 049 476
Sprzątanie mieszkań - Sprzątanie
mieszkań - 500 285 767
Księgowa z dużym doświadczeniem do prowadzenia biura z prawem
jazdy, samochodem przyjmie oferty
pracy - 698 088 769
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
Młoda dyspozycyjna podejmie pracę
od zaraz - wykształcenie średnie,
doświadczenie w handlu, Jelenia Góra
i okolice - 880 462 049
Podejmę się opieki nad starszą
osobą - 509 677 906
Opiekunka do dziecka 52 lata - niepaląca, doświadczona, dyspozycyjna
- 781 462 844
18 lat - j. niemiecki, książeczka sanepidu. Praca odpowiada mi każda - 509
627 252
18 lat - od poniedziałku do piątku. znam
j. niemiecki i posiadam książeczkę
sanepidu - 509 262 091
18 latek praca na weekendy - uczeń
ogólniaka - mimo braku jakiegoś wielkiego doświadczenia szybko się uczę
na dniach będę posiadał prawo jazdy
kat. B - 605 071 897
19-latek - od zaraz jako: kierowca
(kat B), magazynier, wykończenie
wnętrz (malowanie) itp. - 785 560 080
2 murarzy - 2 murarzy - 781 448 352
21 lat z Cieplic - poszukuję stałej pracy
w handlu lub gastronomii, uczę się w
trybie zaocznym, tylko Jelenia Góra
Cieplice - 796 740 252
23 lata kat. B - jako kierowca w hurtowni
lub innej branży - jestem sumiennym
i pracowitym gościem, ale oczekuje
od pracodawcy tego samego - 721
631 548
24 latek - podejmie każdą prace w okolicach Jeleniej Góry - 724 111 903
26 latka ambitna - wykształcenie
średnie, prawo jazdy kat. B, kurs
fakturowanie komputerowe i kasy
fiskalne. Doświadczenie handlowe,
kelnerka, samodzielne prowadzenie
bufetu - 693 501 118
Absolwentka pedagogiki - w
zakresie Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej i Resocjalizacyjnej. Miła,
komunikatywna, dyspozycyjna - 691
815 814
Administracyjno-biurową 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
Barmanka/kelnerka - młoda,
doświadczenie w pracy za barem najchętniej na terenie Karpacza lub
okolic - 888 195 127
Brukarz + drogowiec - umiejętności; układanie krawężników, puzzli
bruku, obrzeży, ręczne rozkładanie
masy bitumicznej - 500 315 022
Budowa - mam 21 lat i szukam
pracy, najchętniej jako pomocnik
stolarza. Ogólnie budowa (pomocnik)
Można dzwonić o każdej porze - 665
482 021
Budowlaniec - podejmę pracę w
budownictwie - 514 428 563
Budowlaniec - z wieloletnim
doświadczeniem szuka pracy w okolicach Świeradowa, Gryfowa - 509
374 290

Chałupnictwo - studentka
zaoczna podejmie pracę - 695 828
601
Cukiernik, ciastkarz - podejmę
pracę na stałe - 511 271 650
Dekarz - dyspozycyjny, bez nałogów
- 516 073 128
Dobra znajomość j.angielskiego pracy na komputerze wykształcenie
średnie - technik budowlany Zorganizowany, punktualny, szybki w nauce,
zdolny do pracy, życzliwy, sumienny
msx.schuler18@op.pl - 883 348 390
Dodatkowa praca - poszukuję
pracy (możliwości dodatkowego
zarobku) popołudniami lub w weekendy. W dowolnym charakterze z
wyjątkiem „akwizycji” Student 25 z
doświadczeniem zawodowym - 502
129 880
Doświadczona barmanka - miła
i uczciwa dziewczyna bardzo komunikatywna, bogata w doświadczeniu
barmanki pilnie przyjmie prace na
terenie Jeleniej Góry. Mile widziana
praca na zmiany - 665 248 514
Dyspozycyjny - na budowie,
wykończeniówka itp. szybko się uczę
- 796 917 452
Dyspozycyjny 24/7 - prawo jazdy
kat. b, 21 lat miły, komunikatywny możliwość wyjazdu za granicę wcześniejsza
praca na budowie - 781 159 178
Dyspozycyjny, komunikatywny
- wykształcenie średnie, umiejętność
obsługi komputera, prawo jazdy kat.
B - 665 304 505
Elektryk - automatyk - szukam
dodatkowej dorywczej pracy - 793
665 899
Elektryk - podejmę stałą prace na
pełny etat - 663 958 820
Emerytka - dojrzała kobieta,
doświadczona, odpowiedzialna,
uczciwa, niepaląca podejmie dodatkową pracę od zaraz za niewielkie
pieniądze - 075 71 30 722
Fryzjerka damsko-męska - na
pełny etat, najlepiej w Karpaczu - 505
253 160
Gospodarstwo rolne - wykształcenie rolnicze, praktyka - 885 303
715
Handlowiec z doświadczeniem
- dziewiętnastolatek z 3 letnim doświadczeniem w handlu podejmie pracę w
sklepie internetowym / biurze reklamy.
Niskie wymagania finansowe - 510
209 769
Hotelarz - z dyplomem, ambitny
pracowity z prawo jazdy kat. B do pracy
w swoim zawodzie - 608 589 656
Instruktor jazdy konnej - mam
odpowiednie uprawnienia - 604 206
237
Inż informatyki - jestem osobą odpowiedzialną, konsekwentną i rzetelną.
Ambitnie podchodzę do każdego
powierzonego mi zadania - 695 208
709
Inżynier Informatyki i Zarządzania
- na PWR, 23 lata z bardzo dobrą
obsługą komputera i znajomością
czeskiego, niemieckiego i angielskiego
poszukuje pracy (na terenie Wrocławia)
- 500 010 911
Jako pomocnik na budowę - lub inna
podejmę od zaraz - 721 478 697
Jako sprzedawca - miła i uczciwa
dziewczyna, komunikatywna i inteligentna przyjmę jakąkolwiek pracę na
stanowisku sprzedawca. Doświadczenie, obsługa kasy fiskalnej, znajomość
angielskiego, komputera - 665 248
514
Jako sprzedawca - najlepiej w systemie jednozmianowym - 724 655 434
Jestem młody 19 lat, - solidny,
angażuje się w to, co robię i chętny
do współpracy. Jeśli coś się znajdzie
proszę o kontakt - 725 079 753
K. 26 lat 1/2 etatu - w J.G. w wymiarze
1/2 etatu lub więcej po godz. 15, może
być codziennie. Mam doświadczenie w
handlu i gastronomii. Może być sprzątanie lub opieka. Oczekuję uczciwych
ofert - 723 317 811
Kobieta 24 lata podejmę się każdej
- w godzinach od 11-18 lub po 20 w
charakterze dorobku - 796 701 819
Kasjer walutowo-złotowy - lub w
innym punkcie kasowym. Posiadam
świadectwo ukończenia takiego kursu
- 603 302 177
Kat. B - podejmę się pracy po szkole.
Może być praca niezwiązana z autem,
na budowie itp. - 726 269 390
Kat. B doświadczenie (bus) elektryka
1kv - pilnie poszukuję pracy. Kontakt od
7.00 do 23.00 - 795 588 642
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OG£OSZENIA
Kat. B - miły, uczciwy, pracowity,
dyspozycyjny jako kierowca - 518
434 348
Kelner - po technikum z dużym
doświadczeniem podejmie pracę,
22 lata, uczciwy, ambitny, dwa języki,
prawo jazdy kat. B, obsługa kasy
fiskalnej tylko umowa o pracę, praca
na stale - 792 709 565
Kelner z doświadczeniem - konkretnej pracy na terenie Jeleniej Góry - 791
367 327
Kelner, barman - wyższe wykształcenie, bogate doświadczenie, znajomość języków. Certyfikat - 886
114 255
Kelner/barman - Z doświadczeniem podejmie (dodatkową) pracę.
Oferuję dyspozycyjność i rzetelność.
Weekendy lub w tygodniu - 695 943
795
Kelnerka doświadczona - uczennica zaoczna podejmie pracę w gastronomii na stanowisku barman kelner,
doświadczona - 796 740 252
Kierowca - doświadczenie - jako
kierowca/kurier. Posiadam doświadczenie i niezbędne umiejętności. Prawo
jazdy kat. B, aktualne bad. lekarskie
psychologiczne, zaświadczenie o
niekaralności - 796 801 777
Kierowca - doświadczony (B) na
trasy krajowe i międzynarodowe - 512
090 457
Kierowca - jako kierowca B C kurs
na przewoź rzeczy - 697 991 511
Kierowca - kat. C+E, karta kierowcy,
kurs na przewóz rzeczy, doświadczenie, nie pijacy - 695 251 692
Kierowca - kat. B, C, D aktualne
badania lekarskie i psychologiczne,
kurs na przewóz osób i rzeczy - 508
301 464
Kierowca - młody 25 lat, dyspozycyjny, bez nałogów, prawo jazdy
kat. B podejmie prace jako kierowca
lub przedstawiciel handlowy - 505
094 514
Kierowca B C+E doświadczenie
- jako kierowca kraj - zagranica, 20 lat
doświadczenia po UE + Szwajcaria.
Aktualne badania, kurs na przewóz
rzeczy, karta kierowcy, nie karany,
język angielski i podst. niemiecki - 603
209 041
Kierowca B, C - Kierowca B, C 601 491 237
Kierowca B, C - posiadam kurs na
przewóz rzeczy, młody i dyspozycyjny
- 669 087 262
Kierowca B, C widlak - 24 letni
podejmę pracę jako kierowca, magazynier, pomoc na budowie - 785
104 070
Kierowca B, C z samochodem
- praca, współpraca, przewóz osób,
pracowników i inne Mercedes Vito
8+1 - 880 433 492
Kierowca B, C, C + E - szuka pracy
na miejscu - 605 450 812
Kierowca B, C + E - posiadam
doświadczenie na EU. Mam wszystkie
badania + ADR i karta kierowcy - 667
121 892
Kierowca B, C, E - wszystkie
dokumenty potrzebne - od zaraz - 793
940 645
Kierowca B. D - świadectwo na
przewóz osób - 798 614 344
Kierowca kat. B - młody, dyspozycyjny podejmie pracę jako kierowca
- 691 975 674
Kierowca kat. B - młody, solidny,
uczciwy podejmie pracę jako kierowca
kat. B - doświadczenie w prowadzeniu
busów - 782 223 676
Kierowca kat. B - z uprawnieniami
na wózki widłowe elektryczne i spalinowe szuka pracy - telefon grzecznościowy po godz. 17:00. - 601 877 592
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Kierowca kat. B, C - kurs przewozu
rzeczy ADR, z doświadczeniem podejmie pracę na weekend - 500 285 767
Kierowca kat. B, C - uprawnienia na
wózki widłowe - 698 215 150
Kierowca kat. C - jako kierowca 517 570 636
Kierowca kat. C - mechanik, monter
konstrukcji, ślusarz - 507 711 063
Kierowca kat. B - młody dyspozycyjny jako kierowca i jestem w trakcie
robienia prawo jazdy kat. C - 510 317
476
Kierowca z busem 3,5t - kurier itp.
Doświadczenie w zwodzie, posiadam
własne auto ciężarowe - 886 114 255
Kierowca z doświadczeniem - w
transporcie na każdym pojeździe, szukam dodatkowej lub okazjonalnej pracy
na ciężarówce lub zawiozę osoby lub
rzeczy w dowolne miejsce własnym
autem osobowym - 501 577 044
Kobieta - dyspozycyjna, znajomość
kasy fiskalnej, aktualna książeczka
zdrowia wykształcenie średnie, niemiecki i angielski komunikatywnie.
- 790 479 218
Kobieta 21 lat - dyspozycyjna,
szybko się uczę. Posiadam prawo
jazdy kat. B. Poszukuje pracy najlepiej
w gastronomii (na barze), solarium,
biuro, sklep odzieżowy itp. - 724 165
598
Kobieta 23 lata - na terenie Jeleniej
Góry i okolic, mam doświadczenie w
handlu i na produkcji, prace manualne
nie są dla mnie przeszkodą, szybko się
uczę, potrafię pracować w grupie jak i
indywidualnie - 790 227 001
Kobieta 39 lat - dyspozycyjna,
obsługa kasy fiskalnej, angielski i niemiecki komunikatywnie, wykształcenie
średnie, komunikatywna, szuka pracy
- 790 479 218
Konserwator - dozorca - pełen
zakres prac, naprawy bieżące,
remonty, dozorowanie, opieka nad
nieruchomością, bez nałogów, pracę
wykonuje profesjonalnie i rzetelnie szukam pracy dodatkowej (referencje)
- 692 712 710
Kosmetyka gabinet mobilny - posiadam mobilny sprzęt kosmetyczny, oferuję zabiegi najwyższej jakości, obsługa
hoteli i pensjonatów - 783 485 952
Kreatywna po studiach - na terenie
Karpacza w godzinach popołudniowych + weekendy doświadczenie w
pracy za barem, aktualna książeczka
zdrowia - 888 195 127
Księgowość - chętnie podejmę
prace w księgowości do przyuczenia.
Szybko przyswajam wiedzę oraz gwarantuje uczciwe podejście do powierzonych zadań - 665 186 190
Kucharka z doświadczeniem Kucharka żywienia zbiorowego szuka
pracy w Karpaczu, posiadam duże
doświadczenie - 696 725 521
Kucharz - na terenie Jeleniej Góry,
znajomość kuchni włoskiej polskiej
greckiej, uczciwy - 506 151 602
Kucharz - pracowity z doświadczeniem - 508 861 117
Kucharz - uczciwy z świadczeniem - pracowity czeka na oferty - 607
227 104
Kucharz - wykwalifikowany kucharz
podejmie pracę, również dodatkową.
Gwarantowany sukces kulinarny dla
pracodawcy - 782 639 189
Lektor angielskiego - anglista z 10
letnim doświadczeniem, 3 letni pobyt w
USApodejmie współpracę ze szkołami
- 506 679 873
Ładna, młoda - podejmę się pilnie
pracy od zaraz. - 519 379 715
Magazynier z doświadczeniem młody ambitny, pracowity i sumienny
poszukuje pracy jako magazynier. Staż
na danym stanowisku + uprawnienia
na wózki widłowe - 692 429 936

Mam 18 lat - chodzę do liceum. Szukam pacy na weekendy od września
- 508 770 615
Mam 21 lat - jestem uczciwy i komunikatywny podejmę się każdego zajęcia najlepiej w kuchni lub za barem
(posiadam książeczkę sanepidu) - 757
426 561
Mam 25 lat - ukończone technikum
gastronomiczne. Szukam pracy jako
pomoc kuchenna w przedszkolu lub
szkole - aniajg2@poczta.onet.eu - 697
380 759
Mężczyzna 44 lata - uczciwy, dyspozycyjny, pracowity podejmie każdą
pracę od zaraz w kraju lub za granicą
- 604 147 034
Młoda 20 letnia dziewczyna - na
terenie Jeleniej Góry. Tylko poważne
oferty - 665 248 514
Młoda pani - jako osoba sprzątająca
- pracowitość i uczciwość 100% - 725
466 087
Młoda, dyspozycyjna - szukam
pracy najchętniej Cieplice. Kelnerka
lub pomoc kuchenna lub inne oferty
- 793 588 861
Młoda, wykształcona, znająca język
niemiecki, komputer prawo jazdy kat.
B - 785 255 931
Młody - wykształcenie średnie,
uczciwy, sumienny - 726 203 753
Młody 20 lat - piekarz - szukam pracy,
czekam na oferty - 791 244 062
Młody 21 lat - serwisant - szukam
pracy, czekam na oferty tylko w Jeleniej
Górze - 662 929 260
Młody mężczyzna - szukam pracy
fizycznej może być na budowie, jako
kierowca posiadam prawo jazdy kat.
B - 691 245 255
Młody, 19 lat - uczciwy i spokojny.
Szukam jakiejkolwiek pracy, poza
pracą na budowie. Nie mam prawa
jazdy - 666 139 918
Młody, doświadczony - dyspozycyjny, nie pijący, posiadam staż jako
dekarz i roboty budowlane, również
bruk krawężniki itd - 790 479 218
Młody, dyspozycyjny - z chęcią do
pracy podejmie prace na budowie
i nie tylko, stałą lub dorywczą - 669
947 909
Młody, komunikatywny - szybko
uczący się, wykształcenie średnie,
prawo jazdy kat. B - 665 304 505
Młody, student, kat. B - doświadczenie w jeździe busam - 696 949 507
Murarz-tynkarz - Operator
koparko-ładowarki, uprawnienia
elektryczne do 1kv, prawo jazdy kat.
B, dyspozycyjny bez nałogów - 691
559 086
Na budowę lub inną - jako pomocnik
lub inna jestem - wydajny, mam 18 lat
- proszę dzwonić - 508 655 170
Na stałe lub dorywczo - młoda
dziewczyna z doświadczeniem,
różne kursy, podejmę pracę w:
handlu (kasa fiskalna) gastronomia,
hotelarstwo, biuro, koordynator, telemarketing, opieka nad dziećmi. Tylko
poważne oferty! - 798 851 439
Na wrzesień - mam 20 lat i szukam
pracy na wrzesień jestem po technikum informatycznym, posiadam
prawo jazdy - 792 246 818
Nauczyciel - W-F gimnastyki
korekcyjno-kompensacyjnej lub
instruktor piłki siatkowej w placówkach szkolnych lub pozaszkolnych
na terenie Jeleniej Góry, Wałbrzycha
lub okolic - 691 752 183
Nauczyciel WF - szukam pracy
- 692 106 271
Niania, kelnerka i inne - Pracuje w
szkole od 12:30 do 15:30, mogę podjąć pracę niani, kelnerka, sprzedawca
w pozostałych godzinach (rannych
lub wieczornych) na terenie Świeradowa, Gryfowa, Lubania, Lwówka
Martyna (23l) - 721 279 993

Obsługa sklepu internetowego podejmę się przygotowywania ofert
handlowych, nadzorowania strony
internetowej pod kątem sprzedażowym i marketingowym itd. Znajomość
pakietu Office, biegła znajomość
obsługi komputera, obsługa klienta
przez Internet, a także telefoniczna
- na umowę o pracę, bądź zlecenie
( wystawię Fa VAT) - praca2008@
autograf.pl
Obsługa traka - podejmę prace
pilnie, 10 lat praktyki ostrzenie pił,
uprawnienia na widlaka plus prawo
jazdy KAT.B-T - 509 095 132
Od września - młoda, ambitna 20 lat,
dziewczyna z pełnoma atutami bardzo
komunikatywna w pełni dyspozycyjna
pilnie podejmie prace, obsługa kasy,
biegle komputer, znajomość języka
angielskiego - 665 248 514
Od zaraz - energiczna 50 latka o miłej
aparycji, komunikatywna, dyspozycyjna, zarejestrowana w PUP podejmie
pracę w usługach, sprzedaży, opiece
- 792 512 106
Od zaraz - jako barmanka lub ekspedientka - 691 018 941
Od zaraz - jestem 20 letnią kobietą.
Poszukuję pilnie pracy! Mogę zająć się
domem, sprzątaniem przy remontach,
pracować w biurze, jako sprzedawca
itp. - 793 721 440
Operator - koparko-ładowarki,
ukończone kursy - 669 944 770
Operator koparki kop-ład - posiadam odpowiednie uprawnienia.
Uczciwy, bez nałogów. - 667 777 393
Pedagog na 1/2 etatu - podejmę
pracę w szkole jako pedagog w niepełnym wymiarze czasu pracy - 605
449 514
Piekarz - mężczyzna 40 lat zmotoryzowany najchętniej w nocy, z
doświadczeniem w piekarni, ochronie
i jako ph - 796 066 419
Pilnie - młoda, z wyższym wykształceniem podejmie każdą, poważną
pracę - 662 411 216
Pilnie pracę - Jestem 20 letnią
kobietą. Pilnie poszukuje dorywczej
pracy. Mogę sprzątać, pomagać w
domu, pracować jako sprzedawca, w
biurze itp. - 793 721 440
Pilnie szukam pracy - kobieta po
40-tce, dyspozycyjna, komunikatywna,
sumienna, uczciwa, prawo jazdy, książeczka sanepidu, obsługa kasy - 793
719 745
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Pilnie szukam pracy - może być
opieka, sprzątanie itp. - 692 650 658
Pilnie szukam pracy - na stałe od
pn do pt. Np. w sklepie obuwniczym,
solarium, kosmetykami, przy wykładaniu, przy promocjach, bądź do
sprzątania. Jestem komunikatywna,
pracowita, dokładna, szybko się uczę
- 785 535 599
Pilnie w weekendy - (obsługa kelnerska, mała gastronomia lub inne)
lub podejmę pracę chałupniczą - 723
699 359
Plastyk - jestem po szkole plastycznej i szukam pracy dla plastyka - mogę
coś narysować na zamówienie bądź
pracować w charakterze kasjera,
barmana itp. - 698 509 407
Podejmę - administracyjno-biurową inż. informatyki, kobieta lat 26, uczciwa,
pracowita, ambitna, komunikatywna,
dokładna. Podejmę pracę w Jeleniej
Górze - Zabobrze (wykonywanie prac
administracyjno-biurowych) - na pełen
etat - praca2008@autograf.pl
Podejmę pracę - młody 22 lata
podejmę pracę jako stolarz ( z wykształcenia technik technologii drewna stolarz - pracowałem już na stolarni ) albo
kierowca kat. B i C - 669 087 262
Podejmę pracę - pilnie szukam
pracy jako pomoc kuchenna, sprzątaczka, pokojówka. Posiadam również
doświadczenie w opiece nad starszymi
osobami za granicą. Mam prawo jazdy
kat.B. Jestem dyspozycyjna i pracowita
- 669 906 052
Podejmę pracę - uczennica szkoły
zaocznej podejmie pracę. Na terenie
Jeleniej Góry. - 667 029 746
Podejmę pracę w biurze - Poszukuję
stałej pracy w pełnym wymiarze pracy
na terenie Jeleniej Góry - wykształcenie
wyższe informatyczne, kobieta, lat 26 praca2008@autograf.pl
Podejmę pracę w szkole - emerytowana nauczycielka ( j. rosyjski, j. polski,
nauczyciel biblioteki) podejmie pracę
w niepełnym wymiarze godzin - 502
772 769
Podejmę sobota - niedziela - najlepiej
wieczorami - 724 124 265
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Podejmę stałą pracę - studia wyższe
magisterskie, biegła znajomość języka
niemieckiego i angielskiego, komunikatywna, sumienna, solidna i otwarta na
nowe doświadczenia - 510 955 104
Pomocnik lakiernika - doświadczenie - 885 303 715
Posiadam doświadczenie w handlu
- Posiadam doświadczenie w handlu
- 669 409 274
Poszukująca - studentka 3 roku
fizjoterapii, z doświadczeniem zawodowym jako pracownik biurowy z kultura
i urokiem osobistym szuka ciekawej
pracy - 693 347 349
Praca - w zamian za pomoc w
pracach domowych przyjmę odzież
młodzieżową 165 szczupłą oraz dla 6
lat dziewczynki i artykuły gospodarstwa
domowego - 791 651 893
Praca chałupnicza - lub posprzątam
mieszkanie w godzinach pomiędzy 9,
a 13 jestem osobom ambitną - 791
651 893
Praca chałupnicza - najchętniej przy
skręcaniu długopisów - 508 000 163
Praca od zaraz - przy wykończenia,
wnętrz malowanie, szpachlowanie
gładzie itp. oraz tynki - 796 121 997
Praca terenowa - jako przedstawiciel
handlowy / windykator. Posiadam
wykształcenie wyższe, prawo jazdy kat
B, niekarany, 22 lat - 781 810 368
Praca w ochronie - jako ochroniarz,
młody, posiadam orzeczenie o niepełnosprawności, III grupa, zaświadczenie
o niekaralności, doświadczenie w
ochronie. - 509 673 318
Pracę od 21.09 - duże doświadczenie zawodowe w wielu branżach.
Studentka-zaoczna. Dzwonić o każdej
porze - 695 828 601
Pracowita 23 latka - pracowita,
uczciwa, szybko ucząca się 23 latka,
pilnie poszukuje pracy w każdym charakterze. z propozycjami towarzyskimi
proszę nie dzwonić - 791 651 862
Produkcja - szukam pracy na produkcji, doświadczenie - 885 303 715
Przedstawiciel - jestem dyspozycyjna, komunikatywna z prawem jazdy
i własnym autem - 667 130 621

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

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

R
NUME

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

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

at)
KOSZT KAŻDEGO SMS-A (2 ZŁ +v
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

OG£OSZENIA

Przedstawiciel - kierowca doświadczenie w oby dwóch zawodach! Młody komunikatywny - 695
980 120

Studentka - 20 lat, studiuje zaocznie, prawo jazdy kat. B, ambitna,
poszukuję pracy - 793 393 904

Ślusarz - wykonam prace związane
z moim fachem. Doświadczenie - 885
303 715

Pyszne jedzenie - kucharz z wieloletnim doświadczeniem podejmie
dodatkowe zajęcie, obsługa grupy
bądź wesela - 782 639 189

Studentka - 3 roku pedagogiki i
resocjalizacji (system dzienny) podejmie prace na weekendy, kreatywna,
prawo jazdy kat. B. Firmą kosmetycznym dziękuję - 663 719 698

Technik farmacji - poszukuję stażu może być nawet na 1/2 etatu. Kobieta
23 lata - 514 817 049

Roznoszenie ulotek - podejmiemy
dodatkową pracę w weekendy-piątek i
sobotę (2 osoby) - 691 554 792

Studentka - na wrzesień: doświadczenie w opiece nad dziećmi i w handlu, język angielski - 605 913 989

Samochód + kierowca - samochód
osobowy, kierowca - 500 315 022
Samodzielna kucharka - podejmie
pracę na terenie Karpacza lub okolic 668 846 325
Solidny, sumienny - bez nałogów
40-latek szuka stałej pracy. Wykształcenie - wyższe. Przewodnik sudecki,
prawo jazdy kat. B. Praca w dzienna
lub nocna - współpraca (działalność)
- 609 652 663
Spawacz - mam 47 lat, kilkuletnie
doświadczenie w zawodzie spawacza
posiadam uprawnienia, 311,111,135
oraz prawo jazdy, kat. B, jestem dyspozycyjny - 696 776 808
Sprzątanie mieszkań - Sprzątanie
mieszkań - 500 285 767
Sprzedawca - kasjer - 29 lat z
doświadczeniem - 791 367 327
Sprzedawca - kobieta 31 lat, mila,
zadbana, doświadczenie, prawo jazdy,
znajomość komputera, kasy - 506
893 377
Sprzedawca - mam 19 lat skończyłam szkołę ZSZ Sprzedawca Odbywałam praktyki w Galerii Karkonoskiej
na stoisku z odzieżą „MAGA” - 726
412 111
Sprzedawca - mam 27 lat, szukam
pracy w tym zawodzie - 509 296 581
Sprzedawca z zawodu - poszukuje
pracy doświadczenie w zawodzie,
aktualna książeczką, wieloletni staż
kasy fiskalnej i komputera, komunikatywna i uczciwa 30 letnia kobieta,
aktywna w ochronie towarów - 691
561 187
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
Student - od 05-10-2009 która nie
kolidowałaby z zajęciami na uczelni.
Pracowity i sumienny. Od poniedziałku
do piątku. e mail szysza_jacenty@
vp.pl - 697 276 497
Student 2 roku KK - na weekendy
i popołudniami. Ratownik WOPR-u,
prawo jazdy kat. B, posiadam własne
auto. Każda praca - 514 535 222

Prenumerata

Student zaoczny 22 lata - brak
prawa jazdy - 697 290 106

Studentka zaoczna - 21 lat.
przyjmę prace od zaraz. Doświadczenie jako opiekunka dziecięca,
pomocnik biurowy, pomoc kuchenna (
proszę dzwonić po 15). - 725 174 274
Studentka zaoczna - pilnie poszukuję pracy, wiek 23 lata, wykształcenia
wyższe I stopnia, doświadczenie w
handlu, komunikatywność, kreatywność - 724 111 906
Studentka zaoczna - pn-pt, w rejonie Cieplic i Jeleniej Góry, znajomość j.
niemieckiego, dyspozycyjność, prawo
jazdy kat B - 504 012 709
Studentka zaoczna UW - bardzo
dobra znajomość języka angielskiego
i podstawowa niemieckiego, prawo
jazdy kat. B - 600 937 592
Studentka zaocznych - szukam
pracy na stałe, mam 27 lat, studiuję
fizjoterapię. Jestem osobą komunikatywną, uczciwą, pracowitą - 785
537 150
Szukam ciekawej pracy - mam 28 lat
i żadnej pracy się nie boję. Jedno, co
się dla mnie liczy, to dobra atmosfera w
pracy i firma, która wie, dokąd zmierza
- 665 186 190
Szukam pilnie pracy - na stanowisko
kierownicze - 609 192 410
Szukam pracy - jako pomocnik
budowlany, bądź pracownik fizyczny.
Olszyna - 889 565 479
Szukam pracy - jako stróż, jestem na
grupie - 511 700 927
Szukam pracy - młody, dyspozycyjny,
szuka pracy jak magazynier, upraw. na
wózki widłowe - 692 452 481
Szukam pracy - podejmę stałą pracę
- 075 75 24 601
Szukam pracy - znam prawo pracy,
ZUS - 793 920 829
Szukam pracy w tygodniu - kobieta,
28 lat, prawo jazdy kat. B, znajomość MS Office, certyfikat audytora
wewnętrznego systemów zarządzania
jakością, po PWr. Zdolność szybkiego
uczenia się - 509 374 298
Szukam stałej pracy - studentka
(zaoczna) podejmie stałą pracę.
Obsługa komputera, obsługa kasy
fiskalnej, prawo jazdy kat. B. Nie interesują mnie oferty pracy dorywczej.
villemi@interia.pl - 509 507 930
Szukamy pracy - para podejmie się
prowadzenia pensjonatu. Posiadamy
doświadczenie - 507 711 063

Tokarz - frezer - z dużym doświadczeniem szuka pracy. Tylko poważne
propozycje - 075 642 24 11/665 632
885
Uczciwa szuka - pracy w godz. 8-16
gastronomia, handel lub sprzątanie 798 427 905
W charakterze gastronomicznym pomoc kuchenna, kelnerka najlepiej w
Jeleniej Górze - 784 508 490
W gastronomii - mam doświadczenie
jako kucharz - pilnie. Najlepiej w Jeleniej
Górze - 721 578 978
W handlu - młoda, bystra, uczciwa,
ze sporym doświadczeniem w handlu
(głownie odzież i obuwie) dziewczyna
podejmie prace. Proszę tylko poważne
oferty - 723 113 708
W piekarni, cukierni - szukam pracy
jako kierowca do rozwożenia pieczywa
lub jako kierowca w innej branży.
Dyspozycyjny, miły, ambitny, uczciwy
- 505 288 212
W sklepie - szukam pracy w każdym
sklepie z wyjątkiem spożywczego,
wykształcenie średnie, prawo jazdy
kat. B - 781 048 394
W sklepie z odzieżą - młoda 20 letnia
dziewczyna bardzo komunikatywna pilnie podejmie pracę w sklepie z odzieżą.
Doświadczenie, obsług kasy fiskalnej i
wiele innych zalet - 665 248 514
W solarium - miła 20 letnia dziewczyna
pilnie przyjmie pracę w solarium,
uczciwa i komunikatywna. Doświadczenie, dyspozycyjność, obsługa kasy
fiskalnej - 665 248 514
W weekendy - dziewczyna 17 lat
podejmie pracę w weekendy, najchętniej w sklepie, bądź restauracji.
Komunikatywna, dyspozycyjna e-mail:
magdaa2@vp.pl - 794 929 036
Widlak + kierowca B - podejmę
pracę produkcyjno - fizyczną - 519
633 726
Indykator, przedstawiciel wykształcenie wyższe, niekarany, kat
B, rzetelny i sumienny, 22l, doświadczenie w handlu i odzyskiwaniu należności - 781 810 368
Wózek widłowy - jako kierowca
wózka widłowego, doświadczenie 885 303 715
Wykształcenie wyższe - język
niemiecki, prawo jazdy kat. B, pilnie
podejmę pracę - 691 236 981
Wyższe, własny bus - 25 lat, wykształcenie wyższe, własne auto osobowe i
dostawcze (bus), solidny, uczciwy,
zaradny, dyspozycyjny - 667 611 531

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!

Z autem kat. B - młody, pracowity
z własnym samochodem kombi,
podejmę pracę najlepiej jako kierowca
kat. B - 695 212 075
Z wykształcenia Doradca zawodowy
- uczciwy, pracowity, ambitny, komunikatywny, kat. B, doświadczenie w
handlu, Podejmę pracę w Jeleniej
Górze - Zabobrze - 515 144 017
Zbrojarz - uczciwy, rzetelny solidny
i pracowity - 518 434 348
Złota rączka - Karpacz - konserwator na telefon, ogólne + elektryka i
elektronika, anteny. Karpacz i okolice
- 721 762 836

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
Okazyjnie kupię mieszkanie w
Jeleniej Górze - 3 pokoje, może być
zadłużone, pośrednikom dziękuję,
gotówka, bloki - 792 052 523
2 pokojowe - dla zdecydowanych
klientów mieszkanie na Zabobrzu,
lic.7867 - 662 009 400
2 pokojowe - na Zabobrzu, pilnie.
lic.7867 - 662 009 400
3 pokojowe - mieszkanie na Zabobrzu
o dobrym standardzie. Lic.zaw.2400 669 620 071
Dom, stodołę, oborę, działkę - do 10
km od Jeleniej Góry w rozsądnej cenie
lub zamienię na zabytkowy samochód
Horch - 787 233 050
Działkę Oś. Czarne - nPartner, Lic.
Zaw. 4917 - 790 359 599
Kawalerka - pilnie małe - tanie
mieszkanie na Zabobrzu NM5877 500 122 447
Mieszkanie - w okolicach Placu
Ratuszowego - 793 770 062
Mieszkanie z ogrodem - w okolicach centrum, bez pośredników - 793
770 062
Szukam 2-3 pokojowego! - w Jeleniej
Górze lub okolicach, do 200 000 zł.
Może być do remontu - 508 240 830
Trzypokojowe - szukam dużego
mieszkania trzypokojowego, po remoncie, nPartner, Lic. Zaw. 4917 - 790
359 599

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
Działka budowlana 1735 m2, Dziwiszów – Leśne Zacisze, widok na
Karpacz – 885 342 947

2 pokoje na Rataja 35,50
m2, okna PCV z roletami,
drzwi wewnętrzne nowe,
wejściowe antywłamaniowe,
częśiowo umeblowane - 130
tys. zł. 603 809 462

Mieszkanie 64 m2 - przynależny
ogródek - 075 76 72 143

238914. 3 pokojowe - wyremontowane
mieszkanie, lic.7867 - 662 009 400

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

237585. 3 pokojowe 128 tys. - Piechowice, blok wielorodzinny, 48 m2 Ogrzewanie z sieci, okna zespolone, ciekawa
lokalizacja blisko komunikacji miejskiej
i spacerowych tras w pobliskim lesie lic
9549 - 501 736 644

Pięknie położona działka z widokiem
na Karkonosze - działka budowlana na
Leśnym Zaciszu koło Jeleniej Góry,
media - 695 725 857
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
Mieszkanie 50 m2, 2 pokojowe, I
piętro, ul: Świętojańska bez pośredników- cena 180 tys., zł. - 606 493 620
Dom do remontu w Wojcieszycach 722 065 514
Przytulne mieszkanie dwupoziomowe, poddaszowe 91 m2 na
Kadetów w sąsiedztwie Kolegium
Karkonoskiego - woda z ujęcia głębinowego - 270 tys. zł - 664 113 228
Pokój z kuchnią - 22 m2 + ogródek
do remontu w Sosnówce - Tylko 35 000
zł. - 508 876 816
Dom 90 m2 + ogródek - Mickiewicza w
Jeleniej Górze - 505 876 816
Dom w Cieplicach - duża działka w
centrum - cena do negocjacji - 075
75 59 376
Połowa domu (dół) 110 m2, 3
pokoje, kuchnia, łazienka, garaż,
kotłownia, działka 460 m2, w Karpaczu
- 601 610 136, 781 834 650
Cieplice - mieszkanie 75 m2, II
p. dzielnica willowa, cisza, spokój,
widok na Karkonosze + kawalerka
suteryna - kapitalny remont, sprzedam
lub zamienię na mniejsze - tanio - 75
58 274 - 660 312 499 wieczorem,
pośrednikom dziękuję
Mieszkanie w Karpaczu, 59 m2 po
remoncie - 663 769 411
Sprzedam lub wydzierżawię budynek wolnostojący, ogrodzony w Piechowicach - 696 594 665
237923. 1/2 domu - parter ul. Wolności
+ 2 garaże ogród + pomieszczenie
gospodarcze 510 tys. Rozdzielone na
3 mieszkania (3 łazienki, 3 kuchnie, 3
wejścia) - 602 741 924
238562. 2 pokojowe w Karpaczu - z
pełnym wyposażeniem, w nowym
budynku z basenem, 42 m2, blisko
centrum. 350 tys., Pelkom lic nr9482
- 606 405 109
238621. 3 pokojowe - duże mieszkanie
w okolicy Małej Poczty, lic.7867 - 662
009 400

237651. 3 pokojowe Kiepury - wysokie
piętro ze wspaniałą panoramą na Karkonosze, miasto i Górę Szybowcową.
Po solidnym remoncie, słoneczne,
zadbane TANIO lic 9549 - 501 736
644
237624. 3 pokojowe przy Żeromie
- 73 m2 mieszkanie ze wspólnym
ogródkiem nie wymagające remontu
Lic.5124 - 603 491 335
238444. 40 m2 za 93 tys. - mieszkanie
dwupokojowe w ścisłym centrum
Jeleniej Góry, wymagające remontu.
Nieruchomości Partner Lic. zaw. 4917
- 604 508 308
238490. 700 m2 działka - budowlana
z częścią budynku gospodarczego w
Komarnie N.Żebrowscy lic.9549 - 505
074 854
238487. Bardzo ładne mieszkanie dwupokojowe w Cieplicach na I piętrze,
budynek z cegły. N.Żebrowscy lic.9549
- 505 074 854
238481. Bardzo ładne mieszkanie - na
Zabobrzu 38 m2 II piętro. N.Żebrowscy
lic.9549 - 505 074 854
239052. Bliźniak w Jeleniej - spokojna
dzielnica, zadbany, funkcjonalny, cena
560 tys. Pelkom lic nr 9482 - 606
405 109
237628. Bliźniak w Jeżowie - do
wykończenia 290 tys. zł.Lic.5124 - 603
491 335
237162. Budynek gospodarczy - w
Kaczorowie z działką 1608 m2. Cena
tylko 65.000 zł. Nieruchomości Żebrowscy Lic 9549. - 509 156 552
238420. Budynek gospodarczy - z
działką 1600 m2. Cena 65.000 zł.
Nieruchomości Żebrowscy Lic 9549.
- 509 156 552
237604. Cieplice 43 m2 - nowe budownictwo, ul Zielona.Atrakcyjna lokalizacja,
niski czynsz 130 zł. Ładne, zadbane.
Polecam Remigiusz Rychlewski LIC
9549. - 501 736 644
238607. Cieplice 56 m2 - tanio - 2
pokoje, 2 garderoby, bezczynszowe,
po kapitalnym remoncie. lic.5524 - 600
406 805
237033. Cieplice 56 m2 okazja - 162
tys. po kapitalnym remoncie, 2 pokoje
+ 2 garderoby - (z gotówką - cena do
dużej negocjacji) - 600 406 805
236162. Dom - bliźniak - oferujemy
Państwu dom na Osiedlu Pomorskim,
cena 395 tys. zł Nieruchomości Partner
lic. zaw. 4917 - 604 508 308
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Regulamin

może przekraczać
1. Rozmiar ogłoszenia nie
200 znaków
się w Tygodniku
2. Aby ogłoszenie ukazało do redakcji
się
Jelonka, należy zgłosić
iej 13/2
przy ul. M. C. Skłodowsk
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

OG£OSZENIA
Okazyjnie sprzedam
lub wynajmę powierzchnię biurową
o pow. 700m2 i magazynowo-produkcyjną od 1000 m2 do
10000 m2, Jelenia
Góra-Kowary 601
221 559, 502 548 771
237622. Dom 105 tys. - 20 km od
Jeleniej Góry, działka 1500 m2. Do
pomysłowej adaptacji. Zamieszkany,
po częściowej wymianie okien i innych
elementów. Polecam Żebrowscy Nieruchomości lic 9549 - 501 736 644
237085. Dom Sobieszów - ładnie
położony, poniemiecki dom 120 m2 662 112 344
237185. Dom w centrum Jeżowa - dom
do remontu, cena 165 tys. zł. Lic.5124
- 603 491 335
238935. Dom w Jeleniej Górze - ładnie położony, zadbany 130-metrowy
dom, cena 455 tys. zł. Lic.5124 - 603
491 335
238013. Dom w Jeleniej Górze - przy
ul Gielniaka, bardzo funkcjonalny,
super oferta dla wielopokoleniowej
rodziny, 560 tys. Pelkom lic nr 9482 606 405 109
237001. Dom w Jeżowie - wykończona, nowa parterówka, cena 505
tys. zł Nieruchomości Partner Lic. zaw.
4917 - 604 869 172
238938. Dom w Jeżowie 165 tys. Dom do remontu w centrum Jeżowa,
cena do negocjacji. Lic.5124 - 603
491 335
239085. Dom w okolice Jeleniej Góry
- 3 sypialnie, salon z kominkiem, dwie
łazienki, dwa garaże, piękny ogród polecam, cena 750 tys. Pelkom lic nr
9482 - 606 405 109
238026. Dom w Wojcieszycach - 475
tys., działka 600 m2, Pelkom, lic nr
9482 - 606 405 109
238428. Dom z 1997 roku - w malowniczej lokalizacji z działką 5500 m2.
Nieruchomości Żebrowscy Lic 9549
- 509 156 552
237152. Duża kawalerka 35 m2 - w
okolicach Małej Poczty na wysokim
parterze. Cena 115.000 zł. Nieruchomości Żebrowscy Lic 9549 - 509
156 552
238978. Dwupokojowe - mieszkanie
w zadbanej, niewielkiej kamienicy, dwa
pokoje, ogródek, przyjemna okolica,
blisko centrum, nPartner, Lic. Zaw.
4917 - 790 359 599
237625. Dwupokojowe 150 tys. Mieszkanie na Zabobrzu przy ulicy
Karłowicza. Lic.5124 - 603 491 335
237627. Dwupokojowe Kiepury - 51
m2 na III piętrze - 603 491 335
238403. Dwupokojowe mieszkanie 38 m2 na drugim piętrze z balkonem.
Nieruchomości Żebrowscy Lic 9549.
- 509 156 552
238435. Dwupokojowe mieszkanie
- w okolicy Małej Poczty, na parterze
48 m2. Cena tylko 105.000 zł. Nieruchomości Żebrowscy Lic 9549 - 509
156 552
238551. Dwupokojowe z tarasem - 55
metrowe idealna lokalizacja Lic.5124 603 491 335
236996. Działka w Kopańcu - ładnie
położona ze stawem powierzchni 5900
m2 Cena 160 tys. zł Nieruchomości
Partner Lic. zaw. 4917 - 604 869 172
238949. I-Maja dwupokojowe - do
remontu. Okazyjna cena 2200 zł za
metr. Nieruchomości Partner Lic. zaw.
4917 - 604 508 308
238407. Komfortowe bardzo ładne mieszkanie 75 m2 - trzypokojowe z balkonem przy Parku Zdrojowym. Cena
199.000 zł. Nieruchomości Żebrowscy
Lic 9549. - 509 156 552
238647. Ładny dom - w okolicy Jeleniej
Góry, lic.7687 - 662 009 400
237135. Ładny dom z dużą - działką
5500 m2 w cichej lokalizacji. Dom z
1997 rok. Cena 690.000 zł. Nieruchomości Żebrowscy Lic 9549 - 509
156 552
237142. Ładny nowy dom - z widokami
w Sobieszowie z garażem i ogrodem.
Cena 699.000 zł. Nieruchomości
Żebrowscy Lic 9549 - 509 156 552
238630. Łysa Góra - Inwestycyjne
grunty rolno-budowlane na Łysej Górze
w Dziwiszowie, 37 000 m2, 400 tys.
zł - do negocjacji! nPartner, Lic. Zaw.
4917 - 790 359 599

237679. M3 centrum 144 tys.
- powierzchni 48 m2, mieszkanie
słoneczne do odświeżenia lub niewielkiego remontu, blok po termomodernizacji, klatka schodowa czysta. - 600
406 805
238425. Mieszkanie 42 m2 - z ogrodem. Cena 105.000 zł. Nieruchomości
Żebrowscy Lic 9549. - 509 156 552
236999. Mieszkanie na gabinet - położone w kamienicy w centrum miasta,
przy głównym skrzyżowaniu ulic na
pierwszym piętrze. Idealne na gabinety,
biura. Nieruchomości Partner Lic. Zaw.
4917 - 604 508 308
237129. Mieszkanie przy Zielonej Cieplice, wysoki parter, 43 m2 nowe
budownictwo. Ciekawe i przyjemne.
Doskonała lokalizacja. Niskie koszty
utrzymania 130 zł. miesięcznie z ogrzewaniem. Lic 9549 - 501 736 644
237183. Mieszkanie z ogrodem - duże
klasyczne 4 pokojowe mieszkanie
z balkonem, ogrodem, garażem, w
6-rodzinnym budynku Lic.5124 - 603
491 335
238386. Mieszkanie z ogrodem - duże
klasyczne 4-pokojowe mieszkanie na
optymalnym I piętrze z dużym ogrodem, balkonem, garażem, nowym
ogrzewaniem gazowym Lic.5124 - 603
491 335
238950. Nowa parterówka 505 tys.
- nowy, nieduży dom w Jeżowie.
Nieruchomości Partner Lic. zaw. 4917
- 604 869 172
237646. Okazja dom 105 tys. - Ok
22 km od Jeleniej Góry, ładny ogród
1500 m2. Do zamieszkania. częściowo
nowe okna i instalacje. Polecam Anna
Kędziorek Żebrowscy lic 9549 - 667
219 752
238936. Okolice Żeroma - Trzypokojowe mieszkanie, niewymagające
remontu, ze wspólnym ogródkiem.
Lic.5124 - 603 491 335
236984. Park Sudecki - 71 m2 mieszkanie w pełni wyposażone,
trzypokojowe, na pierwszym piętrze.
Cena 405 tys. Nieruchomości Partner
Lic. zaw. 4917 - 604 508 308
237640. Parter na lokal 105 tys. - Mała
Poczta, parter. Dziś tanie mieszkanie
w dobrej lokalizacji z możliwością
adaptacji na lokal usługowy. Polecam
Remigiusz Rychlewski lic 9549 - 501
736 644
239100. Parter z ogrodem Mała
Poczta - przy ul. Wolności podzielony
na 3 mieszkania + garaże + ogród 510
tys. - 602 741 924
238952. Piechowice - trzypokojowe - w
nowym bloku o pow. 67 m2 za 195 tys.
zł Nieruchomości Partner Lic. zaw.
4917 - 604-508-308
238198. Piechowice 2 pokojowe - z
możliwością adaptacji 3 pokoju. Mieszkanie zadbane, po remoncie 155 tys.
L.z.7453 - 606 644 437
238439. Piechowice M3 - mieszkanie
w nowym bloku z cegły na III piętrze o
powierzchni 67 m2. Cena 195 tys. zł
Nieruchomości Partner Lic. zaw. 4917
- 604 508 308
238629. Super mieszkanie - 78 m2 po
remoncie w docieplonym budynku, lic
7867 - 662 009 400
238443. Świeradów - mieszkanie
- lokal mieszkalny o powierzchni
użytkowej 80 m2, składający się z
dwóch dużych pokoi, werandy, kuchni,
łazienki, ogród oraz garaż. Cena 260
tys. zł Nieruchomości Partner Lic. zaw.
4917 - 604 508 308
236164. Świeradów Zdrój - mieszkanie w kamienicy, dwa duże pokoje,
weranda. Nieruchomości Partner Lic.
zaw. 4917 - 604 508 308
236987. Tani bliźniak - Dom z dużą
działką na Osiedlu Pomorskim. Cena
wyjściowa 395 tys. zł Nieruchomości
Partner Lic. zaw. 4917 - 604 508 308
238382. Tanie 2 pokojowe - przytulne,
słoneczne i ciepłe mieszkanie w
Sobieszowie. 2 pokoje, duża kuchnia,
łazienka, przedpokój. Spokojna okolica,
dogodna komunikacja. Okazja Zapraszam do obejrzenia. - 508 240 830
238390. Trzypokojowe Cieplice mieszkanie po kapitalnym remoncie
z balkonem i widokiem na Śnieżkę na
obrzeżach parku, blisko placu zabaw
dla dzieci Lic.5124 - 603 491 335
238988. Ul. Wyczółkowskiego - 48 m2,
I piętro, po remoncie, 2 pokojowe - 501
181 875
238731. Wojcieszyce dom 100 tys. - do
zamieszkania, 7 pokoi, 15 arów działki,
po częściowym remoncie. Możliwość
negocjacji L.zaw.7453. - 606 644 437

238921. Zabobrze - ciekawe mieszkanie lic.7867 - 662 009 400
237654. Ziemia rolna 1,5 zł./m2 - 8,36
ha okolice Świerzawy. Lic 9549 - 501
736 644
1ha ziemi - z przeznaczeniem pod
budowę w Podgórzynie. Media w
pobliżu działki. Ładne położenie. Dobry
dojazd - 604 620 100
2 pokoje na Sygietyńskiego - 49,5 m2,
słoneczne, rozkładowe, częściowo
umeblowane - 516 058 450
2 pokoje Zabobrze - mieszkanie na IV
piętrze z pięknym widokiem na góry w
dobrej lokalizacji. Jeldom lic.3059 - 602
727 242
2 pokoje, 46 m2 - II piętro. Blok IV
piętrowy, ocieplony, wyremontowany.
Doskonała lokalizacja Zabobrze I.
Czynsz 158 zł. Cena 155 tys. - 509
319 021
2 pokoje, 46 m2, 2 piętro - Zabobrze l,
ul. Karłowicza 41 doskonała lokalizacja, do zamieszkania od zaraz, niski
czynsz, cena 155000 - 509 319 021
2 pokojowe - 38 m2 na Zabobrzu
propozycja ceny 135 tys. lic.5877 - 500
122 447
2 pokojowe - ładne mieszkanie lic.7867
- 662 009 400
2 pokojowe Złotnicza - nowe, do
wykończenia, 41 m2, balkon, ogrzewanie gazowe - 606 405 109
3 pokoje Cieplice - z balkonami i 2 garażami. Jeldom lic. 3059 - 602 727 242
3 pokojowe Cieplice - ładne mieszkanie
lic.5877 - 500 122 447
3 pokojowe mieszkanie - na Kiepury, 63
m2, bez Pośredników - 608 896 540
3 pokojowe w Cieplicach - bardzo ładne
mieszkanie o pow. 54 m2 na IV-piętrze,
meble na wymiar, podłogi panele-Osiedle orle Nr.Lic 5877 - 515 285 788
37 m2 Zabobrze I - dwupokojowe
mieszkanie tylko 120000 zł. Cena do
negocjacji - 662 112 344
4 pokojowe, 83 m2 - ul. Kiepury, Zabobrze III. Bez pośredników. Bellaroza@
o2.pl - 503 328 364
46 m2, II piętro,2 pokoje - 155000.
Mieszkanie z dużym balkonem, do
zamieszkania od zaraz. Blok po remoncie, ocieplony. Zabobrze - 509 319
021
58 m2 w Parku Sudeckim - pokój z
otwartą kuchnią-meble w zabudowie z
agd w cenie, sypialnia, balkon, 285 tys.,
Pelkom, lic nr 9482 - 606 405 109
Atrakcyjna działka - budowlana
w Jeżowie Sudeckim - 1652 m2,
uzbrojona, dogodny dojazd, wystawa
południowa, cena do negocjacji.Lic.
zaw.2400 - 691 791 994
Atrakcyjne mieszkanie 2 pokojowe - 54 m2 - Lokal nie wymaga
żadnego wkładu finansowego Usytuowane w „przyjemniejszej” części
Zabobrza III - 796 160 678
Atrakcyjne w kamienicy - ładne
mieszkanie 2 pokojowe po gruntownym remoncie o powierzchni
54 m2, I-piętro w centrum, nowe
okna, zadbana klatka schodowa, do
zamieszkania od zaraz, mili sąsiedzi
Lic.zaw.2400 - 669 620 071
Bardzo ładne - mieszkanie dwupokojowe z bardzo ładnym ogrodem
na obrzeżach miasta N.Żebrowscy
lic.9549 - 505 074 854
Bardzo ładne - trzypokojowe mieszkanie z balkonem w Cieplicach z dobrą
lokalizacją N.Żebrowscy lic.9549 - 505
074 854
Bez pośredników - 2 pokoje, 46 m2,
II piętro. Blok IV piętrowy, ocieplony,
wyremontowany. Doskonała lokalizacja Zabobrze I. Cena 155 tys. - 509
319 021
Bez pośredników - 4 pokojowe mieszkanie z balkonem - 601 560 396
Bez pośredników 3 pokojowe - 70
m2, po remoncie, przy ul Tkackiej.
Możliwość kupna z garażem - 793
770 062
Cieple, słoneczne 2 pokojowe - w
cichej dzielnicy pilnie 41.40 m2 - 723
295 011
Dom 250 tys. - 10 km od Jeleniej Góry,
160 m2, PELKOM nr lic10728 - 501
181 875
Dom 250 tys. zł. - pilnie sprzedam
dom w Trzcińsku (10 km od J. Góry).
Cisza, spokój, widok na góry, dogodny
dojazd drogą asfaltową, pow. 160 m2,
działka 600 m2, dwa garaże. Cena do
negocjacji - 691 210 677
Dom do wprowadzenia - przytulny
dom w okolicy Jeleniej Góry, lic.7867
- 662 009 400

Dom do zamieszkania - 7 pokoi,
kuchnia, łazienka, działka budowlana
1500 m2 cisza, spokój, cena 110000
zł. - 725 784 409
Dom ok. Małej Poczty - 5 pokoi, garaż
w budynku, spokojna dzielnica, 560 tys.
Pelkom lic nr 9482 - 606 405 109
Dom Sobieszów - 220 m2, spokojna
dzielnica, cena 490 tys., Pelkom nr lic.
10728 - 501 181 875
Dom w Cieplicach - komfortowy w
atrakcyjnej lokalizacji. Pelkom nr lic.
10750 - 691 210 677
Dom w górach - Dom w górach,
lic.7867 - 662 009 400
Dom w Jeżowie - Dom w Jeżowie 514 600 108
Dom w okolicy Jeleniej Góry - 5-pokoi,
dwie łazienki, zadbany ogród, lic.7867
- 662 009 400
Dom w Podgórzynie - ok. 130 m2 z
garażem 25 m2, cena do uzgodnienia
- 500 183 195
Dom w Starej Kamienicy - po częściowym remoncie, 135 m2, cicha okolica.
Nl 7453 - 785 535 613
Dom wiejski w Chrośnicy - 220 m2,do
remontu lic.7867 - 514 600 105
Duża kawalerka - po gruntownym
remoncie o powierzchni 36 m2 na
IV-piętrze w bloku 4-piętrowym, Zabobrze III, do wprowadzenia od zaraz,
cena do negocjacji Lic.zaw.2400 - 669
620 071
Duża kawalerka - w centrum do
remontu. Lic. 7867 - 697 814 556
Duże mieszkanie w centrum - po
remoncie, 3 pokoje, 95 m2. Nl7453 785 535 613
Dwa pokoje 40 m2 - ul Różyckiego
właściciel - 514 000 838
Dwa pokoje Moniuszki - 41 m2, parter
- 662 112 344
Dwupokojowe - mieszkanie po
remoncie kapitalnym, 48 m2, Zabobrze III, nPartner, Lic. Zaw. 4917 - 790
359 599
Dwupokojowe - mieszkanie w
kamienicy, 51 m2, ogródek, dobra
lokalizacja, nPartner, Lic. Zaw. 4917
- 790 359 599
Dwupokojowe na Zabobrzu II Mieszkanie na Elsnera, 40 m2, nowe
okna drzwi, gładzie, ładne i słoneczne
- 604 867 757
Dwupokojowe Zabobrze I mieszkanie 37 m2, niska cena - 662
112 344
Dwupoziomowe - apartamenty w
stanie deweloperskim, nowa kamienica w centrum miasta, nPartner, Lic.
Zaw. 4917 - 790 359 599

Działki budowlane na Osiedlu Łomnickim - centrum 6 sztuk. ok 1000 m2
każda wszystkie zezwolenia + projekty
zabudowa bliźniacza - 603 932 230
Działki Mysłakowice - widokowe
działki budowlane w Mysłakowicach,
wszystkie media, nPartner, Lic. Zaw.
4917 - 790 359 599
Grunt położony w Cieplicach - ok 1
ha do 1,5ha - 605 594 123
Grunty rolne - w okolicy Jeleniej
Góry lic. 7867 - 662 009 400
Kawalerka - przy Morcinka - 34,5
m2 po kapitalnym remoncie N.Żebrowscy lic.9549 - 505 074 854
Kawalerka na Zabobrzu - Kawalerka na Zabobrzu - 514 600 108
Kawalerka w centrum - do wprowadzenia lic.5627 - 514 600 103
Kawalerka w centrum Jeleniej
Góry - z dużym tarasem, pośrednikom
dziękuję - 602 437 048
Lokal użytkowy - do sprzedania lic
7867 - 662 009 400
Ładne mieszkanie - na Kadetów,
2 pokoje, 54 m2 Lic nr 7867 - 514
600 104
M2 52 m2 z garażem - parter słoneczne do remontu plastikowe okna,
cicha spokojna okolica, centrum Jeleniej Góry od właściciela 175 tys. zł.
- 508 647 464
M-2 Park Sudecki - nowe atrakcyjne
mieszkanie dwupokojowe, nie wymaga
nakładów finansowych, 49 m2, I piętro,
285 tys. zł - do negocjacji! nPartner, Lic.
Zaw. 4917 - 790 359 599
M-4 Karpacz - do remontu w centrum,
ogródek, garaż, 2500 zł./m2, nPartner,
Lic. Zaw. 4917 - 790 359 599
Mieszkanie 2 pokojowe - bardzo ładne na III-piętrze w bloku
4-piętrowym, o pow. 50,79 m2, bardzo
ciepłe, przestronny przedpokój, duży
balkon od południa, niski czynsz. Lic.
zaw. 2400 - 669 620 071
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Mieszkanie 2 pokojowe - bardzo
ładne na I-piętrze o pow. 50 m2 okolice
Małej Poczty, słoneczne, ciepłe, do
zamieszkania od zaraz, spokojna okolica, dużo zieleni, cena do negocjacji
Lic. zaw.2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - bardzo
ładne o powierzchni 51,4 m2 na
II-piętrze budynku wielorodzinnego,
po modernizacji, można dokupić garaż
murowany w idealnym stanie. Lic.zaw.
2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - bardzo
ładne po kapitalnym remoncie o
powierzchni 59,76 m2 na I-piętrze w
kamienicy dwupiętrowej, wymieniono
wszystkie instalacje, niski czynsz,
doskonała lokalizacja, atrakcyjna cena.
Lic.zaw.2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - bardzo ładne po starannym remoncie o
powierzchni 47,55 m2, na IV piętrze,
rozkładowe, słoneczne, środkowe, blok
IV-piętrowy, Zabobrze I, niski czynsz,
cena do uzgodnienia. Lic.zaw.2400 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - bardzo
ładne, 48,47 m2 na I-piętrze budynku
wielorodzinnego, blisko centrum,
wymieniono okna, łazienka po remoncie, bardzo niski czynsz, doskonała
lokalizacja Lic.zaw.2400 - 669 620
071
Mieszkanie 2 pokojowe - ładne po
kapitalnym remoncie o powierzchnia
59,76 m2 na I-piętrze w kamienicy
II-p., wymieniono wszystkie instalacje,
okna i podłogi, niski czynsz, doskonała
lokalizacja, atrakcyjna cena. Lic.zaw.
2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - przytulne
o powierzchni 38,17 m2 na II-piętrze
bloku II-piętrowego, środkowe, rozkładowe, słoneczne, nowe okna, niski
czynsz. Lic.zaw.2400 - 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - bardzo
ładne 65 m2 na parterze budynku wielorodzinnego, po kapitalnym remoncie,
wysoki standard, duża łazienka, niski
czynsz, bardzo atrakcyjna cena. Lic.
zaw.2400 - 669 620 071

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

Działki budowlane - 1463 m lub
1395 m w Ścięgnach/k. Karpacza z
widokiem na góry - 692 496 481

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

Działka budowlana - 6 arów w
Strzyżowcu przy głównej ulicy, cena
40 zł /m2 - 782 028 780
Działka budowlana - w Karpnikach
2800 m2. Cena do negocjacji - 796
996 661
Działka budowlana 4512 m2 - w
Górzyńcu 10 km od Szklarskiej Poręby
w terenie łąk i lasów, media obok,
dojazd asfaltowa droga - 667 264 181
Działka Dziwiszów - Grunty rolnobudowlane pod Łysą Górą w Dziwiszowie, 15 zł/m2 do negocjacji! nPartner,
Lic. Zaw. 4917 - 790 359 599

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

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

Działka inwestycyjna - w Maciejowej, przy wylocie na Wrocław, mieszkalno-usługowa, 3627 m2 i 5277 m2,
wszystkie media, nPartner, Lic. Zaw.
4917 - 790 359 599
Działka Komarno - ładnie położona
działka 1528 m2 - 662 112 344
Działka Mysłakowice - o powierzchni
15 ar - 693 307 360
Działka ogrodowa 300 m2 - przy
ul. Działkowicza, szklarnia, altana z
kominkiem i toaleta. Cena 7 000 zł. do
uzgodnienia - 603 251 875

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

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

Działka Os. Czarne - 1237 m2, w
pełni uzbrojona, 145 tys. zł, nPartner,
Lic. Zaw. 4917 - 790 359 599
Działka w Jeżowie - 905 m2, media
w drodze, dojazd droga asfaltową,
cena 120 tys. Pelkom lic nr 9482 - 606
405 109
Działka w Jeżowie - ładna działka
budowlana lic.7867 - 662 009 400
Działka w Ścięgnach - w pełni uzbrojoną, w bardzo ciekawej lokalizacji.
Gorąco zachęcam - 503 111 466
Działka Wojcieszyce - 3700 m2, 185
tys. - 600 406 805

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

2 pokojowe - po remoncie, zadbane ul.
Wyczółkowskiego
Nieruchomości Karkonoskie tel. 501357-406 ; tel. Biuro 0801-011-963
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Mieszkanie 3 pokojowe - bardzo
ładne po remoncie o powierzchni 62
m2 na I-piętrze, Zabobrze III, kuchnia
- meble na wymiar, podłogi panele,
wysoki standard, cena do uzgodnienia.
Lic.zaw.2400 - 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - na IVpiętrze o powierzchni 53,9 m2 w bloku
4-piętrowym, środkowe, balkon, Zabobrze II. Lic.zaw.2400 - 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - z wyposażoną kuchnią w bardzo spokojnej
dzielnicy w Jeleniej Górze - 695 080
906
Mieszkanie 49 m2 - może być z
przeznaczeniem na lokal usługowy
okolice Malej Poczty cena 125 tys.
zł. - 660 673 588
Mieszkanie 70 m2 Kiepury - (za ZUS
-em) 4 piętro 220 tys. - 695 106 919

Mieszkanie Mała Poczta - dwupokojowe mieszkanie blisko centrum.
Pelkom nr lic. 10750 - 691 210 677
Mieszkanie na Zabobrzu II - 2
pokoje, 52 m2, cena 165 tys. do negocjacji Nl7453 - 785 535 613
Mieszkanie na Zabobrzu III - 70 m2,
3 pokoje z widokiem na góry. Cena 220
tys. Nl7453 - 785 535 613
Mieszkanie ul Złotnicza - dwa pokoje
41 m2, nowe, balkon, do wykończenia,
ogrzewanie gazowe, 185 m2 - 606
405 109
Mieszkanie w centrum - 5 pokoi,
117 m2, po remoncie, 295 tys., nl7453
- 785 535 613
Mieszkanie w Janowicach - po
remoncie, 47 m2, 3 pokoje. Lic nr 7867
- 514 600 104

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

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

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

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

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

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

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

REKLAMA

Mieszkanie w Karpaczu - 20 m2,
duży balkon, do sprzedaży z pełnym
wyposażeniem. Pelkom lic nr 9482 606 405 109
Mieszkanie w Piechowicach - 55
m2 plus pokój nad jedynym z pokoi.
Bezczynszowe, rozkładowe. Dużo
możliwości konstrukcyjnych - 504
727 202
Mieszkanie z ogrodem - 83 m2, dwa
pokoje, sprzedaż z wyposażeniem,
ogród 400 m2, garaż, II piętro ładnej
kamienicy, ul. Słowackiego, 420 tys.
zł, nPartner, Lic. Zaw. 4917 - 790
359 599
Mieszkanie z ogródkiem - 4 pokojowe, 87 m2, ogródek, altanka, możliwość postawienia garażu - 503 111
466
Nieruchomość usł. mieszkalna centrum, idealna dla inwestora dom
250 m2 do remontu na działce 505
m2 + plac 1800 m2 - zainwestuj w
lokalizacje i kup - 691 800 131
Nowy dom w Jeleniej Górze - Nowy
dom w Jeleniej Górze - 515 237 999
Okazja – 105.000 zł. - za dwupokojowe mieszkanie 48 m2 okolice Małej
Poczty. N.Żebrowscy lic.9549 - 505
074 854
Okazja nowe mieszkanie - bezczynszowe w Jeleniej Górze. Cena
155.000, 48 m2 bez pośredników i
prowizji. Do zamieszkania od zaraz 605 885 085
Okolice Małej Poczty - mieszkanie
3 pokojowe o powierzchni 64 m2 w
budynku wielorodzinnym, rozkładowe,
słoneczne, duży balkon, ogrzewanie
sieciowe, cena do negocjacji. Lic.
zaw.2400 - 669 620 071
Pensjonat hotel - 360 m2 na
działce 2200 m2 w powiecie kłodzkim
- 604 209 405
Pilna - dwupokojowe mieszkanie na
Zabobrzu II p. 38 m2 N.Żebrowscylic.9549 - 505 074 854
Posiadłość wiejska w Dębowym
Gaju - Posiadłość wiejska w Dębowym
Gaju - 514 600 108
Przestronne, rozkładowe mieszkanie - w Cieplicach, 67 m2, 3 pokoje
Lic nr 7867 - 514 600 104
Słoneczne 2 pokojowe - w Cieplicach 35 m2 na pierwszym piętrze 135
tys. Nr.Lic 5877 - 515 285 788
Starówka 54 m2 - własnościowe 4
pokojowe, ładne, jasne, ciche na Placu
Ratuszowym, ogrzewanie z sieci, 3
pokoje (2 + salonik) + część strychu i
piwnica, 1 piętro - 1 rodzina, kulturalni
sąsiedzi. Bez pośredników 240 tys. 788 656 460
Szklarska Poręba Górna - 47
m2, dwa pokoje, kuchnia, przedpokój,
łazienka, WC. Nowe instalacje i stolarka - 517 353 026
Tani dom - w okolicy Wojanowa,
atrakcyjna cen 250 tys.zł. Pelkom nr
lic. 10750 - 691 210 677
Tani dom z duszą - bardzo ładny o
pow. 130 m2, działka 530 m2, cegła,
spokojna, przyjazna dzielnica Jeleniej
Góry. Lic.zaw.2400 - 691 791 994
Tanie 2 pokojowe - ładne mieszkanie
o powierzchni 47,4 m2, na II-piętrze
bloku 4-piętrowego, środkowe, niski
czynsz, bardzo atrakcyjna cena. Lic.
zaw.2400 - 669 620 071
Tanie 2 pokojowe - ładne, 54 m2 na
I piętrze, Zabobrze II, blok ocieplony,
duży balkon, okna nowe, kuchnia w
zabudowie, niski czynsz. Lic.zaw.2400
- 669 620 071
Tanie 3 pokojowe - bardzo ładne
mieszkanie w centrum na IV-piętrze
o powierzchni 48 m2 w bloku 4 piętrowym, środkowe, po remoncie,
do zamieszkania od zaraz, bardzo
atrakcyjna cena Lic.zaw.2400 - 669
620 071
Tanie działki w Czernicy - 3000
m2, 1000 m2, cena 30 zł./m2 - 606
405 109

Tanie mieszkanie - 2 pokojowe o
powierzchni 54 m2 na I-piętrze, Zabobrze II, blok ocieplony, duży balkon,
okna nowe, kuchnia w zabudowie, niski
czynsz. Lic.zaw.2400 - 669 620 071
Tanie mieszkanie - dwupokojowe, 31
m2, do remontu, blisko centrum - 514
600 105
Tanie mieszkanie - ładne 2 pokojowe
na I piętrze o powierzchni 52 m2 na
Zabobrzu II, słoneczne, bardzo dobry
standard, niski czynsz, atrakcyjna cena.
Lic.zaw.2400 - 669 620 071
Trzy stawy z groblami na 3ha - w
okolicy zalewu Bukowka lic.7867 - 514
600 105
Tylko 105.000 zł. - za dwupokojowe
mieszkanie po kapitalnym remoncie z
ogrodem na obrzeżach miasta N.Żebrowscy lic.9549 - 505 074 854
Tylko 19.000 zł. - za działkę budowlaną 2 km. od Jeziora Złotnickiego
z bezpośrednim dostępem do drogi
asfaltowej. N.Żebrowscy lic.9549 - 505
074 854
Tylko 35.000 zł. - za działkę budowlaną o powierzchni 700 m2 z budynkiem gospodarczym w Komarnie
N.Żebrowscy lic.9549 - 505 074 854
Ul. Wyczółkowskiego - 2 pokojowe, 48
m2, 150 tys. zł. - 501 181 875
XX-lecie - 3 pokoje, 54 m2 na parterze Nr lic 5877 - 515 285 788

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
2 pokojowe, wysoki standard - w
pełni wyposażone Zabobrze 3, 1070
zł. /miesięcznie + liczniki +kaucja,
bez pośredników, po remoncie - 509
608 323
Kawalerka dla 2 studentów bądź pracowników. Os. Czarne - 600
391 015
Luksusowa kawalerka - w Cieplicach 800 plus licznik - 601 560 396
Luksusowa kawalerka - na ulicy
Paderewskiego - może być dla dwóch
studentów - 609 043 414
Mieszkanie 3 pokojowe 68 m2
- umeblowane 1200 + liczniki - 697
183 433
Niezależny domek - dla 3 studentów bądź pracowników - 600 391 015
Powierzchnie magazynowa 160
m2 - Powierzchnie magazynowa 160
m2 - 785 599 886
Udostępnię budynek z możliwością zamieszkania na prowadzenie
działalności gospodarczej np. sklepu
na osiedlu koło Jeleniej Góry - 695
725 857
Mieszkanie 2 pokojowe - 075 76
71 542
Lokal w centrum Szklarskiej Poręby
od działalność gospodarczą - 075 71
72 965, 792 560 407
2 pokojowe do wynajęcia - umeblowane Sobieszów - 667 268 932, 663
569 799
Komfortowe mieszkanie 2 pokojowe, umeblowane, Kadetów 900 zł
+ media - wykluczeni studenci - 075
75 595 39
Pokój, kuchnia, łazienka, blisko centrum dla studentki, 400 zł - miesięcznie
+ woda, prąd, gaz - 668 121 101
Domek, w nim 3 pokoje, umeblowane
wynajmę studentom - 506 031 097
Pokoje z Internetem dla studentów,
turystów, pracowników w Jeleniej
Górze - rezerwacje - 606 360 443
Mieszkanie 10 km od Jeleniej Góry
500 zł + liczniki - 506 031 097
Kawalerka do wynajęcia dwuosobowa po 300 zł. 075 764 98 93
2 lokale 16 m2 / 30 m2 - na gabinety
lekarskie do wynajęcia w Szklarskiej
Porębie - 606 998 207
2 pokoje - Cieplice, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka, parking, 1000 zł. + opłaty,
może być dla 3-4 studentów - 600
361 574

2 pokoje na Złotniczej - Mieszkanie 54
m2 w pełni wyposażone i umeblowane
w dobrym standardzie - przeznaczone
dla 3-4 osób - 1000 zł + liczniki+ kaucja
- 601 814 664
2 pokoje, 900 zł., Kiepury - 2 pokoje 51
m2, całkowicie umeblowane, w dobrym
standardzie, od zaraz do wynajęcia,
Kiepury w pobliżu pętli autobusowej
900 zł plus opłaty, jednomiesięczna
kaucja - 507 547 521
2 pokojowe - mieszkanie - biuro
2-pokojowe w Cieplicach, pow. 45
m2, cena 1100 zł oferta wyłącznie dla
firm nr 7867 - 514 600 108
2 pokojowe - mieszkanie przy ul.
Noskowskiego. Kompletnie umeblowane i wyposażone. Cena 1000zł +
liczniki. Wynajem tylko dla firm. Lic.
5627 - 508 240 823
2 pokojowe - Zabobrze II, parter, 40
m2 z balkonem, częściowo umeblowane, tv, pralka - 800 zł + media - 502
361 967
2 pokojowe dla firm - mieszkanie dla
firm. Kompletnie umeblowane i wyposażone. Lic 5627 - 508 240 823
2 pokojowe mieszkanie - częściowo
umeblowane, Jelenia Góra ul. Spółdzielcza, CO gazowe, balkon, blisko
centrum, 1200 zł. + opłaty - 696 672
736
2 pokojowe na Zabobrzu II - umeblowane, ze sprzętem AGD - 792
847 861
2 pokojowe od 01.10.br. - umeblowane
i wyposażone w niezbędny sprzętAGD
(energooszczędny), na Zabobrzu k/
Kauflandu przy ul. Bacewicz 5. Odpłatność 800 zł plus czynsz i media. - 604
842 511
2 pokojowe w centrum - mieszkanie
w centrum 1200 zł. + prąd - 505 707
155
2 pokojowe, bardzo zadbane - przy
Kolegium Karkonoskim, 2 piętro, 65
m2, dla niepalących, chętnie studentom lub rodzinie w pełni wyposażone
i umeblowane, ubezpieczone. zbyszkobobinsky@op.pl - 0044 784 036
11 93
2 pokojowe, wysoki standard - w pełni
wyposażone Zabobrze 3, 1070 zł./
mies.+ liczniki + kaucja, bez pośredników, po remoncie - 509 608 323
20 m2 - pomieszczenie na ul. Okrzei
w Jeleniej Górze pod działalność usługową lub sklep, bez węzła sanitarnego,
niedrogo - 609 172 300
3 pokoje w centrum - w pełni wyposażone. Mieszkanie po kapitalnym
remoncie, 1200 + media - 606 152
229
3 pokoje, Jelenia Góra - kuchnia,
łazienka, kominek, w centrum Jeleniej
Góry. Cena 1200 i media - 075 71
22 171
3 pokojowe - blisko centrum, 111 m2,
nieumeblowane, cena 1290 zł. nr 7867
- 514 600 108
3 pokojowe - duże, umeblowane
mieszkanie do wynajęcia na I piętrze.1500 zł. + liczniki. nr lic 7867 - 514
600 102
3 pokojowe - mieszkanie przy ul.
Wolności. Kompletnie umeblowane i
wyposażone. Wynajem dla firm. Lic.
5627 - 508 240 823
3 pokojowe - na Zabobrzu, nieumeblowane (tylko kuchnia) 1150 zł. nie dla
studentów lic.7867 - 514 600 105
3 pokojowe mieszkanie - (111 m2)
blisko centrum Jeleniej Góry - 695
303 242
39 m2 na Moniuszki - rozkładowe, po
remoncie, umeblowane, do zamieszkania od 01.10. Proszę dzwonić po
18. - 669 501 360
4 pokoje - 120 m2 dla firm - piętro
domu - kuchnia z jadalnią, 2 łazienki,
tylko dla firm. Cena 4000 + media (+
kaucja zwrotna) - 075 64 25 088
700 PLN z licznikami 20 m - przytulna,
ciepła, osobne wejście - Piechowice 594 741 103

Apartament - 58 m2 w Cieplicach
Cena za 1-m-c 1.500 zł. + energia
elektryczna - 602 800 090
Apartament - świetny dla pary, luksusowo wyposażony, nowa kamienica
w ścisłym centrum, opłaty: 1600 zł +
300 zł. (czynsz, media), nPartner, Lic.
Zaw. 4917 - 790 359 599
Apartament w centrum - umeblowany apartament w centrum Jeleniej
Góry, 1600 zł. + liczniki. Lic. 5627 - 508
240 823
Biura - w Cieplicach, 1 piętro, parking, cena 18 zł./m2. Lic. 5627 - 508
240 823
Biura - w Jeleniej Górze i Cieplicach
nr 7867 - 514 600 108
Budynek gospodarczy - 330 m2,
duży plac, przy głównej drodze, 4000
zł. brutto - 601 924 778
Cieplice - mieszkanie, umeblowane
2 pokojowe 1100 zł. + liczniki. Nr lic
7867 - 514 600 102
Cieplice - umeblowane mieszkanie
2 pokojowe, 50 m2 na I piętrze 1100,00
+ liczniki - 514 600 102
Dla firmy pół domu - 2 pokoje kuchnia
łazienka ok.100m osobne wejście 5
minut do centrum Jeleniej Góry - 605
063 176
Dla rodziny 4-pokoje - mieszkanie 83
m2 w centrum - 727 237 179
Do kawalerki w Warszawie - poszukuję
współlokatora do kawalerki w centrum
Warszawy, studenta. Dobre warunki,
600 zł/os + opłaty; wrzesień za pół ceny
- 784 584 688 lub 668 352 698
Dom - całkowicie wyposażony w
zabudowie szeregowej. lic 5627 - 514
600 103
Dom - nowy komfortowo urządzony i
kompletnie wyposażony, garaż i ogródek nr 7867 - 514 600 108
Dom - w Pakoszowie, 5 pokoi, umeblowany i wyposażony. Lic. 5627 - 508
240 823
Duża kawalerka - umeblowana ok.
Transportowej 850,00 + liczniki - 514
600 102
Duże mieszkanie - umeblowane
na Bogusławskiego, 3 pokoje, bez
pośredników idealne dla studentów i
rodziny, cena 1300 zł. + rachunki - 698
998 700
Dwu pokojowe - 1p. centrum, kuchnia, łazienka, umeblowane, AGD ul.
Złotnicza, cena 750 zł plus liczniki - 725
123 513
Dwupokojowe - dwa umeblowane pokoje kuchnia łazienka 5 min do
centrum. Osobne ogrodzone wejście
- 605 063 176
Dwupokojowe - na Zabobrzu częściowo umeblowane - 601 880 502
Dwupokojowe - ścisłe centrum
miasta, nowe, częściowo umeblowane, z możliwością wynajęcia miejsca
parkingowego, 950 zł. plus media, nie
wynajmuje studentom - 502 799 570
Dwupokojowe Mysłakowice ładne mieszkanie + łazienka + kuchnia,
umeblowane itp. 1400 zł. ( w cenie
ogrzewanie, opłaty) - 691 081 169
Garaż oś. XX -190 zł. - na okres
jesienno - zimowy w Cieplicach; bez
problemu pomieści Combi, podłączona
elektryka - 727 228 304
Hala - w Jeleniej Górze i Lubaniu nr
7867 - 514 600 108
Hala, magazyn - 330 m2, biuro,
łazienka, plac manewrowy, cena do
uzgodnienia, od zaraz - 502 267 361
JG Cieplice - dwa pokoje jednoosobowe dla studentów lub osób pracujących - od zaraz - 075 75 52 456
Kamienica w Kowarach - 200 m2 nr
7867 - 514 600 108
Karpacz małe 2 pokojowe - od
kwietnia 2010r. na rok z możliwością
przedłużenia. Cena m-c 550 zł. (płatne
3 m-ce z góry) + liczniki + satelita +
Internet + kaucja 1500 zł. do zwrotu.
dagaprincesa@gmail.com - 607 530
467
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Kawalerka - okolice ul. Morcinka
- 885 588 345
Kawalerka - umeblowana ok.35
m2, stałe łącze internetowe, miejsce parkingowe, spokojna dzielnica
willowa-Osiedle Głowackiego - 516
218 935
Kawalerka 30 m2 - przy ul. Bacewicz, świeżo wyremontowany blok, III
p.-winda. Mieszkanie częściowo umeblowane, zadbane i czyste. 650 zł. (w
tym czynsz) + media - 514 267 272
Kawalerka dla 2 studentów bądź pracowników. Os. Czarne - 600
391 015
Kawalerka na Zabobrzu - 690 zł. +
liczniki (kaucja 690) - 796 292 545
Kawalerka Piechowice - od przyszłego tygodnia 700 PLN z wszystkimi
rachunkami ciepła, przytulna 20 m2,
osobne wejście - 694 741 103
Kiepury 2 pokojowe - od września
52 m2, umeblowane - cena 800 zł.
+ opłaty + kaucja miesięczna - bez
pośredników - 504 073 359, 608
283 691
Kiosk - nieduży z możliwością przeniesienia - tanio - 693 517 026
Komfortowe 2 pokojowe - 2
pokojowe, umeblowane, ul. Kadetów,
900 zł. + media ( wykluczeni studenci
) - 075 75 595 39
Komfortowe mieszkanie - duże
mieszkanie w centrum 111 m2, 3
pokoje, umeblowana kuchnia. Tylko dla
profesjonalnych osób, min 6 miesięcy
- 785 535 613
Lokal 16 m2 centrum - lokal na biuro,
ciche usługi, czynsz 800 zł., w tym
media, wspólna: kuchnia, poczekania,
WC - 510 243 264
Lokal 80 m2 wykończony - mam do
wynajęcia lokal biurowo – handlowo usługowy o powierzchni 80 m2 przy
głównej drodze - wolności, w pełni
wykończony - wysoki standard, parking, monitoring, ogrzewanie gazowe,
wymieniona stolarka - 513 098 128
Lokal biurowy - w Cieplicach. 1
piętro, parking, metraż od 70 m2 do
340 m2. Cena 17 zł /m2. Lic. 5627 508 240 823
Lokal na Wojska Polskiego - 80 m2,
do remontu, 2500 zł. lic.7867 - 514
600 105
Lokal na zakład fryzjerski - elegancki
lokal 120 m2 na salon fryzjersko-kosmetyczny, częściowo wyposażony
przy głównej ulicy w Jeżowie - 693
100 000
Lokal przy ul. Wolności - 60 m2,
cena 1700 zł. + media. Lic. 5627 - 508
240 823
Lokal usługowo handlowy - w Jeleniej Górze - ok. 50 m2 - 510 124 844
Lokal użytkowy - 50 m2, reprezentacyjny, na kancelarię, pracownię
projektową, biuro, z parkingiem, 1500
zł. lic.7867 - 514 600 105
Lokal w centrum - 2 wyjścia, 85 m2
lic. 5627 - 514 600 103
Lokal w centrum – Jeleniej Góry na
ul. Bankowej na biuro, kancelarię, umeblowany: 1 piętro, 2 pomieszczenia,
44 m2, WC. W czynszu są wszystkie
opłaty. Właściciel - 501 450 406
Lokal w Gryfowie Śl. - 50 m2, na
działalność usługowo - handlową,
długoterminowa umowa, bardzo dobra
lokalizacja lic.7867 - 514 600 105
Lokal w Lubaniu - biurowo - mieszkalny w centrum Lubania, 70 m2, 2
piętro - 514 600 108
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Cennik reklam w Regionalnym Tygodniku Jelonka
Strona reklamowa 60 modułów (6x10) 255 x 345 mm;

Chcesz zamieœciæ reklamê
w tygodniku Jelonka?

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

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

LENA
Tel. 663 663 648
e-mail: lena@jelonka.com
Lokal w pawilonie handlowym
- od 1 list. w pawilonie handlowym
przy ul. Głowackiego ok.20 m2 łącze
tel., Internet, WC, okno PCV, szyby
antywłamaniowe, zewnętrzne kasetony reklamowe podświetlane. - 609
944 321
Lokal w Piechowicach - 155 m2,
na magazyn, hurtownię, biuro, nieuciążliwą produkcję, blisko drogi na
Szklarską Porębę, 2 tys. zł lic.7867
- 514 600 105
Lokale - Złotoryja - 2 lokale usługowe
w centrum Złotoryi - rynek, jeden lokal
to 20 m2, drugi lokal na restaurację nr
7867 - 514 600 108
Lubomierz - duże 4 pokojowe
mieszkanie, umeblowane tylko 730
zł.Nr lic 7867 - 514 600 102
Luksusowa kawalerka - na ulicy
Paderewskiego - może być dla dwóch
studentów - 609 043 414
Luksusowa kawalerka - w Cieplicach 800 plus licznik - 601 560 396
M2 Obrońców Pokoju 9 - 51 m2, nowe
budownictwo, komfortowe, 2 pokoje,
przedpokój, łazienka, toaleta, balkon.
Blisko centrum i Kolegium Karkonoskiego - 505 070 066
Mieszkania Sobieskiego 82 - mieszkania 1,2,3 pokojowe, ceny 850 - 1200
zł. Na telefony odpowiadam w godz.
11 - 16 - 607 083 098
Mieszkanie - 2 pokojowe dla studentów, w pełni wyposażone, bardzo
ciepłe - świetna lokalizacja - 075 64
36 969
Mieszkanie - 70 m2, 2 pokojowe,
w pełni wyposażone na ul. Kadetów
(dawna Jednostka) okolica Kolegium
Karkonoskiego - świetna lokalizacja 075 64 369 69
Mieszkanie - dla studentek tel. po
godz.16 - 509 380 976
Mieszkanie - jestem studentką
poszukuję miłego współlokatora lub
2 współlokatorów do mieszkania 2
pokojowego z balkonem w okolicach
centrum 650 zł.+ media mona572@
o2.pl - 691 019 976
Mieszkanie - od października komfortowe mieszkanie na Zabobrzu (salon
z aneksem kuchennym + dwa pokoje),
nie studentom - 695 137 207
Mieszkanie - trzypokojowe dla studentów na Osiedlu Orlim w Cieplicach
- 608 764 645

Mieszkanie - Ul. Sobieskiego, rozkładowe, aneks z salonem, sypialnia,
garderoba, łazienka z WC, przedpokój.
Cena 700 zł plus 300 zł czynsz i liczniki
(prąd i zimna woda). Kaucja zwrotna
1000 zł. Do wynajęcia od zaraz enegat@interia.eu
Mieszkanie 2 pokoje - nieumeblowane, b.blisko centrum 1000 zł. +
opłaty (gaz, światło, woda) na czas
nieokreślony może być dla firm. - 601
776 276
Mieszkanie 2 pokojowe - po remoncie półtora roku temu, umeblowane, 46
m2, 600 + czynsz 300 zł. kaucja 1000
zł. od zaraz - 518 701 303
Mieszkanie 2 pokojowe Lubań mieszkanie o wysokim standardzie
w centrum Lubania min. na rok, najchętniej z perspektywą wykupu - 601
883 454
Mieszkanie 3 pokojowe - 64 m2,
Kiepury, 3 pokoje, kuchnia, łazienka
i toaleta 1300 zł. + liczniki - 694 473
203
Mieszkanie 3 pokojowe 68 m2
- umeblowane 1200 + liczniki - 697
183 433
Mieszkanie 3 pokojowe Kiepury umeblowana i wyposażona kuchnia,
pokoje nieumeblowane. 1000 zł. +
media + kaucja. - 501167262
Mieszkanie 3 pokojowe w JG - ładne
, umeblowane, sprzęt agd, w 6-rodzin
budynku z 2007 roku, w centrum
Jeleniej Góry- dla 6 studentek lub 2
pokoje dla 4 studentek/studentów od
1.X. 250 zł./os. + liczniki. - 075 75 15
217, 608 496 653
Mieszkanie 40 m2 centrum - na
1-piętrze centrum, kuchnia, przedpokój, łazienka z toaletą duży pokój
przedzielony, balkon okolice Alkadamii
Ekonomicznej. Od 1.10.2009 roku
-604 922 815
Mieszkanie centrum miasta - ścisłe
centrum miasta, nowe, częściowo
umeblowane, z możliwością wynajęcia
miejsca parkingowego, 950 zł. plus
media,1000 y. kaucji, nie wynajmuje
studentom - 502 799 570
Mieszkanie dla 1,2 studentów - jest
świeżo po remoncie. Znajduje się 30
metrów od Akademii Ekonomicznej.
W celu dodatkowych informacji proszę
dzwonić - 515 176 595

1 mod = 4 x 3,4 cm
strona ogłoszeniowa
strona redakcyjna
strona redakcyjna (trzecia)
strona pierwsza
strona ostatnia
tekst sponsorowany
nekrolog - od osób fizycznych
nekrolog - od osób prawnych

netto
16,00 zł
30,00 zł
50,00 zł
70,00 zł
50,00 zł
40,00 zł
7,00 zł
15,00 zł

brutto
19,52
36,60
61,00
85,40
61,00
48,80
8,54
18,30

wybor miejsca/strony (+10%), kolor (+20%)

upusty (płatne gotówką):
za 4 emisje
za 8 emisji
za 12 emisji
powyżej 12 emisji

%
10
15
20
25

PRZY REKLAMACH O WARTOŚCI 2000,- netto upust do negocjacji
Jacek tel. 508 082 888
Sylwia tel. 500 014 215

redakcja: (075) 75 444 00

Lena tel. 663 663 648
Mieszkanie w centrum - Do wynajęcia luksusowe mieszkanie w centrum,
Plac Ratuszowy. Salon z aneksem
kuchennym, sypialnie, łazienka z wc.
Cena 1800zł + liczniki. Lic. 5627 - 508
240 823
Mieszkanko na Zabobrzu - 2-u
pokojowe z aneksem kuchennym,
łazienką- do 3 osób, mieszkanie
750+180 czynsz+ rachunki w centrum,
blisko Kolegium Karkonoskiego - 502
670 845
Niezależny domek - dla 3 studentów bądź pracowników - 600 391 015
Niedrogo pokój - uczniowi szkoły
średniej - Jelenia Góra obrzeża - 500
792 338
Noclegi - tanio - dla firm i osób
prywatnych. Zapraszam Wojcieszów
- 695 725 874
Noclegi, sale na szkolenia - Agroturystyka w Zachełmiu. Willa posiada
ok. 25 miejsc noclegowych, pokoje z
łazienkami, sale na szkolenia/warsztaty
itp. email: podzamcze@op.pl - 507
600 791
Nowe 2 pokoje - 51 m2, nowe
budownictwo, komfortowe, 2 pokoje,
przedpokój, łazienka, toaleta, balkon.
Blisko centrum i Kolegium Karkonoskiego - 505 070 066
Obrońców Pokoju - 51 m2, nowe
budownictwo, komfortowe, 2 pokoje,
przedpokój, łazienka, toaleta, balkon.
Blisko centrum i Kolegium Karkonoskiego - 505 070 066
Pokoje - w cichej dzielnicy Cieplic,
dostęp do Internetu, piękny widok na
góry, ogródek - 75 755 15 15
Pokoje - z osobnym wejściem,
wspólną kuchnią i łazienką - tanio - 075
75 52 070

Pokoje 2 osobowe Cieplice - Pułaskiego 10A przystanek autobusowy nr
14 do Szkoły Plastycznej - Rzemiosł
200m - 500 zł. od pokoju - kuchnia,
łazienka - 782 586 558
Pokoje dla studentów - od 1 października 9 pokoi do wynajęcia blisko
Kolegium Karkonoskiego - Pokoje 2
(350 zł) lub 1(550 zł) osobowe - 501
167 262
Pokój - dla pani pracującej lub
studentki. Pokój znajduje się w domu
jednorodzinnym, dostęp do Internetu
Cena najmu 350 zł/miesiąc - 885
303 715
Pokój - dla studentki Zabobrze.
Dostęp do kuchni i łazienki - 723
548 049
Pokój - mieszkanie bardzo ładne w
pełni wyposażone, niedrogo, 2 osobom
- najlepiej parze, przy ulicy Kadetów 790 784 885
Pokój - w centrum Jeleniej Góry dla
2 studentek. Proszę dzwonić w godzinach wieczornych - 075 753 56 56
Pokój 2 osobowy - studentki poszukują 2 współlokatorów(-ek). Mieszkanie
na Zabobrzu, 300 zł od osoby +
rachunki - 519 166 668
Pokój 24 m2 - kuchnia z aneksem
łazienkowym, WC osobno dla studentów lub innych osób - 075 64 383 05
Pokój dla 2 osób - umeblowany
Internet i kablówka w cenie, centrum
blisko KK 260 zł./os. plus rachunki do
podziału - 785 157 185
Pokój dla 2 studentek - pokój 2
osobowy 22 m2 dla 2 studentów (tek)
z kuchnią i super łazienką. Miejsce
parkingowe gratis. 600 + opłaty. 500
m od KK - 603 845 853

Pokój dla dwóch osób - Jelenia
Góra, Cieplice, umeblowany, Internet,
TV 300 zł. od osoby - 783 390 672
Pokój dla dwóch osób - ładny od
września w samodzielnym mieszkaniu
studenckim blisko centrum Jeleniej
G.250/os., kaucja 200, media do
podziału - 075 752 63 51,502 161
453
Pokój dla studentki - dostęp do Internetu. 2 km od Wyższej Szkoły Menedżerskiej . Cena najmu z wszystkimi
opłatami 350 zł. - 885 303 715
Pokój dla studentki - w centrum
miasta, koło PKS - 075 64 38 899
Pokój dwuosobowy - w mieszkaniu
studenckim dla 2 lub 3 osób. Pokój
duży, jasny, piętrowy blisko centrum.
Doskonałe warunki w mieszkaniu
(nowe okna, ogrzewanie, zmywarka)
pokój umeblowany - 665 607 866/510
163 123
Pokój jednoosobowy - dla studenta/
tki I roku kolegium, niepalącego w
mieszkaniu studenckim. Zabobrze willa. 350 zł. + media - 506 092 349
Pokój od zaraz - dla dwóch osób,
blisko centrum w samodzielnym mieszkaniu studenckim, umeblowany, możliwość Internetu, 250/os. kaucja, media
do podziału - 075 75 263 51, 502
161 453
Pokój Plac Ratuszowy - dwuosobowy w mieszkaniu studenckim 300
zł./os + rachunki - 792 849 604
Pokój w centrum - 23 m2 w centrum
miasta Internet + TV kablowa (gratis)
reszta mediów do podziało na 5-osób
- 663 226 009
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trum Jeleniej Góry (ul. Klonowica).
Mieszkanie 3 pokojowe z dostępem do
Internetu. Cena 300 zł. + media. Wolne
od 6 września - 794 173 031
Pokój w Cieplicach - w domku dla
studenta, osoby pracującej. Kuchnia,
łazienka, Internet. GG: 2798099 - 798
421 721

Połowa domu - 85 m2 w zabudowie
bliźniaczej na Oś. Łomnickim lic 7867
NS - 508 240 828
Pomieszczenia biurowe - komfortowe pomieszczenia biurowe - 602
497 946
Pomieszczenie – ok.150 m2 - 885
303 715

Co 9 kurs (do 10 zł) gratis

3".:

Studio - ul. Graniczna w domu z
osobnym wejściem, taras, salon z
kominkiem, aneks kuchenny, antresola, łazienka i garaż. Wysoki standard.
Cena 1200 zł. + liczniki + kaucja. W
cenie ogrzewanie - 508 476 176
Super kawalerka - od 1 września,
umeblowana, wysoki standard. Blisko
Kolegium Karkonoskiego - 668 016
394
Tania kawalerka - duża w centrum Lic
7867 - 075 64 282 88
Uczniowi szkoły średniej - pokój z
wygodami na ul Karkonoskiej w Jeleniej Górze - 500 792 338
W Karpaczu - pokój w centrum Karpacza - 500 183 289
Wojanów 2 pokoje - z piecem C.O
- 693 036 332
Współlokator/ka - szukam
osoby lub pary do mieszkania w cen-

Serafin

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
ODDZIAŁ TERENOWY W JELENIEJ GÓRZE
58-500 Jelenia Góra, Ul. 1-go Maja 16/18
tel/fax. 075 64 12 200, www.jeleniagora.skwp.pl
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SKwP wychodząc naprzeciw wymaganiom Międzynarodowej Federacji
Księgowych IFAC wprowadziło system certyfikacji zawodu, a najwyższy
poziom to: DYPLOMOWANY KSIĘGOWY, który posiada szeroką rzetelną
wiedzę, ustawicznie się doskonali i postępuje etyczne
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Pokój w centrum - szukamy osoby

Poszukuję - 3 studentki poszukują
współlokatorki do pokoju 2-osobowego.
Mieszkanie na Zabobrzu, 300 zł od
osoby + rachunki. - 513 166 668
Powierzchnie magazynowa 160
m2 - Powierzchnie magazynowa 160
m2 - 785 599 886
Salon fryzjerski - wydzierżawię salon
fryzjerski w Karpaczu - 075 76 18 173
Stancja - dla dwóch osób w centrum
- 075 642 12 03
Stancja - pokój dostęp do kuchni i
łazienki, cena 200 zł. plus opłaty - 509
200 190
Stancja - tanio - 2 pokoje, łazienka,
kuchnia - 602 600 235
Stancja dla niepalących - Transportowa.10 min do centrum, po remoncie,
1 os 400/, 2 os. po 280 - zł wspólna
kuchnia i łazienka - 608 506 988
Stancja w Cieplicach - 2 pokoje,

do pokoju jednoosobowego w cen-

I z tego cyklu szkolenie:

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚĆI
FINANSOWEJ

Kurs prowadzą najlepsi specjaliści- wykładowcy na rynku polskim
z zakresu MSR/MSSF

Wybrane KURSY w 2009 roku:

Asystent rachunkowości
Samodzielny księgowy
Specjalista ds. rachunkowości (główny księgowy)
Dyplomowany księgowy
Specjalista do spraw kadr i płac.
Specjalista w zakresie ewidencjonowania i rozliczania podatku VAT.
Rachunkowość jednostek budżetowych.
„MAŁA KSIĘGOWOŚĆ” -PKPiR
Konferencje z zakresu rachunkowości, podatków i ubezpieczeń
społecznych
Studia podyplomowe „Rachunkowość i Finanse” organizowane wraz
z UE WGRiT w Jeleniej Górze
Szczegóły i karty zgłoszeniowe na stronie www.jeleniagora.skwp.pl

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
INSTALACJE HYDRAULICZNE
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
DOCIEPLENIA

WOJCIECH CHADŻY

RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra 75 36 864

510 193 501

izotech_jgora.republika.pl

wymagania:

wykształcenie średnie, doświadczenie w handlu,
osoba odpowiedzialna, komunikatywna

wiek: do 40 lat
kontakt: 697 485 505

trum, ul. Podwale, mieszkanie w pełni
łazienka, aneks kuchenny, tanio - 721
www.ee.jelenia-gora.pl
umeblowane - 660 469 059
470 100
Zabobrze - duże umeblowane
Stancja w Cieplicach - dla studenmieszkanie 3-oddzielne pokoje tów 2 pokoje 2osobowe od zaraz-blisko
1500,00 + liczniki nr lic 7867 - 514
Politechniki, przystanku 14/23 i 9tki,
600 102
Rzemiosł w spokojnym osiedlu domków jednorodzinnych - 075 75 518 55
Zakład fryzjerski - do wynajęcia
nowo wyposażony w centrum Jeleniej
Stanowiska fryzjerskie - nowe staGóry - 509 160 800
nowiska fryzjerskie w centrum Jeleniej
Góry - 509 160 800

REKLAMA

REKLAMA

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

Kierownika sklepu zatrudnię,

Szkoła Językowa e&e...

196 26

aż miło pogadać!
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Pl. Ratuszowy 56

(wejście od ul. Długiej)

tel. 075 76 76 006
ul. Bacewicz 4
tel. 075 71 23 107

RADIO TAXI MERCEDES

REKLAMA

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

U nas na pewno nie zmarnujesz czasu!
JĘZYKI OBCE: angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, francuski, rosyjski

NOWOŚĆ: fiński, norweski, japoński

JELENIA GÓRA

Przygotowanie do matury i egzaminów gimnazjalnych
#F[QBUOZEPKB[EXTUSFÞFNJFKTLJFK
;BLVQZOBUFMFGPO
0EQBMBOJFBVUB
1S[FTZLJLVSJFSTLJF
0EQSPXBE[FOJFBVUB
0CTVHBJNQSF[
PLPMJD[OPyDJPXZDI

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

40% zniżki dla maturzystów
Egzaminatorzy maturalni i gimnazjalni
Gwarancja małych grup bez dopłaty!

Drugi język gratis - RATY i RABATY
experience_education@wp.pl
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NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ

Pilnie wynajmę - 2 pokojowe mieszkanie w Sobieszowie lub na Orlim w
granicach 500-700 zł. - 721 582 709

Kawalerkę z łazienką i kuchnią
- w Jeleniej Górze do 550 zł. - 502
966 007

Pokój - do 500 zł., nie w mieszkaniu
studenckim, na Zabobrzu lub w centrum - 660 708 943

2 pokoje - centrum JG, albo Zabobrze
I. Wymagania: umeblowane, dostęp
do Internetu. Max 1000 zł. bez rachunków, ogrzewanie TYLKO wliczone w
cenę najmu. Dla 4 studentów - 785
528 769

Pokój 1-os.obowy - spokojny, pracujący student bez nałogów wynajmie
pokój 1 osobowy w mieszkaniu studenckim, bądź na stancji, za rozsądną
cenę. Proszę o kontakt telefoniczny,
bądź mailowy: BuczerTheOne@
wp.pl - 607 421 291

2 pokojowe mieszkanie - 3 spokojne
studentki UE wynajmą 2-pokojowe
mieszkanie bez pośrednictwa biurowego. Niedrogo - 723 744 609
2, 3 pokojowe - na Zabobrzu w rozsądnej cenie, płacę za pół roku z góry
- 600 321 157
2/3 pokojowe nie student - mieszkania
w rozsądnej cenie (nie studenci) Zabobrze i samo centrum nie wchodzi w
grę. umeblowanie niekonieczne - 796
754 303
3 studentki - szukamy pokoju w mieszkaniu blisko centrum lub w centrum
od 1.10, w rozsądnej cenie - 722
267 736
Chcę wynająć - 4 spokojnych studentów IV roku Fizjoterapii poszukuje
mieszkania w Jeleniej Górze - 726
197 339
Do kawalerki w Warszawie - poszukuję
współlokatora do kawalerki w centrum
Warszawy, studenta. Dobre warunki,
600 zł./os + opłaty,; wrzesień za pół
ceny - 784 584 688;668 352 698
Dom ze stodołą - kawałem działki
lub dom z działką - pilne w rozsądnej
cenie, okolice Jeleniej Góry, max. do
10 km lub zaopiekuje się domem, tylko
poważne oferty - 787 233 050
Duże mieszkanie - umeblowane w
pełni mieszkanie na ulicy Bogusławskiego, 2 sypialnie + salon z aneksem
kuchennym - mieszkanie gotowe do
wprowadzenia, dobra oferta dla rodziny
lub studentów, cena 1300 zł.+ rachunki
- 698 998 700
Karpacz dla 3 osób - niedrogiego
mieszkanka lub 2 pokoików w domku
na okres roku dla 2+1 od września do
lipca - 517 171 414
Karpacz lub okolice - poszukuję
mieszkania do wynajęcia dwu lub trzy
pokojowego w Karpaczu lub okolicy 513 141 508
Kawalerkę z łazienką i kuchnią
- w Jeleniej Gorze do 550 zł. - 502
966 007
Lokal na Zabobrzu - pod działalność
usługową, min. 60 m2 - 695 757 444
Lokal ok. 100 m2 - w centrum
Jeleniej Góry lub na Zabobrzu - 604
422 669
Lokal użytkowy - w ścisłym centrum
Jeleniej Góry, około 70-100 m2, dla
zdecydowanego klienta. nr lic 7867 508 240 825
M2 do 900 + media - Dwie pracujące
odpowiedzialne dziewczyny wynajmą
mieszkanie dwupokojowe w JG od
29 - 30.09.2009 - 602 632 105
Miejsce dla tipserki - miejsce dla
tipserki (wizażystki) w Jeleniej Górze
bądź mały lokal oferty kierować na
maila Irena83@op.pl - 796 754 303
Mieszkania - o dobrym standardzie
(2 pokojowe) w okolicach Małej Poczty
lub Intermarche - 888 794 020
Mieszkanie lub kawalerka - młode
spokojne małżeństwo poszukuje
taniego mieszkania do wynajęcia,
w Jeleniej Górze lub okolicach. Nie
palimy, pracujemy i się jeszcze uczymy
- 792 641 328
Młode małżeństwo - szukamy taniej
kawalerki najlepiej od października
djmanis@wp.pl - 609 694 274
Na Daszyńskiego - mieszkanie 2
pokojowe o dobrym standardzie - 888
574 870
Okolice Karpacza - szukam mieszkania lub kawalerki w okolicach Karpacza - może być nieumeblowana na
dłuższy okres czasu - 508 443 923
Okolice Łomnicy - wynajmę mieszkanie w okolicach Łomnicy, Mysłakowic, Wojanowa, Bobrowa itp. - 798
427 655
Para szuka mieszkania - Para bez
nałogów poszukuje mieszkania do
wynajęcia w okolicach Jeleniej Góry
(Sobieszów, Piechowice, Cieplice) 609 712 775
Pilnie mieszkanie - w Szklarskiej
Porębie. Może być pokój z kuchnią na
dłuższy okres - 500 069 226

Pokój JG - miła i spokojna studentka wynajmie pokój do 300 zł. z
opłatami (w zimę dopłata) W Jeleniej
Górze. Odpowiadam na SMS. tel.
24h - 603 253 940
Pokój w Karpaczu - pokój w centrum Karpacza - 500 183 289
Poszukujemy - 2 studentki poszukują pokoju 2 osobowego lub kawalerki od września najlepiej na Zabobrzu
lub w centrum - 793 957 530
Poszukuję do wynajęcia - mężczyzna - za umiarkowane cenę
umeblowana kawalerka ( w dobrym
stanie) lub czysty i ładny pokój z
łazienką - 793 630 221
Poszukuję kawalerki - spokojny
student wynajmie kawalerkę w Jeleniej Górze, może być nieumeblowana, do 600 złotych + media - 605
820 365
Poszukuję na Daszyńskiego mieszkania 2 pokojowego o dobrym
standardzie - 888 574 870
Potrzebuję pokoju - w pobliżu
Kolegium Karkonoskiego - jestem
studentem, proszę o kontakt ze mną
dziękuję - 796 409 548
Pół domku - może być poddasze 665 771 677
Sosnówka, Staniszów, Karpacz
- poszukuję mieszkania z ogródkiem
do wynajęcia na rok czasu lub dłużej
- 788 656 460
Studentka Poręba - pokój - studentka szuka pokoju jednoosobowego w okolica AE - pilnie - 697
591 910
Szklarska Poręba - para z 1.5
rocznym dzieckiem szuka kawalerki
lub małego mieszkania do wynajęcia
- 783 493 516
Szklarska Poręba - pilnie poszukuję mieszkania - 2 pokoje - 500
110 103
Szukam mieszkania - 3, 4 pokoje
- Sobieszów, Cieplice, Jelenia Góra,
umeblowane lub nie koniecznie, z
ogrzewaniem - 509 296 581
Szukam mieszkania - na Zabobrzu 2
lub 3 pokoje w rozsądnej cenie płace
za pół roku z góry - 600 321 157
Szukam mieszkania - samotny
mężczyzna bez nałogów wynajmie
niedrogo małe mieszkanie w Jeleniej
Górze - 695 455 930
Szukam mieszkania 1/2 pokojowego - w Jeleniej Górze od zaraz
cena do 700 zł. + media - ja kawaler
bez nałogów 27 lat, niekoniecznie
umeblowane - 697 866 474
Szukam od 60 m2 z wjazdem poszukuje pomieszczenia od 60 do
150m2 z brama wjazdowa w rozsądnej cenie - 692 723 836
Szukam pokoju - najlepiej w domku
jednorodzinnym z osobnym wejściem.
W rozsądnej cenie. Jestem osobą
pracującą - 693 809 433
Szukam pokoju - spokojna studentka bez nałogów - 1 lub 2 osobowego w rozsądnej cenie, najlepiej w
okolicach KK lub centrum miasta - 509
908 344
Szukam pokoju 1 osobowego - w
centrum lub przy KK w przystępnej
cenie - 721 021 355
Szukamy mieszkania - małżeństwo
z dzieckiem poszukuje mieszkania do
wynajęcia, duża kawalerka lub małe
dwa pokoje, niedrogo, oby w Jeleniej
Górze - 667 067 035
W Karpaczu - poszukuję małego
mieszkania 2 pokojowego na okres
1-2 lat z ogródkiem - 517 171 414
W Mysłakowicach - małżeństwo z
dzieckiem wynajmie mieszkanie do
400 zł. w Mysłakowicach najlepiej
puste do umeblowania - 661 254
145
W Piechowicach - poszukuję do
wynajęcia mieszkania w Piechowicach. Nie drogo - 791 296 992
Za opiekę wynajmę - wynajmę mieszkanie w zamian za opiekę - 667
749 996

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
2 pokojowe mieszkanie komunalne
47 m2 etażowe C.O na mniejsze z
ogrzewaniem z sieci w zielonej części
miasta Jeleniej Góry - chętnie balkon
- 504 856 386
2 pokoje na większe - komunalne w
Cieplicach 39 m2, 2 pokoje łazienka
aneks I piętro komfortowe przy uzdrowisku i parku na większe może być do
remontu, zadłużone - 792 766 446
30 m2 na większe - komunalne w
Mysłakowicach zamienię na większe
może być do remontu albo zadłużone
- 693 400 798
54 m2 na większe - dwa pokoje na 4
pokoje własnościowe czynsz mój 170
zł., 1 piętro, blisko stadionu w Jeleniej
Górze - 504 207 830
54 m2, Pl.Ratuszowy na domek mieszkanie własnościowe 4 pokojowe,
ładne, jasne, ciche na Starówce, ogrzewanie z sieci, 3 pokoje (2 + salonik)
na mały domek lub 1/2 w okolicach
Jeleniej Góry - 517 171 414
Dom + 990 m2 działki - 1/2 domu (
70 m2 + strych)w podziale pionowym
w Sosnówce, blisko lasu. Dom do
kapitalnego remontu - dach w dobrym
stanie. Chętnym prześlę foto na e-mail.
Zamienię lub zawrę inny rodzaj transakcji - 692 750 317
Dom z stodołą - na samochód zabytkowy horch sachsering lub wynajmę
na rozsądnych warunkach - 78 723
30 50
Domek + kawalerka zamienię na
domek (pół domku) z dużym ogrodem
na obrzeżach Jeleniej Góry (komunikacja miejska) - Inne możliwości,
poważne propozycje. GG 1176285.
- 504 966 076
Kawalerka na większe - 23,65 m2
na większe w Centrum Miasta (Kowary)
c.o., wszystko na energię elektryczną,
ciepłe i słoneczne zamienię na większe
2 pokojowe - 605 559 126
Kawalerkę 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
Komunalna kawalerka - w Cieplicach zamienię na większe - 669
073 069
Mieszkanie - dwu osobowe 50 m2
w centrum Jeleniej Góry na większe 781 683 316
Mieszkanie 3 pokojowe - na 2 pokojowe na Zabobrzu II lub III lub sprzedam
po atrakcyjnej cenie. - 600 652 755
Mieszkanie 50 m2 zamienię pilnie na podobny metraż, minimalnie
mniejsze, ale warunek piece kaflowe.
Mieszkanie b.ładne na ul. Drzymały 783 194 554
Mieszkanie 64 m2 - na domek lub
pół domku w Jeleniej Górze może być
do małego remontu - 600 501 194,
513 981 527
Mieszkanie 77 m2 - Ziębice na
mniejsze w Jeleniej Górze lub okolice
kontakt po 19-tej - 075 76 110 32

Na większe - ładna kawalerka własnościowa na parterze, Zabobrze I na
mieszkanie dwu pokojowe, własnościowe (może być zadłużone lub do
remontu) - 781 957 441
Na większe 27 m2 - kawalerka na
jeleniogórskiej starówce na większe,
może być do malutkiego remontu 694 613 815
Na większe 32 m2, - własnościowa
kawalerka, ogrzewanie gazowe, okna
plastikowe wymienione wszystkie
instalacje na większe komunalne może być zadłużone lub do remontu
- 604 620 100
Na większe lub domek - prywatne 40
m2, Zabobrze Karłowicza, 2 pokoje
kuchnia, przedpokój, balkon z widokiem na Śnieżkę - łazienka, piwnica,
blok ocieplony, nowy dach, okna
plastyki zamienię na domek lub mieszkania może być do remontu - 698
925 671
Podobne z ogródkiem - własnościowe blok XX Lecia Cieplice, 2
piętro, 2 pokojowe, kuchnia, łazienka,
przedpokój, balkon, piwnica, suszarnia,
ocieplone, nowa elewacja, pn-wsch,
zamienię na podobne lub większe z
ogródkiem - 510 007 739
Samochód zabytkowy - na budynek
gospodarczy, działkę, stodołę, dom do
remontu z działka Pilne - 787 233 050

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
30- letnia Kasia - 30- letnia Kasia - 726
357 292
35 lat szatyn - bez nałogów, męski,
wysoki, atrakcyjny szuka na stałe, bez
nałogów kobiety średniokrągłej - 785
811 773
Masaż erotyczny - pełna dyskrecja
- 513 744 313
Miły, zadbany 36 - pozna panią do
40, na stałe - pracujący, palący wysoki
z JG pragnę być szczęśliwy oraz dać
szczęście kobiecie, którą poznam - 788
258 969
Nowe atrakcyjne dziewczyny - zapraszają - 724 828 324
Pan 33 lata - pozna Panie w różnym
wieku w celu miłych spotkań bez
sponsoringu. Gwarantuję dyskrecję 518 582 274

Mieszkanie komunalne - około 40
m2, słoneczne, niski czynsz, ogrzewanie piecowe na większe - 662
053 774

Pomogę finansowo młodej dziewczynie - w zamian spotkań towarzyskich - 518 875 658

Mieszkanie w centrum - własnościowe mieszkanie w centrum, 3
pokojowe, słoneczne, w nowym
budownictwie sprzedam lub zamienię
na mniejsze na Zabobrzu II lub III - 600
652 755
Na mniejsze - własnościowe M-4, 63
m2 (winda) zamienię na mniejsze z
dopłatą, najchętniej Zabobrze II lub
III - 665 371 229 po 16-ej
Na większe - Kawalerka w centrum
miasta, 1 piętro, piece - 51 m2 ze
wspólnym przedpokojem zamienię
na dwu pokojowe z łazienką - 667
517 007

Płytki, glazura - Płytki, glazura - 509
362 908

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
Koparko-ładowarka - prace
ziemne - 697 061 969

Budujemy domy - wykonujemy
remonty, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, adaptacje. Firma budowlana
Dom pod klucz - 507 445 930

Pan dla panów - Pan dla panów - 726
243 661

Mieszkanie na dom - w centrum
Jeleniej Góry w zabytkowej kamieniczce 50 m2 na dom lub pensjonat
- 601 718 968

Remonty domów
- kompleksowo ocieplenia, tynki,
podłogi, kafle,
regipsy ip.
Szybko i solidnie 790 890 031

Willa przedwojenna - Na ul. Gałczyńskiego willę przedwojenną (1935)
po kapitalnym remoncie o pow. 250 m
kw. zamienię na dom we Wrocławiu
lub sprzedam (850 tys. zł). Działka
własność 600 m2 - 606 778 350

USŁUGI
TOWARZYSKIE

Pan dla pań bez sponsoringu - 665
967 785

Poznam dziewczynę, pannę - Wojtek
33 lata, kawaler, wyższe wykształcenie,
180 cm wzrostu, blond włosy - 794
417 789
Poznam fajną zadbaną - zgrabną i
milą Panią Bi. Znajomość na dłużej.
Oczekuje dyskrecji i ja zapewniam.
Miły lat 48. Śmiało miłe Panie - 607
495 461
Super francuski dla pań - 100%
higieny i dyskrecji - 692 890 195
Zaproszę do siebie - dyskrecja i
dobra zabawa gwarantowane - 669
885 849
Zaproszę do siebie - spełnię fantazje - 724 905 333

USŁUGI
BUDOWLANE
Elektro-instalacje stare i
nowe, pomiary, instalacje przemysłowe
- 515 565 811

Oczyszczalnie ekologiczne szamba przyłącza wodne i kanalizacyjne - tanio, sprawnie, fachowo - 785
535 629
PHU Bart-Bud - wykończenia i remonty
mieszkań - 601 662 155

Remonty mieszkań - tanio i solidnie
- 698 056 197

Za dopłatą na większe - mieszkanie
komunalne 2 pokojowe + kuchnia +
łazienka, powierzchnia 37 m2 + piwnica + ogródek przy domu, w budynku
9 rodzinnym na mieszkanie o większej
powierzchni zadłużone lub do remontu,
ew. za dopłatą - 508 222 667

Malowanie, remonty - wykonam malowanie, remont, płytki, hydrauliczne
i elektryczne przeróbki - 602 741 924

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

Strzegom na Jelenią - mieszkanie
na wsi (z garażem i działką koło Strzegomia 50 m2 po kapitalnym remoncie,
bardzo ładne) - na mały domek na wsi
do remontu w okolicach Jeleniej Góry.
Możliwość dopłaty - 782 531 815

Mieszkanie komunalne - (o
powierzchni 55,70 m2 - parter, ogródek, komórka, piwnica, osobne wejście
z podwórka) na większe lub równoległe
na I piętrze. Możliwość spłaty zadłużenia. - 508 269 538

Mieszkanie komunalne - w Karpaczu 55 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
przedpokój na podobne lub większe z
możliwością wykupu - 605 699 739

Kompleksowe remonty domów i mieszkań - ocieplenia, tynki, gładzie, regipsy.
Budowa domów od podstaw
- 609 335 334
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Budowadomu od podstaw - Budowa
domów od podstaw. Remonty kompleksowo. Ocieplenia solidnie i szybko
- 790 890 031

C.O. wodno-kanalizacyjne - nowoczesne kotłownie na paliwo stałe - 669
826 053
Cieśla z dużym doświadczeniem
- wykona wszelkiego rodzaju konstrukcje ciesielskie oraz więźby dachowe,
jakość gwarantowana udzielam gwarancji - 603 669 836
Cyklinowanie, układanie parkietu
- mozaiki i podłóg, renowacje starych
podłóg, profesjonalnie - 601 313 541
Dachy - remonty - pokrycia, konserwacja, ocieplenie, wentylacja - 602
884 480
Dekarz przyjmie zlecenia - na
wykonanie różnego rodzaju pokryć
dachowych, a także wykonam obróbki
blacharskie wraz z rynnami jakość
gwarantowana - 603 669 836
Drobne naprawy dachowe - poszycia, obróbki, rynny - 516 073 128
Elektroinstalacje - pomiary,
odbiory - 668 040 022
Elewacje, docieplenia - tynki tradycyjne, remonty - 601 542 602
Hydraulika - instalacje grzewcze,
sanitarne i gazowe, tanio, szybko i
solidnie - 695 929 873
Hydraulika - Montaż c.o. wod-kan,
gaz, załatwiamy uzgodnienia i odbiory tanio szybko i solidnie. Projekt i odbiory
- gratis - 696 484 516
INS-BUD prace budowlane - usługi
ogólnobudowlane. Remonty mieszkań. Instalacje C.O, WOD-KAN, solary,
dachy - 506 069 234
Kolektory słoneczne - profesjonalny montaż, sprzedaż i serwis
gwarancyjny kolektorów słonecznych,
szybko, tanio i solidnie. - 696 484 516
Kominy i kominki - Montaż kominków,
rozprowadzę i wentylacji mieszkań
oraz wsadów kominowych - 691
466 704
Kompleksowo remonty mieszkań - malarskie, płytkarskie, elewacje
itp. - 793 799 806
Koparka Wywrotka 10t. - Wszelkie
usługi związane z robotami ziemnymi,
rozbiórki budowlane oraz dowóz ziemi,
zwietrzeliny itp. na potrzeby klienta 607 540 408

Planujesz remont domu - mieszkania, zadzwoń a zrobimy to szybko,
tanio, solidnie - 502 215 803

Remonty - łazienek, mieszkań,
dachów - 796 996 637
Remonty budowlane - w zakresie
kompleksowego wykańczania wnętrz.
Łazienki, glazura, panele, tynki, gładzie,
malowanie - 508 293 596
Remonty malowanie - wykonam
remont mieszkania malowanie i inne
wykończeniowe prace - 602 741 924
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,
elewacje - 792 288 198
Rusztowanie do wynajęcia 50
m2 - odbiór własny w Kowarach 30 zł.
doba oraz remonty mieszkań, łazienek,
gwarancja, faktury wat, zapraszam 661 118 739
Rusztowanie elewacyjne - 100 m2
do wynajęcia, możliwy transport i rozstawienie, wykonawstwo docieplenia,
elewacje - 606 508 723
Serwis budowlany - przebudowy,
remonty, elektryka, hydraulika, łazienki,
kuchnie - 665 248 427
Solidnie, szybko i tanio - wykonam
remont mieszkania: tynki, regipsy, gładzie, malowanie, podwieszane sufity,
ocieplanie poddaszy. Wystawiam
faktury VAT. - 512 117 726
Stany surowe - fundamenty, roboty
ogólnobudowlane, ogrodzenia - 669
266 661
Stany surowe - ogrodzenia, schody,
stany zero, roboty budowlane, fachowo
i solidnie - 669 266 661
Technika grzewcza - montaż centralnego ogrzewania wod-kan, gaz,
załatwiamy uzgodnienia i odbiory tanio szybko i solidnie. Projekt i odbiory
- gratis - 696-484-516
Układanie parkietu - i paneli podłogowych. Malowanie, drobne remonty
- 607 937 690
Usługi budowlane - fachowiec z
długoletnim stażem w budowlance
wykona kompleksowe remonty mieszkań. Uczciwie, tanio i solidnie - 782
129 073
Usługi budowlane - Usługi ogólnobudowlane - 509 565 541
Usługi budowlano-remontowe wykończenia wewnątrz i zewnątrz
tanio - szybko - solidnie - 726 433 346
Usługi hydrauliczne - Usługi hydrauliczne - 513 194 392
Usługi kominiarskie - czyszczenie
kominów, pieców, kominków. Montaż
wkładów kominowych, opinie, odbiory
kominiarskie - 693 272 084
Wykonam izolacje termozgrzewalne
- wykonam izolacje termozgrzewalne 782 129 073
Wykonam remont A-Z - mieszkania,(nie poprawiam po innych ps.fach.)
- 602 741 924
Wykończenia i remonty mieszkań
- Wykończenia i remonty mieszkań 601 662 155

USŁUGI
DETEKTYWISTYCZNE

Koparko ładowarka - roboty ziemne.
Firma WojMag - 695 509 950

Licencjonowany detektyw Detektyw lic nr 0003953, rejestr MSWiA
19/2009. Profesjonalne usługi detektywistyczne z zachowaniem pełnej
dyskrecji. Sprawy gospodarcze, rozwodowe, wywiad i inne - 601 637 134

Kostka brukowa - drenaże, niwelacja
terenu, wykończenia wnętrz. Szybko,
tanio i solidnie - 787 210 943

USŁUGI
MUZYCZNE

Malarz do wynajęcia - solidny i
doświadczony - 792 462 031

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

Koparko ładowarka CASE - prace
ziemne - 609 444 171

Malowanie mieszkań - malowanie
dużych pomieszczeń itp.inne remonty
jak gładź szpachlowa, regipsy, obsadzanie drzwi itp. - 516 666 638

Duet muzyczny CARLOS - poleca się
na wesela, zabawy, dancingi, biesiady,
nagłośnienia - 501 576 923
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FullSound muzyczny duet - DJ/
Wodzirej na wesela i nie tylko. Profesjonalnie z bogatym doświadczeniem.
Atrakcyjne ceny! Sprawdź stronę FULLSOUND w Internecie - 606 283 031
Muzyczny duet - wesela, bankiety
- 609 851 863
Zespół muzyczny - na wesele,
małe przyjęcia weselne - taniej! - 607
832 176
Zespół muzyczny ALTER 3-osobowy, wokal żeński i męski,
demo na stronce, repertuar głównie
rozrywkowy - disco polo na życzenie
GG5795496 darka1@wp.pl - 605
328 731
Zespół muzyczny ELEAR - Trzyosobowy skład. Dużo dobrej muzyki i wiele
wesołych konkursów - 606 778 341
Zespól Prestiż - wesela - Naszą
specjalizacja są wesela i imprezy,
karaoke, które prowadzimy solidnie i
z klasą. Bardzo dobre nagłośnienie i
oświetlenie sceniczne. Demo na naszej
stronie. E-mail kontakt@zespolprestiz.
pl - 517 900 425

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Posprzątam dom, mieszkanie Posprzątam dom, mieszkanie - 516
166 077
Posprzątam mieszkanie - dorywczo lub na stale - 506 338 591
Pranie tapicerki i dywanów - pranie
tapicerki meblowej i samochodowej
oraz dywanów wykładzin sprzęt i środki
KARCHER - 602 741 924
Umyjemy okna, posprzątamy - pracujemy sumiennie i solidnie. W Jeleniej
i bliskich okolicach. Podejmiemy pracę
dorywczą - 663 140 650

USŁUGI
OPIEKA
Zaopiekuję się dzieckiem - niepaląca - wieloletnia praktyka - 501
083 152
Zaopiekuję się dzieckiem - odpowiedzialna, uczciwa, niepaląca - 668
208 452
Zaopiekuję się dzieckiem - lub
odbiorę z przedszkola, szkoły-na
terenie Jeleniej Góry - godziny do
uzgodnienia - 886 231 687

USŁUGI
KOREPETYCJE
Kursy języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, maturalne, gimnazjalne, zawodowe dla dzieci - Szkoła
Języków Obcych PROFI - 1 Maja 43
- Jelenia Góra - 607 244 457
Korepetycje - wszystkie przedmioty + języki, szkoły podstawowe,
licea - kursy przygotowawcze do
matury - najtaniej w mieście - jeleniagora-konopnickiej@platu.pl - 075 64
700 08, 600 153 322
Absolwentka filologii germańskiej
- udzieli korepetycji z języka niemieckiego uczniom szkoły podstawowej,
gimnazjum i liceum - przygotowanie
do matury - 502 852 533
Angielski - korepetycje - dzieci,
gimnazjum. Zapewniam dojazd do
domu, tanio. Również soboty - 609
353 755
Angielski - korepetycje - przygotowanie do egzaminów, tłumaczenia.
Wieloletnie doświadczenie. Gwarantuję solidność i zadowolenie - 507
466 984
Angielski - korepetycje - przygotowanie do matury, testów gimnazjalnych
z możliwością dojazdu do ucznia - 663
369 045
Angielski - korepetycje, tłumaczenia
- 609 967 154
Angielski - pomoc, nauka, korepetycje (Zabobrze) - 506 198 422
Korepetycje - angielski - możliwość negocjacji ceny, atrakcyjne zniżki
- 512 466 814
Korepetycje - matematyka, fizyka,
chemia przygotowanie do egzaminów
i matury - 606 628 249
Korepetycje z języka niemieckiego - studentka IV roku filologii
germańskiej udzieli korepetycji na
poziomie podstawowym, gimnazjalnym, licealnym - 669 948 061
Matematyk - przygotuję do egzaminu poprawkowego - 697 814 556
Matematyka - do matury - profesjonalne przygotowanie z zakresu
materiału szkoły średniej. Również
korepetycje - 504 157 992

Matematyka - korepetycje - również
fizyka i chemia. Tanio i solidnie. Student
PWr. Cieplice - 781 133 906
Matematyka - nauka, korepetycje
- 791 267 076
Nauczycielka matematyki - szkoły
średniej z wieloletnim doświadczeniem
profesjonalnie przygotuje do matury
oraz udzieli korepetycji - 508 522 635
Nauczycielka szkoły średniej
- z wieloletnim doświadczeniem profesjonalnie przygotuje do matury z
matematyki oraz udzieli korepetycji
- 508 522 635
Niemiecki Korepetycje - profesjonalne korepetycje z niemieckiego.
Magister, germanista. Dojazd do ucznia
na terenie Jeleniej i okolic. Wszystkie
poziomy - 665 248 529
Pianino - profesjonalna nauka gry
na pianinie i na instrumentach klawiszowych, korepetycje z zasad muzyki
i kształcenia słuchu - 608 700 184
Student matematyki - udzieli korepetycji; gimnazjum, szkoła średnia,
przygotowanie do matury, studia
wyższe; kontakt: wojtekkk4@wp.pl 697 164 349
Studentka filologii angielskiej udzieli korepetycji z języka angielskiego
20zl/1h (Karpacz/Jelenia Góra) - 724
789 226
Szkoła Jeżyków Obcych PROFI
- zaprasza na kursy językowe, maturalne ze wszystkich przedmiotów,
przygotowujące do testu gimnazjalnego - 607 244 457
Udzielę korepetycji - z języka angielskiego uczniom szkół podstawowych i
gimnazjum. Gwarantuję skuteczność
w nauczaniu. Tanio 25 zł. za godz. 507 046 282
Udzielę korepetycji z j. niemieckiego
- cena 25 PLN/h - 693 483 778
Udzielę korepetycji z matematyki
- dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych. Student UE - 783
032 708

USŁUGI
RÓŻNE
Fontanny czekoladowe
- wynajem na wesela,
komunie, uroczystości
rodzinne, spotkania
towarzyskie, imprezy
firmowe, konferencje,
szkolenia - 693 344 825,
dominor.fhu@gmail.com
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
Psychiatra specjalista Jacek
Madejek gabinet Groszowa 1/13 wizyty domowe - 600 752 830
Zwrot podatku z Holandii do 5 lat
wstecz, dodatki rodzinne, dodatek do
ubezpieczenia – 695 133 584
Naprawa pralek i sprzętu AGD
Dariusz Simoniuk ul: Karłowicza 25 zakład czynny PN-PT 10-17 SB 10-13
-075 64 21 598. 603 835 483
Karcher - podciśnieniowe pranie
dywanów, tapicerki meblowej, faktury
VAT - 075 76 72 773, 603 646 803
Komputerowe pogotowie, 12 lat
doświadczeń - 792 371 176
Zakład z wieloletnią praktyką wykonuje usługi blacharskie i lakiernicze
- samochody po wypadku i nie tylko
- ceny konkurencyjne - zapraszamy
- 696 594 665
Restauracja SONATA w Cieplicach zaprasza od 11 do 22 na
smaczne dania oraz okazjonalne
przyjęcia - wesela - 075 75 572 17,
692 046 727
Instalacje elektryczne - układanie
paneli - pierogi, ciasta na zamówienie
- 668 519 457

Atrakcyjna forma reklamy - Twojej
firmy gabloty w autobusach MZK od 30
zł. netto format A 4 - - 604 429 249

DAR Pol Przewozy osobowe Niemcy
południowe – 075 75 182 55, 607
222 369

Przedłużanie włosów - profesjonalne z dojazdem wprost do Twojego
domu. Zapraszam - 793 004 593

Auto laweta dyspozycyjność 24h Auto laweta dyspozycyjność 24h - 601
150 585

Heilbronn – Stuttgart, Freiburg i
okolice – 075 75 182 55, 607 222 369

Sauna, masaż, odchudzający - relaksacyjny, leczniczy. W ofercie są również
solarium, komputerowe odchudzanie,
vibroacustic - migrena, depresja, nerwica - 600 106 329

Autolaweta całodobowo - 601
150 585
Autonaprawa - Podgórzyn - 794
660 913
Biuro Rachunkowe - KO-ALA prowadzimy pełen zakres usług księgowych i finansowych, w tym m.in.
rozliczenia z ZUS, US, listy płac, księgi
handlowe, książki przychodów i rozchodów i wiele innych e-mail: alakow@
onet.eu - 601 837 677

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

Tipsy tanio i solidnie - w cenie od 30
zł., zdobione od 40 zł. - również żel na
stopy ze zdobieniem 25 zł. Posiadam
doświadczenie, nie jestem amatorką 726 560 440
Tipsy żelowe - cena 50 z. Posiadam
certyfikat i doświadczenie - 663 500
608
Tipsy żelowe - Profesjonalnie! Naturalny wygląd. Gwarancja 4 tygodnie.
Studio fryzur Kinga” ul. Poznańska
26a - 606 975 441

Do Ślubu ekskluzywnym powozem zawiozę - jazdy konne, obsługa imprez,
podkuwanie koni. FV- - 692 314 428

DAR Pol – przewozy osobowe do Niemiec z adresu na adres- bez przesiadki
– 075 75 182 55, 607 222 369

Domowe wypieki - ciasta i ciasteczka
- 502 044 799

Transport krajowy i za granicę
- samochód mercedes Sprinter Maxi
- 600 613 286

Tipsy, żel, zdobienia - 50 zł, posiadam
certyfikat, zapraszam serdecznie - 601
871 677

Bus osobowy - Transport osobowy
krajowy i zagraniczny, Mercedes Vito
V-klasa,9 osobowy bardzo komfortowy,
skóra, klimatyzacja, itd. - 509 211 282

Zdrowe stopy... - Gabinet specjalistycznej pielęgnacji stóp i dłoni został
przeniesiony do: Przychodni „Zabobrze” na ul. Ogińskiego 1B, wejście A,
gabinet 03. Serdecznie zapraszamy
- 792 870 508

Hydraulik Tanio - Hydraulik Tanio
- 605 180 403
Internet caffe - Kawiarenka internetowa, ksero, drukowanie, skanowanie,
nagrywanie płyt, serwis komputerowy
oraz akcesoria do komputerów. ul.
Jagiellońska 19, 58-560 Jelenia Góra
- 075 64 28 588, 075 64 286 99
Meblozabudowy – pawlacze,
szafy, garderoby, kuchnie inne. Montaż
mebli. storol@vp.pl (075)75-350-92 603 328 832
Naprawa komputera - usługi informatyczne - 507 311 491
Naprawa pralek, maszyn - przemysłowych elektrycznych elektronicznych
- 605 858 742
Pogotowie antenowe - Pogotowie
Antenowe, Serwis, Naprawa, Regulacje, Mont-Sat 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
Pogotowie komputerowe Naprawa i modernizacja komputerów,
notebooków w domu lub firmie Klienta.
Usuwanie wirusów. Jelenia Góra i
okolice - 695 299 500
Pranie dywanów - tapicerki meblowej
i samochodowej „KARCHER’’ - 602
741 924
Ręczne grawerowanie na lustrach
- szkle, statuetki, serca z dedykacją i
inne. Realizacja do 48 godzin. Oferta
dla osób prywatnych i firm - 695 870
787
Strony internetowe - Projektowanie,
przebudowa stron internetowych. Skuteczna reklama w Internecie. Faktury
VAT - 695 299 500
Świadectwa energetyczne - domki
jednorodzinne 450 zł., inne budynki,
cena do uzgodnienia - 604 249 559
Tanie szafy i zabudowy wnęk - z
drzwiami przesuwanymi lub uchylnymi.
Bogata oferta profili w rożnych wzorach
i kolorach, wypełnienia z płyty, szkła 517 818 587
Telewizja N - Telewizja Nowej
Generacji N, Telewizja na Kartę. MontSat ul Wolności 52 (Mała Poczta),
ul.Jagiellońska 19 (Szpital Cieplice)
- 075 64 28 588, 075 64 28 699, 500
183 279, 602 810 896
Tenis ziemny - Zapraszamy dzieci i
młodzież. Termin - rok szkolny 2009/10.
Różne grupy wiekowe. Dwa spotkania
w tygodniu. Godziny popołudniowe.
Kontakt tel. lub tenis-jgora@wp.pl - 692
433 946
Torty, ciasta i ciasteczka - domowe
wypieki - 502 044 799
Wesela, komunie, stypy - przyjęcia
- Nasza klasa, tanie domowe obiady
zaprasza hotel Cieplice - 503 021 190
Zajęcia z terapii pedagogicznej niedrogo - 723 529 211

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

Lotniska przewozy - Praga - Wrocław - Berlin - Drezno - Katowice.F-ra
VAT! - 607 763 204
Około 10 września - zabiorę w
kierunku Stuttgartu. Bliższy termin do
uzgodnienia - 601 150 585
Podejmę współpracę - przewoź
towaru samochodem - ład.15 t - 606
100 421
Przeprowadzki-transport Bus Maxi. Kraj, zagranica. Mercedes
Sprinter meblowóz 25 m3, Iveco
Daily 17m3, ład.1,5 tony, 4,60 dł. pow.
ładunkowej. Ekipa do załadunku. Tanio
i solidnie. Faktury Vat - 509 211 282
Przewozy osobowe - na terenie
kraju - cena za 1 KM 1.10 - 601 400
126
Przewozy osób - Kraj 1 zl za 1km
rabaty nawet 10 % - 886 379 377
Przewoź osób - tanio - lotniska i inne
okoliczności. miło i profesjonalnie do 6
osób - 607 540 000
Tani transport krajowy - i międzynarodowy, przeprowadzki, przewoź aut
Ducato Maxi plandeka stała współpraca - zapraszam - 512 090 457
Tani transport krajowy i zagraniczny ładowność 1.5t. Szybko, tanio i solidnie
- 792 791 299
Usługi transportowe - kraj i zagranica
do1.5t - 791 750 160
Zabiorę do Irlandii - 2 osoby z
bagażem (60 kg/na osobę). Wyjazd
4 września w godzinach porannych z
Jeleniej Góry - 796 075 266
Zawiozę tanio do Niemiec - 5,
6 września a trasie do Frankfurt,
Stuttgart, Mannheim itd. Godzina do
uzgodnienia. Komfortowe auto - 4
września zawiozę na Śląsk na adres
- 693 300 233

USŁUGI
ZDROWIE URODA
Rehabilitacja ruchowa, gimnastyka lecznicza prowadzona przez
doświadczonego rehabilitanta - 501
784 304
Aerobik - Karolina Staron - zapraszam Euromanta, Piechowice, Wojcieszyce. Sezon czas rozpocząć - 662
205 911
Bolą Cie plecy? - Chcesz się zrelaksować po ciężkim dniu pracy? Umów
się na leczniczo-relaksujący masażfizjoterapeutka - 663 641 363
Bolące stopy.... - Masz problem ze
stopami??? Odciski, modzele, wrastające paznokcie, grzybice... Współpraca
z lekarzami. Przychodnia „Zabobrze”
ul. Ogińskiego 1B - 792 870 508
Fitness Klub Euro Manta - aerobik
step. Konkurencyjne ceny, 50 % zniżki
dla studentów uczniów i nauczycieli.
Ogińskiego 1 A II piętro - 791 222 252
Manicure, pedicure - henna, tipsy.
Doświadczenie. Mogę dojechać - 663
860 006
Piercing - kurs - Zapraszam na kurs
profesjonalnego kolczykowania ciała.
Certyfikat uprawnia do samodzielnego
wykonywania zabiegów. Mały piercing700 zł. Pełny piercing-1200 zł. Zapisy
tel. Gabinet-Centrum - 517 171 414
Piękne włosy - Marzysz o długich
włosach? Profesjonalne przedłużanie
włosów z dojazdem wprost do Twojego
domu. Zadzwoń dowiedz się więcej.
Zapraszam - 793 004 593

Tenis ziemny - Zapraszamy dzieci i
młodzież. Termin - rok szkolny 2009/10.
Różne grupy wiekowe. Dwa spotkania
w tygodniu. Godziny popołudniowe.
Kontakt tel. lub tenis-jgora@wp.pl - 692
433 946
Tipsy - najlepsze kursy. Kursy stylizacji
na tipsie, formie, żel, akryl, jedwab,
porcelana + zdobnictwo Nail-Art. + certyfikat unijny Studio Szkoleń- Centrum.
zapisy tel. 1 metoda - 500 zł. 4 metody
- 1000 zł. - 517 171 414
Tipsy naturalne - 35 zł. - Tipsy +
żel - 35 zł, tipsy + żel + zdobienia - 70
zł. - 788 656 460
Tipsy z gwarancją 50 zł - Tipsy w
Gabinecie w Centrum jeleniej Góry.
Klasyczne zdobienia, wysoka jakość
wykonania. Zapraszam - zapisy tel.
Również kursy stylizacji i zdobnictwa
- 517 171 414

ZA DARMO
ODDAM – PRZYJMĘ
PRZYJMĘ - budę dla psa - Mała
Kamienica i okolice - również pióra
wieczne w celach kolekcjonerskich 606 742 523
PRZYJMĘ - chcesz się pozbyć nieprzydatnych sprzętów AGD i RTV lub
części metalowych - odbiór własnym
transportem - 605 726 890
ODDAM – suczkę w dobre ręce - wilczur, wabi się NELA - skończyła rok,
jest spokojna, przytulna i lubi dzieci
- 609 494 710
ODDAM - 5 tygodniowe kociaki, odrobaczywione, odpchlone, białe w łatki,
bardzo ładne - 667 130 744
OODAM drzewo - opalowe kominkowe - Olcha z korzeniami. Transport
na własną rękę - 600 029 615
ODDAM narożnik - 692 130 982
ODDAM wersalkę - odbiór tylko osobisty w Cieplicach - 513 067 750
ODDAM drzewo - opałowe kominkowe. Transport na własną rękę - 600
029 615

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Auto laweta - skup aut uszkodzonych
w atrakcyjnych cenach, posiadam
własny transport do 1500kg, cena
transportu 1,2zł/km - 608 382 458
Fiat 126p - Fiata 126p do 200 zł. - 609
365 333
Każde auto w rozsądnej cenie Każde auto w rozsądnej cenie - 723
879 996
Nissan Primera 1.6 16v 1995 uszkodzonego w dobrej niezniszczonej budzie w rozsądnej cenie - 783
221 334
Peugeot 206 CC - Peugeot 206
CC - 691 037 800
Pilnie kółka - od Motoru Komar - 726
392 808
Skup aut do 10000 zł. - PODOLAUTO oferuje skup i sprzedaż samochodów osobowych w atrakcyjnych
cenach do 10.000 zł. Oferujemy także
transport samochodów do 1500 kg
w cenie 1.2zł/km. Siedlęcin ul Górna
9 - 608 382 458
Skup aut za gotówkę - z lat 19932008 całe i powypadkowe, osobowe
i dostawcze - 664 200 250

Uszkodzone i całe - skup - również
angliki - odbieram własnym transportem - 507 736 710

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Opony nowe i używane od 13-20 super ceny, montaż i wyważenie gratis
- 075 78 93 651
Prostowanie i sprzedaż felg aluminiowych i stalowych - Pasiecznik - 075
78 93 651
Sprzedam lub zamienię Citroen Berlingo na mniejszy - 1.9 D, 5 osobowy
+ 650 kg. Przebieg 67 tys. pierwszy
właściciel - 695 605 043 - 075 75
215 95
Ford Mondeo 1994 rok, TD, czerwony, hatchback, elektryczne szyby,
szyberdach, 2 x poduszka, ABS,
ekonomiczny, stan dobry, cena 5000
zł - 501 294 882
Przyczepa kempingowa - 603
472 776
236156. Astra anglik 1.7tds - 97 rok
elektryczne szyby, lusterka, centralka,
wspomaganie, airbag, szyberdach
stan blacharki dobry silnika bdb., wersja
angielska, cena 1600 zł. do negocjacji
- 723 163 759
237781. Astra II dti 2.0 - 1998, pierwsza
rejestracja 1999, DTI 2.0, 195000 km,
książeczka serwisowa, elektryczne
lusterka i szyby przód tył, klimatyzacja
- 792 641 328
238181. Audi 1,9 TDI - A6 kombi, rok
produkcji 1995, pierwsza rejestracja
1997, elektryczne szyby tempomat,
immobilizer, hak, elektryczne lusterka
skórzana tapicerka, relingi, dachowe,
zarejestrowany w Polsce, cena 8000
zł. - 663 660 633
238348. Audi 80 B3 gaz - 1989 rok, OC
ważne do grudnia, alufelgi, alarm, 225
tys. przebiegu, po wymianie rozrządu i
wielu innych części. Stan db. W ciągłej
eksploatacji. Cena 2500 do negocjacji
GG 2993696 - 785 524 378
238679. Audi 80 z gazem - nie drogo
- za 2500 zł do małej negocjacji - nie
odpowiadam na SMS-y - 723 386
684
237522. Audi 80, 1.8 uszkodzone rocznik 89 benzyna, przegląd do lipca
2010 OC do lutego 2010, cena 999
zł. - 510 385 271
238736. Audi A3 97/98 - zarejestrowany ubezpieczony, klimatronic, wiele
elementów, dodatków nie wymaga
wkładu finansowego - 889 075 355
237291. Audi A4 1.8T quattro 150km
- 1996,150 000 km, skrzynia biegów:
manualna, Moc: 150 KM (110 kW),
pojemność skokowa:1800 cm3, benzyna, granatowy - metalic, liczba
drzwi:4/5, ABS, 4x4, klimatyzacja,
alufelgi, autoalarm, centralny zamek
- 514 167 235
238529. Audi A6 combi 1,9TDI 98
rok - 110 KM przebieg 242 tys. kolor
czerwony, pełne wyposażenie oprócz
skóry i nawigacji, nie wymaga wkładu
finansowego - 604 837 827
237321. Audi B3 2200 zł. - 1.8 115PS,
wspomaganie kierownicy, szyberdach,
zarejestrowany i opłacony - 608 382
458
236491. Audi B4 1.9 TD - przegląd
i OC do grudnia 2009. Uszkodzony
lewy tylny błotnik i lampa, kpl. opon
zimowych. Auto w dobrym stanie
technicznym - 609 248 869
237258. Autolaweta - Fiat Ducato 1989
rok, 2,5 td ładowność 1385 kg długość
4,5m hak ważny przegląd i OC, stan
dobry lub zamienię na tańsze auto z
gazem 6700 zł. do negocjacji - 665
540 549
237297. Bmw 520i - 1990, benzyna +
gaz 2.0 Srebrny metalik, szyberdach,
przegląd ważny do 01.2010r. + 2 opony
zimowe. Cena 3900 zł. - 603 072 676
238374. Bmw 525 - 2.5ccm - stan
bdb., zarejestrowane, mało jeżdżone w
Polsce, garażowane, czyste niewytłuczone, brak OC i przeglądu, cena 3000
zł. do negocjacji - 504 168 706
237450. Celika z LPG za 4000 zł. - w
dobrej kondycji ,nie zgniłe ważny
przegląd i ubezpieczenie do drobnych
napraw (tzn. wyciek z pod miski oleju
, wymiana krzyżaka na kolumnie
kierowniczej ) - 723 386 684
238383. Civic - tanio - 1993, czarny,
szyberdach, 1.3 benzyna, stan techniczny dobry, ważne przegląd i OC,
cena 1800 zł. - 604 899 303 698
707 299
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238663. Cordoba 3700 zł. - 1999 rok
z klimatyzacją, jeżdżący anglik zielony
metalik stan bardzo dobry lub zamienię
- 507 319 333
238175. Corolla - 1999 rok, gaz 8500
zł. - 608 382 458
236687. Daewoo Lanos - 1998/99 rok SALON POLSKA, Książka serwisowa,
elektryczne szyby, wspomaganie
kierownicy, AIRBAG centralny zamek,
radio z CD, 2 komplet opon lato i zima,
zadbany stan bdb. - 603 204 147
236436. Daewoo Tico - auto do niewielkich poprawek blacharskich, stan techniczny dobry, w ciągłej eksploatacji, rok
1998, kolor bordowy, ważny przegląd i
OC do marca przyszytego roku, cena
1500 zł. - 604 899 303 698 707 299
237311. Dewoo Espero - 99 rok, gaz
3100 zł. - silnik 1.8 gaz + benzyna, 4 x
elektryczne szyby, alarm, wspomaganie kierownicy, radio CD, nowe opony
3100 zł. - 608 382 458
237902. Ducato autolaweta 9500 zł.
- 93 rok, 2,5 D nowe najazdy, opony
amortyzatory, hamulce. Przygotowany
do pracy. Stan techniczny b. dobry 880 098 319
236453. Fiat 126 - bez rdzy, zadbany,
marginalny lakier, OC i przegląd opłacony do 2010 roku, cena 600 zł. - 698
674 272
236266. Fiat 126p el 98 rok - 800 zł.
- zrobiony na nowo z ważnym na rok
przeglądem i OC - 603 812 829
237533. Fiat Brava 1.9 TD - rok produkcji 1997, 5 drzwiowy, zielony metalik,
4 elektryczne szyby, 2 airbagi, ABS,
alufelgi, klimatyzacja, elektryczne sterowane i podgrzewane lusterka, stan b.
dobry, cena 9.500 zł - 605 915 882
237000. Fiat Seicento 1.1 - 43800
km przebiegu, 1- właściciel, kupiony
w salonie, immobilizer, elektrycznie
otwierane szyby, trzecie światło stop,
kierowca niepalący, oszczędny, cena
do negocjacji 11900 zł. - 505 035 881
238168. Fiesta - 2000 zł. - rok 1995,
alu, poduszka powietrzna, radio cd,
ważny przegląd i OC do 2010, silnik
1.3 benzyna - 608 382 458
236263. Ford Escort 97-98 rok kombi auto sprowadzone z Niemiec w bardzo
dobrym stanie technicznym, do lekkich
poprawek lakierniczych, cena 3500 785 636 599
238751. Ford Escort z gazem - zrobiony
na coswortha, rok 1992, 1.6 benzyna
z gazem, czarny, alufelgi, elektryczne
szyby, lusterka i szyberdach, centralny
zamek, alarm, wspomaganie. OC do
polowy września, przegląd do stycznia
2010, cena:2500 - 792 072 223
237323. Ford Fiesta 1995 rok - 2200
zł. - alufelgi, radio mp3, zarejestrowana
i opłacona do połowy 2010 rok - 608
382 458
238518. Ford Focus kombi - 2000 rok,
1.8 diesel, szary metalik, wspomaganie
kierownicy, 2 poduszki powietrzne,
elektryczne szyby, centralny zamek,
radio CD,ABS, alufelgi, opony zimowe,
zarejestrowany w Polsce, cena 15 000
zł. - 502 740 040
237790. Ford Mondeo - 1994 rok,
1.6 benzyna, granatowy, stan dobry,
szyberdach, wspomaganie kierownicy, elektryczne szyby, 2 poduszki
powietrzne, centralny zamek, po
wymianie paska rozrządu i oleju. Cena
2650 zł. - 695 251 692
236534. Ford Mondeo 2004 rok kombi 2 litry, diesel 130PS pełne wyposażenie, zadbany, stan techniczny
idealny - 609 437 664
236262. Ford Mondeo 93-94 rok - auto
w bardzo dobrym stanie technicznym,
do niewielkich poprawek lakierniczych,
w środku czyściutki, używany przez
osobę niepalącą, cena 2700 zł. do
opłat - 785 636 599
236819. Ford Mondeo gt 115 km - w
stanie bdb., przegląd do 06.2100
prz125 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
236184. Ford Puma - idealny stan,
pełna opcja, 125 koni, czarny metalik,
klimatyzacja, 2 airbag, ABS, kontrola
trakcji tcs, komp. filtr K&N, nowe opony,
sprzedam luz zamienię na BMW e46
- 515 115 032
236709. Golf III - 1.9 TDI kombi 1998
- OC i przegląd do 07/2010 elektryka
9800 PLN - 604 786 525
238965. Golf II gl 1.8 2800 zł. - rok
1991. Wszystkie części wymieniane
na bieżąco. Stan dobry, bez rdzy.
Wspomaganie, 3 drzwiowy. Jakiś czas
temu minęło OC. - 788 142 771

237200. Golf II TD 89 - do małych
poprawek lakierniczych, cena 2.200 zł
cena do uzgodnienia - 783 502 322
236646. Golf III - 1995 rok, 1,4, benzyna, alufelgi, stan dobry, cena do
uzgodnienia - 793 117 417
237331. Grand Voyager 7 os. - rok
1995, 2.5 tdi, zarejestrowany, alu,
elektryczne szyby, 7 osobowy - 608
382 458
236437. Honda CBR 600 F4 - rok
produkcji 1999, przebieg 39 tys. moc 110kM cena 8500 zł. - 668 978 762
238698. Honda Civic 2004 r ok 1.7cdti
- 1.7cdti 100 KM przebieg 65000 km
zarejestrowane ubezpieczone - 513
146 750
239039. Honda Civic Aero Deck - 98
rok, 1.4L, 90KM, 174 tys km, ABS, 2x
Air Bag, elektryczne szyby, elektryczne
lusterka, centralny zamek, wspomaganie, ważny przegląd i OC 10.900 - 792
661 611
238300. Honda Coupe - z 1996
roku, 1,6 benzyna, pełna elektryka,
klimatyzacja, wspomaganie, alufelgi,
2 x airbag. Sprowadzona z Niemiec,
do opłat. Cena 8990 + opłaty - 608
498 262
236331. Keeway Focus - rok 2005
październik, cena 2000 zł. do negocjacji
- 669 963 462
237062. Kombinezon do super-sport
- czarno-szary, rozm, 42, regulacja 517 353 073
236329. Kosiarka spalinowa HUSQVARNA moc 4KM, cena 400
zł. - 669 963 462
238872. Mały quad 110cc - 100%
sprawny, stan bdb. cena 1100 zł. - 792
997 061
237900. Mazda 323 93 rok - 1,6-1800
zł. - sprowadzona, nie zarejestrowana.
Stan techniczny b.dobry. W całości lub
na części - 880 098 319
236149. Megane Coupe - 96 rok, 152
tys. przebiegu, cena 7400 zł. dorzucam
radio z DVD - 693 621 108
237041. Megane Renault - rok 2000
- pojemność. 1,4, 132 tys. km, II właściciel, salon Polska, 4 x airbag, ABS,
elektryczne szyby, centralny zamek +
autoalarm na pilota, alufelgi, wspomaganie, dzielona kanapa, zadbany, cena
10,600 - 501 726 467
238948. Mercedes 190 - 2,3 l benzyna
+ LPG czerwony, automat, ABS, ASD
Hak, OC opłacone, brak badań techniczny. Silnik po remoncie, cena 2800
zł. bez negocjacji - 607 100 857
236885. Mercedesa 200 D - 1976
rok, ubezpieczenie do 30-06-2010,
zaliczany do zabytkowych, sprawny
na chodzie, 1900 PLN do negocjacji
- 504 073 407
238207. Mitsubishi Colt glxi - rok 1993,
pojemność 1600 cm, przebieg 197111
km, moc 113 KM. Elektryczne lusterka
(podgrzewane), elektryczne szyby. Do
auta dodaje kpl. kół zimowych z oponami, cena 3500 do malej negocjacji
- 880 017 314
236275. Mondeo 1.6 gaz - 94/95 rok,
ważny przegląd i OC do 02.2010 po
wymianie kop. sprzęgła sprzedaję,
gdyż kupiłem nowe autko - 796 212
941
237568. Mondeo diesel kombi tanio Sprzedam Forda Mondeo kombi turbo
diesel rocznik 99, serwisowany w Kar
Ford, stan b.dobry, śr. spalanie 5,5/100
km biały cena 5500 zł - 666 829 450
236745. Nawigacja Tom Tom - nowa,
kompletna, na gwarancji. Ekran dotykowy, wyrazista grafika wyświetlacza.
Cena:500zł - 793 586 903
236362. Nissan - zarejestrowany na
8 osób, rok 2000, przejechane 155
tys. km , 1,6 benzyna, pełna elektryka
, klimatyzacja dwustrefowa, poduszki,
hak 17.000 zł. do małej negocjacji,
zadbany - 667 527 207
238815. Nissan Almera okazja - silnik: 1.4 16V, 2x Air Bag, elektryczny
szyberdach, centralny zamek, ABS,
zadbany - 695 382 906
237304. Nissan Primera - diesel - silnik
2.0 diesel, zarejestrowany i opłacony,
4 elektryczne szyby, szyberdach
elektryczny centralny zamek - 608
382 458
238596. Nissan Sunny 91 rok bd.
stan - stan blacharski bardzo ładny,
zadbany, wnętrze od Nissana Almery,
kubełkowe fotele, auto elastyczne i
szybkie OC do 08.2010 przegląd do
07.2010 dodatkowy komplet kół 3200
zł. do negocjacji - 792 482 815

237222. Opel Astra I - 1992 rok,
sedan, benzyna 1.8, elektryczne szyby,
lusterka, szyberdach, ABS, wiśniowy
metalic - 668 734 229
237766. Opel Astra II - 2.0 DTI kombi,
bezwypadkowy, przebieg 195 000 km,
pierwsza rejestracja 99, rok produkcji
98, klimatyzacja, elektryczne lusterka i
szyby przód tył - 792 641 328
236347. Opel Astra za 5900 zł. - przebieg 163 tys. ABS, 2 airbagi, elektryczne szyby i lusterka, wspomaganie
kier., przegląd do 03.08.2010r. cena
5900 do negocjacji - 798 428 029
237771. Opel Corsa b 1.4 1996 rok, 3d
- 78400 km, benzyna, bordowy - metallic, wspomaganie kierownicy, elektryczne szyby, poduszka powietrzna
kierowcy, alarm, centralny zamek. Stan
bardzo dobry. 6500 zł. - 791 002 271
236228. Opel Kadett - sprawny technicznie, brak przeglądu i OC. 1,4
benzyna 5 biegów, stan ogólny dobry,
sprzedam tylko w całości. Cena 550
zł. - 660 220 727
238344. Opel Kadett e 1.4 - 1990, cena
500zł, wymienione wiele części, opony
zimowe, ważny przegląd do 07-2010 i
ubezpieczenie, uszkodzony rozrząd.
Jelenia Góra. - 501 795 061
236771. Opel Omega 2.5v6 170
km - klimatyzacja, tempomat, ABS, 2
poduszki, pełna elektryka, szyberdach,
komputer pokładowy w środku, auto
jest b.zadbane, relingi dach - 793
586 903
237354. Opel Tigra 97 - czarny metalik,
130 000 tys. przebiegu, car audio
za 2000 zł. po wymianie rozrządu
kompletnego itp klimatyzacja, dwie
poduszki, alusy - 665 540 990
238856. Opel Vectra - rok 1995, kolor
bordo metalic, benzyna. Cena: 2000
(do negocjacji) - 510 240 831
237378. Opel Vectra 2.0 - rok produkcji
1997, przebieg ok. 173 tys. km. kolor
śliwka, drzwi lekko uszkodzone - 886
980 361
238769. Passat 2,5 TDI 99 rok - kolor
czarny metalik,190 tys. przebiegu
100% oryginalny wraz z serwisem.
Posiada klimatyzacje, skóra, pełna
elektryka, tempomat i inne, uszkodzone jak na foto. Cena 12.5 tys - 793
608 323
237762. Passat B4 GL kombi - 95
rok,1.6 + LPG,177 tys. przebieg,
ABS, elektryczne szyby i lusterka,
klimatyzacja, alufelgi, centralny zamek,
autoalarm, poduszka powietrzna, radio
/ CD, wspomaganie kierownicy, immobiliser, cena 10600 - 791 587 521
236335. Passat B4, kombi 95 rok,
b+g - czarny 1,8 benzyna + gaz,
centralny zamek, elektryczne szyby i
szyberdach, 2 airbag, 2 podłokietniki,
czarny, ważne opłaty do 2010 roku,
cena 6950 - 724 989 953
238892. Passat sedan 1.8 T-1998 ABS, autoalarm, komputer, climatronic,
wspomaganie 4 x airbag, elektryczne
szyby + lusterka, immobilizer, R.O,
centralny zamek, regulowana kierownica, podgrzewane fotele + lusterka, 2
x podłokietniki, welur, klimatyzowany
schowek zadbany - garażowany - 604
922 815
238406. Peugeot 106 - warto - 94,1.0
benzyna, 5 biegów, zadbany, blacha
ocynk, ważne przegląd i OC do przyszłego roku, cena 2400 do negocjacji
- 604 899 303 698 707 299
237061. Peugeot 206, 1.4hdi 2003 rok
- niebieski, 155 tys. przebiegu, nowa
belka skrętna, MP3, wspomaganie,
podgrzewane lusterka. Zarejestrowany, kupiony w salonie w Polsce - 502
507 280
236334. Piaggio Vespa - pojemność
50 do małego remontu, cena 800 zł.
- 669 963 462
236327. Piła spalinowa - HUSQVARNA
model 357, cena 1200 zł. - 669 963
462
236535. Przyczepa kempingowa
- Chantau, stan idealny, pełne wyposażenie, rok produkcji 1994 - 609
437 664
236497. Przyczepa rolnicza jednoosiowa - za 1000 zł. oraz rozrzutnik
taśmowy firmy Kos za 600 zł. - 757
137 395
238165. Punto - gaz - 1996 rok, 5 drzwi,
wspomaganie, gaz, el. szyby, centralny
zamek, szyberdach, radio cd, zarejestrowany 3800 zł. - 608 382 458
237318. Punto gaz 3700 zł. - 1996
rok, 5 drzwi, gaz, elektryczne szyby,
wspomaganie kierownicy, 2 komplety
kół, do poprawek lakierniczych - 608
382 458

237037. Quad 200 - moc 20 KM prędkość max 80 km/h, el. rozrusznik, nowe
opony, oświetlenie, + drugi silnik cena
2500 do negocjacji lub zamienię na
cross lub enduro - 724 331 912
238270. Quad 200 cc - na licencji
Yamaha - dokumentacja, sprowadzony, dwie opony zapasowe, drugi tłumik na wał kardana, 3500 zł. w bardzo
dobrym stanie - 665 540 990
238823. Renault Clio - kupiony w
salonie 1996r, pierwszy właściciel, 4/5
drzwi, pojemność 1,2 benzyna, Cena
3600 zł. - 600 161 997
237327. Renault Master 11 tys. - 1998
rok, 2.5 diesel, zarejestrowany i opłacony 11000 zł. - 608 382 458
238401. Renault Twingo - rok 98,
seledynowy, pojemność 1.2, stan
techniczny dobry, ważny przegląd i OC.
Cena 3300 zł. do negocjacji - 604 899
303 698 707 299
238932. Rover 620 si - bezwypadkowy
w bardzo dobrym stanie, sprowadzony
- 507 178 677
237934. Seat Cordoba - 1996 rok,
1600ccm+ instalacja gazowa, klimatyzacja, centralny zamek, alarm,
wspomaganie kierownicy, radio CD,
4-drzwiowy, przyciemniane szyby,
garażowany. - 503 023 363
238170. Seat Ibiza 1400 zł. - 1.5
system Porshe, alufelgi, elektryczne
szyby, radio, ważne opłaty 1400 zł. 608 382 458
236234. Skuter Honda Shadow - rok
2002, skuter w bdb. stanie praktycznie
jak nowy, sprowadzony, kpl. dokumentów, dwa kpl. kluczy, cena 6200 PLN
- 665 189 955, 607 911 507
237019. Subaru Justy - 2006 rok,
srebrny metalik 4x4, silnik 1.3, stan
bardzo dobry - 691 503 540
237032. Super Gilera 125 - 40 KM,
chłodzony cieczą, elektryczny rozrusznik, prędkość max 150 km/h, stan
bardzo dobry, oświetlenie, tarczowe
hamulce, nowe opony enduro, gotowy
do rejestracji. Polecam, cena 3.500 do
negocjacji - 725 667 675
236231. Suzuki gs500 - rok 2003,
przebieg 21560, kpl. dokumentów, stan
techniczny bdb., sprowadzony, alarm,
dwa komplety kluczy, cena 6500 PLN
- 665 189 955, 607 911 507
237188. Suzuki RM 125 cross - motor
po remoncie silnika wymieniony tłok
na nowym przejechane 10 minut GG
15524188 cena 4500 do negocjacji
oferty na GG
237348. Suzuki Swift - pojemność
1000 + gaz, spalanie 5l, rok 1991, cena
2399 - 793 907 427
238771. Tanie Polo 1994 1.0 - 3
drzwiowe, 1994, tanio .Świerzawa
4.350 do uzgodnienia - 503 092 656
237898. Terenowy 9500 zł. - Opel
Monterey 92 rok, 3,1 TD 2 drzwiowy,
alufelgi, centralny zamek, elektryczne
lusterka, hak. Stan techniczny b. dobry
9500 zł. - 880 098 319
238808. Toyota Celica - 1989/96 gaz,
wspomaganie kierownicy, centralny
zamek z alarmem, radio mp 3, elektryczne szyby i lusterka-cena 1750
zł. - 691 923 512
237326. Toyota Corolla gaz - 1999,
zarejestrowana, 5 drzwiowa, elektryczne. szyby, wspomaganie kierownicy, alarm, gaz, silnik 1.4 8500 zł. - 608
382 458
236365. Trafic Primaster - 9 osób, 2004
rok, 112 tys. km,ABS, klimatyzacja, 110
koni, cena 41.500 zł. - 605 180 519
236684. Volkswagen Passat - rok 90,
pojemność 1,8 benzyna, stan dobra,
zadbany, kolor granatowy. W bardzo
korzystnej cenie - 695 696 605
237255. VW Bora sedan 2000 rok,
11.800 - 1.6 benzyna ( 100 kM) klimatyzacja, pełna elektryka, 160 tys. przebiegu - ks. serwisowa w super stanie
mechanicznym, optycznie do lekkich
poprawek widocznych na foto, auto do
opłat ok. (1600 zł.) - 793 608 323
238141. VW Golf III - 1993 rok, pojemność 1600, szyberdach felgi aluminiowe 16 nisko profilowe, sportowa
kierownica, cena 5000 zł. do negocjacji
- 075 71 31 908
236346. 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 4600
zł. - 507 057 612
237909. VW lt 28 92 rok. 2,4td 4200
zł. - maxi blaszak w dobrym stanie, baz
rdzy. Zarejestrowany, ubezpieczony 880 098 319

237530. VW Passat 1990 rok - samochód jest na niemieckich blachach
- 723 529 394
237557. VW Passat hige line 2000 rok
- 1.9 tdi, 116km, 220 tys. km klimatronik
elektryczne szyby, skrzynia tiptronik
skórzana tapicerka, dwa komplety
kół, alufelgi podłokietnik alarm cena
24500zl - 691 385 864
237962. VW Polo 91 rok - czerwony,
zadbany, ważny przegląd i OC do
2010 rok, 1000ccm benzyna, 1900
zł. - 601 924 778
238291. VW Polo z 1996 rok,
5-drzwiowy, wspomaganie, 2x airbag,
koła zimowe. Sprowadzony z Niemiec,
do opłat. Cena 5500 zł. + opłaty - 608
498 262
238340. W całości lub na części - Pony
1.3 benzyna, zarejestrowany brak OC,
500 zł. - 722 125 155
238716. Yamaha DT 80 LC - chłodzoną cieczą bez dokumentacji za
1800 zł. - 075 72 32 114
239078. Yamahe xt 600 - Yamahe xt
600 - 661 625 137
Aprilia Pegaso 1998 - motor ma
do wymiany pierścienice -jeździ, cena
1800 zł. - 505 780 095
Aprilia RS 125ccm - zarejestrowany
na kategorie A1, zadbany, kolor niebieska perła - 663 641 288
Audi - B4 1993 rok, tdi pojemność 1.9,
czarny metalik, wspomaganie, radio
CD, nowy akumulator, komplet opon
zimowych, szyberdach, w dobrym
stanie, cena do uzgodnienia - 506
306 434
Audi 100 - cygaro, rok 1983, 2.0,
benzyna + gaz. Stan bdb zero korozji,
nowe tarcze i klocki hamulcowe, amortyzatory, nowy akumulator, głośniki,
przewody wysokiego napięcia i świece,
butla gazowa - 663 250 560
Audi 80 B3 - z gazem, rok 89, alufelgi,
radio, dużo nowych części zadbane,
OC do końca roku, zamienię na VW
golfa 2 z Gazem lub inne propozycje,
byle autko było z LPG GG 2993693 785 524 378
Audi 80 B3 + gaz 1.8 - 89 rok, 250 tys.
przebiegu, w ciągłej eksploatacji, stan
dobry, radio JVC, jeździ tylko na gazie.
Cena 1700 do negocjacji lub zamienię
na coś z większym bagażnikiem w tej
cenie - 691 210 702
Audi 80, 1989 rok - opłacony, zarejestrowany, w ciągłej eksploatacji,
instalacja gazowa, radio cd, do poprawek kosmetycznych, zamienię na na
auto 5 drzwiowe lub sprzedam 1990
zł. - 796 461 736
Audi A4 1.9 TDI - bardzo zadbane
czyste w ciągłej eksploatacji, rok 99,
osoba prywatna - 508 176 215
Audi A6 avant - 1997 rok 2500 tdi,
2 poduszki powietrzne, alarm, r.o z
nawigacja, podgrzewane fotele, klimatyzacja, elektryka. przebieg 233000.
po wymianie rozrządu. Cena 13800
PLN - 507 077 431
Audi A6 combi 1.9tdi 98 rok - 110 KM
przebieg 242 tys.kolor czerwony, pełne
wyposażenie oprócz skóry i nawigacji,
nie wymaga wkładu finansowego - 604
837 827
Audi TT z gazem, qatro - 2000 rok,
srebrny, 1,8 turbo, qatro,4x4, klimatronic, skóra, pełna elektryka, alufelgi,
itp. po tuningu, cena 35 tys. zł. - 727
227 917
Auto ciężarowe - VOLVO FH12/380,
rok produkcji 1999, przebieg: 800 tys.
km, cena: 50.000 zł, sprawny technicznie - 665 722 600
Białoruska - rok 82, zarejestrowana, ubezpieczona sprawna technicznie - 607 509 762
Bmw 316 i - 1.6, rok produkcji 91, cena
2500 - 691 019 488
Bmw 318 95 rok - 1800 zł. - po
wypadku, uszkodzony przód, podłużnice całe, silnik sprawny. Ważny
przegląd - 880 098 319
Bmw 325i - 91 rok, 193 km. grafit, stan
b.dobry, alu 16, sprzęt grający, 10,5 tys.
do negocjacji - 785 692 677
Bmw 520i - (1990 rok), benzyna +
gaz 2.0 - srebrny metalik, szyberdach,
przegląd ważny do 01.2010r. + 2 opony
zimowe. Cena 3900 zł. - 603 072 676
Bmw E36 tuning - ksenon, skóra,
pełen tuning przód E46 coupe drzwi
otwierane z pilota itp. - 715 177 514
Boczki do drzwi Audi A3 - do modelu
4 drzwiowego 1996-2003 rok, stan
idealny, kolor czarny. Cena 250 zł. 721 026 564
Camper Ford - transit, diesel - 792
852 093
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Chevrolet Astro - 8-osobowy, brak
przeglądu i OC, 4300 benzyna, welurowa tapicerka, sprzedam lub zamienię
na inny, 4600 zł. - 601 924 778
Cinquecento 900 tanio - 1994,
stan techniczny dobry, alufelgi, szyber
dach, 4 opony zimowe - TANIO - 726
193 247
Citroen Jumper - 1900 ccm diesel,
data I rejestracji 1999 rok, cena 11.300
zł. - 609 647 722
Clio, 91 rok - ważny przegląd i OC,
do poprawek blacharskich silnik i
reszta bardzo dobry przebieg 235 000.
radioodtwarzacz, cztery głośniki, opony
stan bdb+ drugi komplet zimowych,
stan bdb. - 693 261 311
Cross wyczynowy - TM, 125, 99 rok,
45 koni, bardzo mocny, stan techniczny
bdb., mało jeżdżony, cena 2999 zł. 727 227 917
Daihatsu Applause 1500 zł. - 1.616V, rok produkcji 1997, moc 105 KM,
4X elektryczne szyby, centralny zamek
na pilota, cena 1500 zł - 721 721 666
Daihatsu Charade - po remoncie
silnika 1991 rok - 601 650 525
Daihatsu Curore - stan bardzo
dobry, opłacony, zadbany, nowe opony,
akumulator + części - 750 zł. lub
zamiana na skuter - 727 509 954
Escort kombi - 1992 rok, 1.4 + LPG,
czerwony zarejestrowany, w całości lub
na części. Cena do negocjacji. - 791
020 812
Escot kombi - tanio - 1.6 16v, 1996
rok, granatowy, zadbany, 2 airbagi,
wspomaganie, rejestrowany w Polsce,
cena 3000 - 501 235 347
Fiat 126 elx - rocznik 2000, garażowany, OC do 11.2009. Przegląd w
03.2010, stan dobry, dodam 4 felgi
- 694 771 605
Fiat 126p - rok produkcji 1999, kolor
czerwony. Cena 800 zł. - 602 448
851
Fiat 126p - rok produkcji 98, stan
dobry - 603 925 486
Fiat Bravo 1.6 16v 1996 - alufelgi,
centralny zamek, immobilizer, wspomaganie, poduszka powietrzna, lakier
zielony metalic, po wymianie oleju,
filtrów. Stan bdb. - 796 556 976
Fiat Cinquecento - rok 96, silnik 900,
cena 2300 - 662 147 407
Fiat Scudo 1997 rok - 209 tys. km.
oryginalny przebieg. elektryczne szyby
i lusterka, zarejestrowany, stan bdb.,
nowe klocki hamulcowe, ABS, centralny zamek, elektryczne lusterka
i szyby, wspomaganie kierownicy
bezwypadkowy, drzwi odsuwane GG
6006864 - 075 722 42 02 luba 603
719 235
Fiat Stilo kombi - 1,9 diesel 2006
rok, elektryczne szyby i lusterka, radio
cd, klimatyzacja, srebrny metalik,4x
poduszka, immobiliser, bezwypadkowy, zadbany. Sprowadzony. Możliwa
zamiana na Fiata Punto lub Pandę
27700 zł. - 505 120 452
Fiat Tipo - 1.4, rocznik 1991 stan
dobry, zadbany, ubezpieczenie i przegląd do listopada. Cena 1600 zł. - 601
942 526, 694 355 009
Fiat Uno - 1,0 fire 1999 niebieski metalik, pięciodrzwiowy autoalarm blokada
skrzyni biegów, RM Pioneer zderzak w
kolorze nadwozia, zadbany stan bdb
3500 zł. - 781 049 729
Fiat Uno - 1992 rok, 174 tys. przebieg,
999 cm3, elektryczne szyby, centralny
zamek, 2 kpl. opon. Nowy rozrząd,
hamulce, rozrusznik i inne - 695 449
389
Fiat Uno 1.0 - wszystkie części do
tego modelu. Tanio, możliwy montaż
na miejscu w atrakcyjnych cenach polecam - 723 163 759
Fiat Uno 1.0 ie - 1993 rok, ciemny
zielony metalik. Jeżdżący. Ważny
przegląd i OC - 661 716 486
Fiat Uno 97 rok - 1000 zł. - sprawny,
jeżdżący, ważne OC i przegląd, 5
drzwiowy, do drobnych napraw blacharskich - 692 723 836
Ford Escort 1,4i z gazem - w ciągłej
eksploatacji kubełkowe fotele od Hondy
CRX ro/cd + 4 głośniki, 3-dr stan dobry,
cena 1300 zł. do uzgodnienia - 668
661 588
Ford Escort 1,8D - 1992, alufelgi,
kolor granatowy, atrakcyjna cena - 784
139 564
Ford Escort 1.3i - po kapitalnym
remoncie blacharki. 1000 PLN. Auto
bez opłat - 515 339 158
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REKLAMA

Dzięciołowski Sp. z o.o.

Dzięciołowski Sp. z o.o.

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

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

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje,
że w dniu 01.08.2009 r. przystąpił do realizacji zadania pn.
” Warsztaty dziennikarskie dla osób niepełnosprawnych”
Celem zadania jest przeprowadzenie warsztatów dziennikarskich, w ramach których podjęte zostaną
działania mające na celu promowanie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
promowania wyrównywania szans edukacyjnych i postrzegania osób niepełnosprawnych jako pełnoprawnych uczestników życia społecznego.
Warsztaty dziennikarskie będą przeprowadzane przy ul. Grabowskiego 7
od września do grudnia 2009 r. (w każdym miesiącu odbędą się 4 spotkania po 2 godziny).

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

Zainteresowane osoby niepełnosprawne proszone są o kontakt
osobisty w biurze KSON przy ul. Grabowskiego 7
w Jeleniej Górze, telefoniczny 0757523183, 667749996
lub e-mail: biuro@kson.pl
Zadanie pn. „Warsztaty dziennikarskie dla osób niepełnosprawnych” finansowane jest ze środków
PFRON będących w dyspozycji Województwa Dolnośląskiego
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

JELONKA WCZORAJ
Ford Escort kombi 1998 - 1.4 benzyna, granatowy, bardzo dobrze utrzymany, zarejestrowany, cena 8.400
- 793 050 422
Ford Escort z gazem - zrobiony na
coswortha, rok 1992, 1.6 benzyna z
gazem. czarny, alufelgi, elektryczne
szyby, lusterka i szyberdach. centralny
zamek, alarm, wspomaganie. OC do
połowy września, przegląd do stycznia
2010 - 792 072 223
Ford Fiesta 1.8d - po przeglądzie,
ubezpieczony, rok produkcji 1991. Plus
Opony zimowe na felgach. Cena 1300
PLN. Kolor czerwony - 695 889 914
Ford Fiesta 91 rok - 1.1 benzyna
czarny zadbany, ważne OC i przegląd
do 2010 rok. Cena 2200 do negocjacji
- 796 519 119
Ford Focus 1,8 tdci sedan - sedan
2006 rok, 180 tys. przebiegu, granatowy metalic, elektryczne lusterka,
elektryczne szyby, CD, klimatyzacja,
itp. Cena 28.000 zł. - 691 277 211
Ford Galaxy - 1997, najbogatsza
wersja za rozsądną cenę - 696 483
541
Ford Granada - zarejestrowany,
diesel, do remontu blacharki, 1300
zł. - 601 924 778
Ford Scorpio - mk1 96 rok 2.5 td składak. Uszkodzona pompa wtryskowa
paliwa, centralny zamek, wspomaganie RO, cena 1100 do negocjacji - 517
779 006
Ford Transit - 1994 grudzień - model
1995, blaszak 2,5TD, poduszka
powietrzna kierowcy, kabina 3 os. stan
b.dobry, cena 9900,00 - 665 340 499
Fotele do Audi A3 - komplet foteli
tył i przód w wersji 3 drzwiowej, stan
bdb. fotele kubełkowe, cena 280 zł. do
modelu 1996-2000 rok - 721 026 564
Golf 2 - skrzynia 5, wspomaganie
kierownicy, nowa pompa, paski, filtry,
CB radio, stan bdb. - 725 987 557
Golf 2, diesel, 1150 zł. - 89 rok,
czarny, 1,6 diesel, 5 drzwiowy, 5 biegowy, ważny przegląd i OC, cena 1150
zł. - 727 227 917
Golf 3 - 1.4 pojemności, przepustnica z 1.8. buda GT, dwie poduszki
powietrzne, alarm, centralne zamek,
wspomaganie, szyberdach - SOLAR
regulowana kierownica, regulowane
światła, komputer, RO, opony zimowe,
cena 6500 - 516 600 754
Golf 3 1,9 GTD - 92 rok - 691 065
261
Golf 3 1.9 tdi kombi 1998 - elektryka,
ważne opłaty, stan dobry 9800 PLN 604 786 525
Golf 2 TD, 89 - 5 drzwiowy, cena
1800 do malej negocjacji - 783 502
322
Golf MK1 - karoseria do golfa z 1977
r z dowodem rej. stan budy jak na swoje
lata jest bardzo dobry, kolor biały, cena
do uzgodnienia ok. 900 zł. (aktualny
przegląd) woj. łódzkie - 604 527 090
Honda Accord - 2.0i+ gaz, alarm +
centralny zamek, elektryczne szyby,
elektryczny szyberdach, grafit - metalic,
alufelgi 15’ - 668 321 701
Honda Accord 2,0 tdi - 97 rok, 4
drzwiowy, srebrny metalik, aluminiowe
felgi ABS, ESP, pełna elektryka. Stan
techniczny b. dobry 12000 zł. - 880
098 319
Honda Accord 2.2 - 94 rok, pojemność 2.2 sekwencyjna instalacja
gazowa, elektryczny szyberdach,
szyby, lusterka, fotel kierowcy spalanie
13l/100 km, 150KM, skóra, klimatyzacja, 2 kpl. opon, alufelgi, do poprawek
blacharskich 7500 zł. do negocjacji
- 793 949 348
Honda Civic - rok produkcji 1996 rok,
1.4 benzyna, granatowa, 5-drzwiowa,
garażowana, kierowca niepalący,
kupiona w salonie. Radio CD, bagażnik, kpl. kół zimowych. Cena 8000
PLN. - 502 447 619
Honda concerto + LPG 2700 zł
- Concerto z 1992 roku z instalacją
gazową, auto w ciągłej eksploatacji do
lekkich poprawek lakierniczych maska
i błotnik (posiadam farbę bo miałem ją
malować) - 880 300 827
Honda motorower 1000 zł. - zarejestrowany skuter, 90 rok, sprawny, 2
osobowy - 727 227 917

Hyundai Pony 1.5i - 94 rok, ważne
OC (11.09 rok) oraz przegląd (10.09
rok), benzyna, 4 drzwiowy, auto jeżdżące, po wym. końcówki drążków
kierownicy, sworznie wahaczy, klocki
hamulcowe 7,5l/100 - telefon po 14-tej
- 607 097 085
Jetta 2 - 90 rok, czarny, 5 drzwiowy,
turbo diesel, wspomaganie kierownicy,
ważne OC, cena 1550 - 727 227 917
Kawasaki kmx 125 - Po szlifie
cylindra, do wymiany uszczelka pod
głowicą. Cena 2300 do negocjacji 663 569 798
Kurtki motocyklowe - dwie kurtki
motocyklowe. Jedna skórzana czarnoczerwona. Druga tekstylna z ochraniaczami. w dobrym stanie, z Niemiec
- tanio - 785 587 461 lub 605 353 142
Maluch 400 zł. - 85 rok, 72 tys.
przebiegu, OC i przegląd na rok, stan
dobry - 510 163 096
Maszyny wulkanizacyjne - montażownice, wyważarki z monitorem i
cyfrowe, kompresor, ceny atrakcyjne
- 727 227 917
Matiz - 99 rok, 45 tys. - stan bdb.,
bogate wyposażenie, cena 6000zł do
negocjacji, Karpacz polecam - 504
168 706
Matiz 2000 rok, 3600 zł. - pojemność
800, kolor srebrny, do poprawek lakieru,
w pełni sprawny, jeżdżący, ważne OC,
cena 3600 zł. - 515 206 246
Matiz life - 1999 rok, 90 tys. przebiegu,
złoty metalik, jeden właściciel, stan
bardzo dobry. Cena 5300 PLN - 511
699 191
Mazda 121 1,4 16v - zarejestrowana.
kpl. dokumentacji, cena 2150 - 607
162 320
Mazda 626 - 95 rok, 1,8, instalacja
gazowa, 5 biegowy, 5 drzwiowy, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, alufelgi, abs, stan dobry, ważne
OC, cena 3200 zł. - 727 227 917
Mazda 626 - rok92 pojemność 2l
16v. Elektryczne szyby szyberdach,
wspomaganie, alufelgi, hak, do poprawek lakierniczych. Ważny przegląd. W
nowej budzie, sprawne technicznie za
niewielkie pieniądze lub zamiana na
inne - 882 491 671
Mazda 626 diesel 5200 zł. - Silnik 2L
COMPREX w idealnym stanie pięknie
przyspiesza spalanie w granicach
5,56L Pełna opcja wyposażenia.
ZADBANA - 697 104 455

Mitsubishi Colt glxi - pojemność
1600 cm, przebieg 197100, moc
113 KM. elektryczne lusterka (podgrzewane), elektryczne szyby. Do
auta dodaje komplet kół zimowych z
oponami - 880 017 314
Mitsubishi Space wagon - 1994,
silnik 1997, alufelgi - 605 297 026
Naczepa - Mega burto-firana, dł: 13,6
m wys: 2,75 m. Rok produkcji 2007
Dach rozsuwany i podnoszony, tylne
drzwi pełne. Osie: „ SAF” tarczowe,
cena: 50.000 zł. - 665 722 600
Nissan Almera 96 rok - 1.4 pojemność, 16V, przebieg 160 tys., ważny
przegląd i OC, 2x air bag, wspomaganie kierownicy, centralny zamek,
wersja 3 drzwiowy, złoty metalik, lekko
uszkodzony tył, auto w ciągłej eksploatacji. Cena 3.600 zł. do negocjacji
- 663 023 982
Nissan Maxima - 3,5 SE 2004 stan
gabinetowy przebieg 58 tys. TANIO 510 124 844
Nissan Navara 2007 rok - 2.2 DCI,
alufelgi17 cal, pełna opcja wyposażenia
włącznie ze skórą, przebieg 120 tys.,
skrzynia automatyczna, kolor czarny,
uszkodzona elektryka, do opłat w kraju.
Cena 45000 zł. - 663 023 982
Opel Astra - 1,4 classic, rok produkcji
1999, stan bardzo dobry z alufelgami,
cena atrakcyjna, posiada 2x air bag,
centralny zamek, wspomaganie kierownicy radio cd, stan licznika ok. 108
tys. - 781 823 310
Opel Astra 1 - 1.8 benzyna, kolor
bordo, elektryczne szyby i lusterka,
ABS, szyberdach, centralny zamek,
cena 2000 PLN do negocjacji - 668
734 220
Opel Astra za 5900 zł. - przebieg
163 tys. ABS, elektryczne szyby i
lusterka, wspomaganie kier., przegląd
do 03.08.2010 rok, cena 5900 do
negocjacji - 798 428 029
Opel Calibra po wypadku - 1991 rok,
2 litry 8V z gazem, wpadłem nim do
rowu, rozbity bok i przód, silnik i reszta
ok. Możliwość wysłania zdjęć na meila
- 515 630 074
Opel Corsa A - 1992 rok produkcji,
czerwony, stan dobry, cena do uzgodnienia - tanio - 511 141 203
Opel Kadet - kombi, rok 89, pojemność 1.6 stan bdb. - 505 447 978
Opel Kadet - stan dobry - 511 001
872
Opel Kadet 999 zł. - ważny przegląd i
OC, rok produkcji 1994 - 604 842 834

Megane 96 - za 5200 zł. do uzgodnienia, 90KM, 1.6 benzyna elektryka białe,
dzwonić po godz 16.00 - 661 784 819

Opel Kadett - 1,8 benzyna, 1988
rok, w całości, bądź na części - 502
337 297

Mercedes - 220D - 601 924 778

Opel Kadett 90 rok - sprzedam w
całości na części - 667 867 705

Mercedes 115 - 1200 zł. - 601
924 778
Mercedes 123 - po stłuczce, do
wymiany 2 drzwi, jeździ, cena 800 zł.
silnik i skrzynia w stanie idealnym - 518
701 303
Mercedes 124 - 2.5 D rok produkcji
88/95 składak stan silnika b. dobry
do poprawek blacharskich + części
zarejestrowany, ubezpieczony, cena.
4 tys. - 692 050 387
Mercedes 124 - diesel pojemność
2000, 1992 rok, stan bardzo dobry,
opłacony, zadbany lub zamiana - 727
509 954
Mercedes 190 diesel - czarny, alufelgi Mercedesa, wspomaganie kierownicy, elektryczne lusterka, szyberdach,
centralny zamek, hak, ekonomiczny
- polecam - 609 317 522
Mercedes 190 diesel 1700 zł. - jeżdżący, technicznie sprawny, silnik stan
bdb. - 692 723 836
Mercedes 220 D - 1600 zł. - 502
267 361
Mercedes A140 - 2002, 1 rejestracja
2004 kupiony i serwisowany w salonie
98000 km, faktura - 602 101 096
Mercedes A-klasa cdi - 2000 rok
CDI, czarny, klimatyzacja, ABS, ESR,
elektryczne szyby - lusterka, alufelgi 785 104 070
Mercedes w124 4300 zł. - plus gaz
225 tys. km, automat, kolor zielony,
auto w stanie dobrym duże pojemne
kombi, cena do negocjacji - 669 471
515

Honda Prelude LPG 5500 zł. - stan
mechaniczny bdb. do niewielkich
poprawek lakierniczych (nie koniecznie), elektryczne szyby, elektryczny
szyber, centralny, wspomaganie, alu
16”. OC i przegląd - 697 104 455

Micra 1600 zł., 94 rok - 999 cm, 5
drzwiowy, 5 biegowy, ważny przegląd
i OC, sprawny technicznie, blacha
do poprawek, nowy model - 727
227 917

Husqvarna - CR250..58KM.1997
rok, stan dobry - 606 683 185

Mińsk z silnikiem wsk175 - 500 zł. 725 381 550

Opel kombi - tanio - za 500 zł., tanio
silnik 1.6, benzyna, igła pali na raz. stan
auta bdb. - 756 426 649
Opel Monterey 1992 rok - szary
metalik, webasto, relingi dachowe, tdi,
stan dobry - 603 537 996
Opel Vectra - rok 92, pojemność
1.8, wspomaganie centralny zamek,
szyberdach hak alusy + koła zimowe.
Nowe opłaty, stan auta BDB, bezwypadkowe, niewybite, cena 2800 zł. do
negocjacji. Atrakcyjny wygląd - 882
491 671
Opel Vectra LPG - 1990, pojemność
1.8 benzyna + gaz, ciemny granat,
wspomaganie kierownicy, welurowa
tapicerka, centralny zamek + dwa piloty
typu scyzoryk, szyberdach, hak. Stan
b. dobry - 603 442 737
Passat 1.9 TDI - kombi, rok 2004 691 466 704
Passat atrakcyjna cena - sprzedam
lub zamienię - 724 382 720
Passat B4 gl kombi - 95 rok,
1.6+LPG,177 tys. przebieg, ABS,
elektryczne szyby i lusterka, klimatyzacja, alufelgi, centralny zamek,
autoalarm, pod. powietrzna, radio / CD,
wspomaganie kierownicy, immobiliser,
cena 10600 - 791 587 521
Peugeot 106 usterki - KID 1,0 1994
rok. Autko z usterkami. W całości lub
na części - 512 227 361
Peugeot 405 - instalacja gazowa,
ważne OC i przegląd, cena 1400 zł.
oraz alufelgi za 300 zł. - 609 356 902
Peugeot Boxer - maxi, biały, ważny
przegląd i OC, w ciągłej eksploatacji,
99 rok, pierwsza rejestracja w 2000r,
16400 zł. brutto, faktura VAT - 601
924 778
Polonez Caro - 700 zł. gaz - 92
rok, elektryczne szyby, hak, RO, złoty
metalik, ważny przegląd i ubezpieczeni
w ciągłej eksploatacji - 604 753 342
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Polonez Caro - 94 rok, pojemność
1,6 kolor bordowy, ważny przegląd i
OC - 607 577 159

Skuter, nowy - ZIPP Vega, 125cm3,
starter elektryczny, moto alarm, nowy,
automat, bardzo tanio - 696 727 657

VW T4 93 rok - silnik 1.9D, stan
techniczny i wizualny dobry, cena do
negocjacji - 726 193 247

Polonez Caro - w dobrym stanie,
aktualny przegląd i OC. Cena; 800
zł. - 785 484 546

Sprinter 313 chłodnia - anglik, cena
15900 PLN, do negocjacji. Możliwość
rejestracji lub jazdy przez rok w PL bez
przeróbki. - 887 673 196

VW Transporter T4 - diesel 2,4 1994,
zadbany, przebieg 261 tys., przedłożony, cena 9600, faktura VAT - 602
199 430

Sprzedam T4 - 92 rok - 2.4 d 250
000 przebiegu, możliwa zamiana - 665
970 446

W całości na części - Seat Toledo 1.9
TD, 92 rok,251 tys. przejechane. Do
remontu. Aktualne ubezpieczenie i
przegląd. Cena do uzgodnienia - 663
369 135

Renault 19 - 93 rok, przebieg 120
tys. 1,7 benzyna elektryczne szyby,
szyberdach, lusterka ważne ubezpieczenie i przegląd stan b.dobry - 512
307 944
Renault 19 chamade - części albo
w całości - 503 453 954
Renault Clio 97 - wspomaganie
2*airbag immobilizer, centralny zamek,
5 drzwiowy, 5 tys. 200 zł. - 668 906
306
Renault Kangoo - 1998, 8000
zł. do negocjacji, pojemność 1200,
5-osobowy z homologacja na ciężarowe, samochód w pełni sprawny,
zarejestrowany w Polsce, spalanie-5,5l,
przegląd i ubezpieczenie do lipca 2010
rok - 667 251 801
Renault Laguna - 2.0 benzyna,
stan idealny, pełna dokumentacja,
przebieg 86.000mil, centralny zamek,
immobilizer, elektrycznie opuszczane
szyby - szyberdach sprowadzony z UK,
cena 5.700 zł. - 501 054 063
Renault Megane sedan 1997 rok 1.6 - 606 355 474
Renault Rapid 1.9 - po remoncie
silnika ubezpieczenie do X.2009 ,
przegląd do VIII 2010 cena do negocjacji - 665 119 630
Renault Scenic - benzyna 1,6 tanio
- 721 581 738
Renault Twingo - 1997 rok, czerwony, po wymianie rozrządu, użytkowany w Niemczech, bezwypadkowy,
cena 4900 zł. - 691 210 677
Renault Twingo - rok 1997, stan
bardzo dobry, czerwony otwierany
dach, po wymianie rozrządu klocków
oleju i filtrów, nowe opony plus komplet
opon zimowych, cena 4500 zł. auto
bardzo zadbane - 607 908 044 lub
721 026 564
Reno Scenic 1.6 minivan - 1998 rok,
klimatyzacja, pełna elektryka radio
sterowane przy kierownicy, hak, nowe
opony - 698 265 036
Robur LD 3000 plandeka - stan
dobry, diesel - 695 408 644
Rover 620si - benzyna + LPG, kolor
zielony sprowadzony z Włoch, bezwypadkowy. Cena 7.200 - 507 178 677
Seat Toledo - rok 1994, pojemność
2,0 l benzyna elektryczne szyby,
lusterka, obniżony, sportowy wydech,
alufelgi, hak. Zielony metalik - 603
622 861
Seicento - 1999 rok, przebieg 95
tys. niebieski, drugi właściciel, plus 3
nowe felgi. Cena 6 tys. do negocjacji
- 505 155 529
Skoda Felicia kombi - 1999/2000.
Pierwszy właściciel. Nowe sprzęgło,
radio C-D, opony zimowe. Kolor granat.
Przegląd ważny do 12/2009. Cena
5500 do negocjacji - 609 855 979
Skoda Felicja gaz - 97 rok, benzyna
z gazem, zadbany, srebrny, 4900 zł. 601 924 778
Skoda Felicja gaz - 97 rok, srebrny,
benzyna + gaz, zadbany, centralny
zamek, 5200 zł. - 601 924 778
Skoda Octavia - 1.9 TDi combi
2001 rok, pierwszy właściciel - salon
Polska, srebrny metalik, napęd 4x4,
elektryczne szyby, klimatyzacja, ABS,
relingi dachowe, stany dobry, możliwość odliczenia VAT 20.000 brutto
- 660 477 979
Skuter - Baotian 2006 rok, pierwsza
rejestracja 2007, cena 1300 zł. do
uzgodnienia - 508 764 585
Skuter Honda 1 tys. zł. - 90 rok,
zarejestrowany, motorower, dwuosobowy, sprawny, cena 1000 zł. - 727
227 917
Skuter Imstar 50 - 2008 rok, dotarty,
zarejestrowany, opłacony, paliwo, olej,
kask gratis, zadbany, cena 1750 zł. do
uzgodnienia - 507 202 178

Star 200 - Z HDESEM 2,5 tony, zarejestrowany, sprawny - 607 509 762
Star 266 - 1996 rok - DŁUŻYCAzarejestrowany, opłacony - 509 666 381
Star 660 - stan dobry, do przewozu
drewna stosowego - 607 509 762
Suzuki DR 650 - enduro 92 rok,
zadbany, uszkodzony silnik, nie drogi
koszt naprawy, cena do uzgodnienia
- 796 711 866
Suzuki katana skuter - suzuki katana
skuter - 604 842 834
Suzuki Samuraj 94 - składak, buda
plastik, krata przednia, progi, halogeny
na dachu, kolor wrzosowo-srebrny,
przegląd i OC do końca roku, w pełni
sprawny cena 6500 możliwa zamiana
na diesla - 601 881 1262
Tico SX - 1999 biały, do jazdy lub na
części ślady rdzy, od 2 lat niejeżdżony,
cena 1500 zł - 605 036 890
Toyota Avensis - 2003, 1,8 benzyna,
bogate wyposażenie, kupiona w
salonie w Polsce, serwisowana, bez
wypadku. Sprzedam lub zamienię na
Corollę - 505 120 452
Toyota Celica 1.6 STI - 92 rok,
stan bdb., cena ok. 8000 PLN - 697
421 027
Toyota Corolla - tanio - z roku 1989,
1.8 diesel spalanie 6 litrów max w
mieście kolor czerwony - tanio - 781
154 136
Toyota Previa Van - 8 osób ABS, klimatyzacja, elektryczne szyby, lusterka
2 x szyber dach, centralny zamek,
skrzynia automat, instalacja gazowa
cena 5800 zł. do negocjacji - 604
208 710
Vectra - 1.8 benzyna + gaz na
alusie, cena 1800 do negocjacji - 725
423 627
Vectra - 1.8 na gazie obecne OC i
przegląd, 91 rok - 726 482 961
Vito osobowe z klimatyzacją - oryginalne fotele, 98 rok, 2,3 td, salonowy,
bezwypadkowy, abs, asr, ebd, alu, stan
bdb., cena 15500 - 727 227 917
Volkswagen T4 tanio - 1.9D, 1993,
stan techniczny bdb. wizualny dobry
TANIO - 726 193 247
Volvo 440 benzyna + gaz - 1992, 1.8
benzyna + gaz, autko sprawne OC +
przegląd 5/2010 - 508 727 964
VW Golf 2 - rok produkcji 1991, kolor
czerwony, pojemność 1600 cm3, przebieg 220 tys./km w stylu sportowym do
tego 2 komplety opon wraz z felgami.
Cena 1500 zł. do negocjacji - 603
668 352
VW LT 35 skrzynia z pl. - samochód
dostawczy - wym.4,5x2,1x2,1 2000r.
2,8, tdi 290000 tys. km 9 palet cena
28,500 PLN - 601 858 667
VW Passat 1,9 TDI - B4 90KM, kombi,
czarny, 1995 rok, stan bdb. + nawigacja
- 500 431 313
VW Passat 1.9 tdi, 115 km - 1999,
AIRBAG, alufelgi, klimatronik, skóra
- alcantra, 174 tys. km, po wymianie
oleju, paska rozrządu, kpl. kół zimowych, xenony, autoalarm, immobilizer,
granatowy - 603 353 118
VW Passat 90 rok, kombi - 1,8 l silnik
benzynowy - 90 KM, kolor granatowy,
stan ogólny dobry, przegląd ważny do
01.09.2010 rok, nowy akumulator cena
3500 zł. do uzgodnienia - 76 17 073
VW Passat B5 - rok 2000, 19 tdi 115
KM KOMBI, 6-bieg, bardzo bogate
wyposażenie, sprowadzany z Niemiec,
książka serwisowa, opłacony zarejestrowany, cena do negocjacji 24000
tys. zł. - 669 911 200
VW Polo - Fox 1996, 1.3 benzyna
uszkodzony przód i tył, silnik sprawny,
1000 zł. - 502 337 297
VW Polo 1,2 - rok 2002 - z salonu,
pierwszy właściciel, stan idealny - 692
352 863

Skuter ‘’Keeway Focus’’ - cena
2000 zł. oraz sprzedam skuter PIAGGIO cena 800 zł. Sprzedam piłę
HUSQVARNAMODEL 357 cena 1200
zł. oraz kosiarkę HUSQVARNA cena
400 zł. - 669 963 462

VW Polo 91 rok - czerwony, ważny
przegląd i OC do 2010r, zadbany, 1000
ccm, 1850 zł. - 601 924 778

Skuter Taljet tuning - formula 50 po
tuningu mechanicznym jeszcze na
dotarciu. Posiada wiele wachaczów,
zwieszenie przednie 2 hamulce tarczowe, zarejestrowany, opłacony - 691
566 585

VW T4 - 1992 rok, 2,5 benzyna,
automat, srebrny, long, Carawelle 9
osobowy, szyberdach, tempomat,
komputer, pełna elektryka, klimatyzacja do naprawy, stan dobry - 505
092 574

RÓŻNE
SPRZEDAM
Do tańca towarzyskiego - buty rozmiar36 i 37 mało używane - 603
938 986
Drzewo orzecha włoskiego - do
samodzielnego wycięcia na jesień na
prywatnej posesji w Wojcieszowie - 605
741 051
Gitara - YAMAHA RGX 321 - 609
851 863
Kolumny Kenwood 120w - radio
wzmacniacz, wzmacniacz, odtwarzacz
cd sony, duże 300 zł do negocjacji
- telewizor Schneider 29 cali 100 zł.
wszystko stan dobry - 783 616 356
Pianino doskonalej marki - Weinbach
- trzy pedały, met.płyta, kolor machoń
- 691 800 131
Piec gazowy jednofunkcyjny - używany firmy JUNKERS cena 500 PLN
kontakt - 607 592 054
Podręczniki - do polskiego, niemieckiego, angielskiego, słowniki,
rozmówki - 609 851 863
Proslim Gold - komputerowe urządzenie do zabiegów kosmetycznych:
drenaże masaże liftingi usprawnianie
itp. - 691 800 131
Puzzle ósemka z rozbiórki po 8
zł. - Puzzle ósemka z rozbiórki po 8
zł. - 785 599 886
Rusztowanie 50 m2 - oraz kupię
używane schody modułowe - 661
118 739
Rusztowanie elewacyjne 50 m2 możliwość wynajęcia 30 zł. doba odbiór
własny, zapraszam - 661 118 739
Tanio płyty CD, kasety - magnetofonowe - wszystkie z hologramem - 609
851 863
Tuba 120 W - FIRMY-INFINITY cena
140 zł, do negocjacji - 783 616 356
Używane rusztowanie - elewacyjne
50 m2 - 661 118 742
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 - 075
75 261 53
Konie - niedrogo - 603 251 907
Betoniarka 250 litrów, 380 Volt,
po remoncie, stan bardzo dobry, 600
zł - Piechowice - 888 535 302
Palma duża 2m i 3,30m - 603 646
804
Okna plastikowe, 2 lata używane +
żaluzje zewnętrzne o wymiarach sze.
1,16, wys. 1,44 - 506 031 097
Zwierzęta - konie, wydzierżawię
stajnie konne, boksy, wybieg, 300 zł
miesięcznie - 605 209 637
Dwuteownik 300 dł. 4,15 mb drewno na rozpałkę - 668 519 457
Tanio piec kaflowy - przenośny - 601
826 002
Kanistry plastikowe 20 l. po środkach ochrony roślin - ok. 200 szt. za
symboliczną kwotę - 502 351 405

RÓZNE
KUPIĘ
Buty damskie, dziewczęce - lakierki,
pantofelki, czółenka, czerwone, żółte,
fioletowe, białe, czarne, stan obojętny,
dobre ceny, za nim wyrzucisz zadzwoń
- 783 616 356
Okna drewniane - poniemieckie z
rozbiórki - 605 600 290
Stare wagony, lokomotywy, tory - H0
Piko Roco Lima itp. mogą być uszkodzone z brakami kupię też stare auta
tylko w skali H0 i TT - 604 429 249
Zabytkowe meble do renowacji 075 76 210 36
Starocia, meble, szkło, porcelanę,
obrazy, grafikę, militaria, białą broń,
odznaczenia, zdjęcia, dokumenty
wojskowe, figurki i inne stare przedmioty - 609 443 235
Piec - mały C.O - 0,6 - 0,8 - 607
220 746
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REKLAMA

Zaprasza na studia licencjackie i inżynierskie

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

