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plus TYGODNIA
ksiądz prałat Andrzej Bokiej
proboszcz parafii pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego

Fot. Archiwum

ROZMAITOŒCI

Fot. Konrad Przezdzięk



NA TOPIE
Zdzisław Gasz
turysta z charyzmą

– Co by było, gdyby nie było Festiwalu „Silesia Sonans”? – zapytał
w miniony piątek ksiądz Bokiej, pomysłodawca imprezy,
której już XII edycja cieszy uszy melomanów. Ano,
nie byłoby prawie nic, bo festiwal, a zwłaszcza jego
tegoroczne koncerty, to chluba dla Jeleniej Góry.
To do nas przyjechał jeden z najlepszych wirtuozów organów na świecie Olivier Latry, to u nas
będzie Wojciech Kilar, znany kompozytor. To
Jelenia Góra jest na językach świata sztuki. Te
wydarzenia wpisują się w jubileusz 300-lecia
budowy Kościoła Łaski. O należytą rangę i
oprawę uroczystości gospodarz świątyni
zadbał lepiej niż trzeba.

(tejo)

Godność Członka Honorowego PTTK otrzymał podczas XVII
walnego zjazdu tej organizacji znany działacz turystyczny i
pasjonat przyrody Zdzisław Gasz. W historii oddziału zaszczytu
tego dostąpili nieżyjący już Mieczysław Holz i Teofil Ligenza vel
Ozimek. Pan Zdzisław to niezmordowany inicjator dziesiątek
przedsięwzięć turystycznych. Człowiek obdarzony bardzo
dobrą pamięcią i erudycją. Krajoznawca z zamiłowania.
Zorganizował imprezy, szkolenia, wycieczki, rajdy,
konkursy dla ponad 150 tysięcy uczestników, w większości dla młodzieży. Jego hobby „stacjonarne” to
historia, zwłaszcza okres piastowski oraz powstania
narodowe w XIX i XX wieku. Hobby „mobilne” zaś
to wycieczki, wyprawy i to zarówno te sentymentalne zadeptywanie doskonale znanych Beskidów
(każdego roku co najmniej dwukrotne), jak i wyprawy dalekie – mówi o swoim koledze Andrzej
Mateusiak, szef miejscowego PTTK.

(tejo)
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Hulajnogą pod auto
Trzynastolatek, który w miniony piątek po południu jechał na
hulajnodze po ulicy Myśliwskiej w
Karpaczu, nagle skręcił na środek
drogi i wjechał pod jadący z naprzeciwka samochód marki Citroen,
prowadzony przez 27 letnią kobietę.
Chłopiec doznał wielu obrażeń cia-

ła i trafił do szpitala. Lekarze ocenili
jego stan na dość poważny, choć nie
zagrażający życiu. Nastolatek został
hospitalizowany. Policja prowadzi
dochodzenie które ustali okoliczności wypadku i kto zawinił.

(Mar)

Życie w ramach
Kamil Kuskowski

Na dwóch gazach i z zakazem
Pod wpływem alkoholu i wbrew zakazowi sądowemu
prowadził pojazd. Teraz niepoprawnemu kierowcy grozi
mu kara do trzech lat więzienia oraz wysoka grzywna.
W minioną środę około godziny
1.30 policjanci Wydziału Prewencji
Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej
Górze na ulicy Lipowej zauważyli
samochód marki Fiat Cinquecento.
Sposób jazdy kierowcy wskazywał,
że prowadzący był nietrzeźwy.
– Policjanci zatrzymali pojazd
do kontroli drogowej. Kierującym
okazał się 33-letni jeleniogórzanin.

Od mężczyzny wyraźnie czuć było
alkohol. Przeprowadzone badanie
wykazało 1,2 promila. Kierujący
jechał również wbrew zakazowi
sądowemu. Zakaz ten obowiązuje
go do marca 2010 roku – mówi podinsp. Edyta Bagrowska z policji.

(tejo)

33-latek odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwości oraz naruszenie
zakazu sądowego. Za te przestępstwa grozi mu kara pozbawienia
wolności do 3 lat oraz grzywna. Na jak długo mężczyzna straci prawo
jazdy, zadecyduje sąd.

Uczniowie ZSEiT jeszcze w
nieskończonych ramach kadru
artysty.

Przyroda jak malowana
Uczniowie Liceum Plastycznego w Cieplicach wzięli udział w dwudniowym plenerze w
Parku Norweskim. Najlepsze ich dzieła trafią na widokówki. Wszystko z okazji dwóch
tegorocznych jubileuszów.
dzibę Muzeum Przyrodniczego i jej najbliższe otoczenie. W
miniony poniedziałek młodzi
ludzie pracowali pod opieką
Beaty Kornickiej-Koneckiej,
znanej artystki plastyka oraz
pedagoga z Zespołu Szkół
Rzemiosł Artystycznych.

O jubileuszu LP czytaj na stronie 7
– W tym roku zbiega się
stulecie pawilonu i Parku
Norweskiego z 30. rocznicą
założenia Liceum Plastycznego – mówi Stanisław Firszt,

fowały się dziesiątki
turystów. Dzieło artysty to jeden z akcentów
projektu BWA „Słownik
Sytuacji”.
Kamila Kuskowskiego
drażni pasywna rola widza w procesie twórczym,
dlatego istotą jego sztuki jest interaktywność.
Osiągnął to, na przykład,
poprzez przedstawienie
pustych obrazów z nagranym komentarzem ich zawartości. Prawdziwe dzieło
powstało zatem w mózgu
oglądającego.
(tejo)
Fot. Konrad Przezdzięk

DZIŚ W JELONCE

dyrektor MP. Z tej okazji placówka zaprosiła do współpracy artystycznie uzdolnionych
licealistów, którzy utrwalili na
rysunkach lub obrazach sie-

Wszystkie prace po ukończeniu zostaną przekazane do
Muzeum Przyrodniczego.
– Najlepsze wydrukujemy w
formie pocztówek promujących naszą placówkę – mówi
Stanisław Firszt. – Będzie
to zarazem debiut dla wielu
uczniów i ciekawa forma
prezentacji Parku Norweskiego i postawionego przed
stu laty przez Eugena Fuellnera pawilonu – dodaje.


(tejo)

Tradycyjna sztuka bywa
nudna, a poszukiwanie
nowych form ekspresji – fascynujące – tą dewizą kieruje się Kamil Kuskowski,
artysta poszukujący nowego wyrazu malarstwa.

Szukał, aż znalazł. Postawił w
Jeleniej Górze dwie ramy z kadrem
wycelowanym na ciekawe zakątki
(plac Ratuszowy i Park Norweski).
I tak powstały żywe obrazy tworzone nie pędzlem malarza, ale
rzeczywistością. Na takim płótnie
może znaleźć się każdy, a zamiast
pozować artyście, wystarczy zatrzymać się na chwilę, którą uwieczni
aparat fotograficzny.
Pomysł chwycił, bo – oprócz
klasy z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystycznych, która w Biurze
FOT. rylit Wystaw Artystycznych wysłuchała
w miniony czwartek wykładu
Kuskowskiego, w ramach fotogra-
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Nowy zawód - dyplomowany księgowy.
rAêê9ê±êê êê¾
9êAêêêêêkêzê
rAêêwê êêêêêê
êkAêêêA ê ê8ê¾
êI êêêANêzê Aê9êê
ê®êêN±êêA±êêê
NêÀ IêAêêêAêrAê A8êê ¾
9êêê Nêmêê8êêêF±ê
êêêêêêAêêêê
NIêêêê9±êXê êêêê
N8êAêêANêkêêêêêê
 êAêê8ên Iêzêê8êNAêvê¾
ê NêêêêêêAêê±êIêê
ê ê8êêêêv ê{êêqênIê
zêrAêêw±êqê{
qê¾êqêêê
Aê êê ê ê ê¾
êA¸
qê {ê ¾ê w±ê
IêêIêê êAN±ê
êNêXê ±ê8êê ê
ê  ê ê ¾
ê ê ê qNê Aê  ê  ê
ê Xê ±ê ê ê ê
Nêê ê  ê±êê¾
ê êêêêtêm¾
Iêê8êê ê
ê8êêqNê
ê êê êNêAê  ê
Iê ê Iê Iê uê ê
ê Aê  ê ê Aê ê
Xê I ±ê Iê ê ê

wêêêê êAêAê
jêê ±êIê Aê ê¾
 8êAêêAN±êIê Aê ê
89êêêê¾
êrIêê9êêê êê

Xê9êêê±ê
±êX êê9êêê ê
jê Aê Xê ê ê Iê

 ê ê Nê ê ê
ê ±ê Iê ê ê
êê êêA±êXê Xêêê
êêêê8F±ê
Iê8êê9êAêêê
±êêêêêêê
 Nê ê ê ê ê
8ê Aê  ê Iê ê A ¾
êêêêI êê
qê¾êrêzê¾
 êêêêêê
F¸
qê{ê¾êqXêêê¢ªª§±ê
ê ê ê ±ê Nê
8ê Aê  ±ê  Nê ¾
êA±ê ê êê
zrwê wê ê Iê ê
ê 9êAê Aêêê
vê ±ê ê ê  ê ¾
êA±ê AêAê  êê
~êê8ê8êv ±êIê
 A8ê ê ±ê 8ê 9ê ê ê
êqXêê Xêêê



89êêqênI¾
ê ê Fê ¾
8ê ê  ê
êFê¾
êêêêê
ê tzzm½tzy±ê
êtAê
zIêzNêmê½êtA¾
êzIêyNê
qê¾êrê Aê êê
¸ê
qê {ê ¾ê sê ê
ê yê wIê ê ê
8ê n Iê zê  ¾
ê ê ê ê  ê 8ê ê
8ê zê A±ê Xê ê
ê Iê Nê ±ê Xê
Nê 8ê ê ê ê
ê Aê nê ê
ê8êFêê
êêN±ê êê¾
±êêêê Fê ê
êuêêêêê
êXêêêA ¾
Iê ê jê zê
rê ê lê ê yN±ê
8ê êAêê¾
êê ±êêê8êAê
ê tA8ê mAê rAê
pmhjêwêêêê
êêê99ê Nê
êv êjêê êXê
¡§êêêêê
q¾ênêê8ê
9êêêAêêz¾
êrAêêwêêê
êê¸ê
qê {ê ¾ê ~ê ¾
êAê8êêêê®½½
êêê êv êêqê
nI±êêêª§¥¾¦¤¡¾¢¢¾ªª

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

14 wrzeœnia 2009 r.

WYDARZENIA

Zabiła ich mgła

Fot. NOL



– podkreślił świadek wypadku.
Kobieta żyła jeszcze, gdy na
miejsce dotarła ekipa pogotowia ratunkowego. Niestety,
mimo intensywnej reanimacji
zmarła. Zdążyła powiedzieć
ratującym, że lecieli na spotkanie biznesowe i w samolocie nie było nikogo więcej.
– Nie potrafimy powiedzieć,
jakie są przyczyny tragedii.
Miejsce zostało zabezpieczone
i zostanie szczegółowo zbadane
przez fachowców z Urzędu Lotnictwa Cywilnego – wyjaśnia prokurator Małgorzata Kopczyńska
z Prok uratur y Rejonowej w
Kamiennej Górze. – Tylko oni
mogą ustalić co się tutaj stało.

Lecieli do Kowar na rozmowy w interesach. Na wysokości obszaru między Pastewnikiem
i Płoniną ich awionetka runęła w gęstwinę drzew. Żyli tylko chwilę po katastrofie. Pilot
zmarł przed przybyciem pogotowia, pasażerka – podczas reanimacji. Ta katastrofa to
ostrzeżenie dla komunikacji lotniczej w regionie, która chce się rozwinąć, ale jednocześnie pełna jest barier i niedoskonałości.

Pogoda (nie)
dla lotników
W górzystym regionie jeleniogórskim,
będącym jednocześnie aktywnym centrum sportów lotniczych i coraz częściej
aspirującym do włączenia w sieć lotnictwa
komunikacyjnego, to pierwsza taka
katastrofa od dziesiątek lat. Wprawdzie
po 1945 roku w górach rozbił się samolot
z żołnierzami, którzy chcieli uciec z
Polski, ale tamtą tragedię pokrył już cień
zapomnienia. Samorządowcy już od kilku
lat upatrują szansę rozwoju miasta w
przyspieszeniu komunikacyjnym. Przy
fatalnych drogach i jeszcze gorszych
torowiskach, które Jelenią Górę łączą z
resztą Polski, samoloty to złoty środek
transportu. Przebudowa lotniska była
deklarowana jako jeden z priorytetów
programu obecnego prezydenta Marka
Obrębalskiego, a o budowie pasa startowego przystosowanego dla niewielkich
samolotów pasażerskich mówi się już
od co najmniej kilku lat. Rzeczywiście:
coraz częściej ludzie interesu wybierają
połączenie lotnicze ze stolicą Karkonoszy.
Niestety, jak tragicznie może się to skończyć, pokazała rzeczywistość w miniony
piątek. Przyczyny katastrofy z Pastewnika
wyjaśni komisja. Ten wypadek będzie na
pewno przestrogą dla pilotów, ale też
powinien być bodźcem dla decydentów,
którzy o przebudowie lub budowie lotnisk
(na przykład pod Starą Kamienicą) tylko
mówią.
Konrad Przezdzięk

NIE JEST WYKLUCZONE, ŻE PILOT ZBYT
WCZEŚNIEJ OBNIŻYŁ PUŁAP LOTU,
CO PRZY FATALNEJ WIDOCZNOŚCI
NA ZIEMI W TERENIE GÓRZYSTYM
MUSIAŁO SIĘ SKOŃCZYĆ TRAGICZNIE
Kowarach w ośrodku Jelenia
Struga. Niestety, gdy do celu
mieli zaledwie kilka minut lotu
na ich trasie w mgle „wyrosło”
lesiste i strome zbocze góry.
Samolot uderzył skrzydłem w
świerk, który padł pod ciosem.
Następnie maszyna
wpadła
między drzewa po
kolei tracąc skrzydła, podwozie i na
ko ń c u p o ś c i ę c i u
kolejnego świerku
upadła strzaskana
na ziemię.
– Byłem koło domu i ścinałem
chwast y które zarast ały mi
kartoflisko – mówił Franciszek
Krzywniak z Pastewnika – nagle
usłyszałem huk i trzask drzew.
Zobaczyłem jak samolot znika
w lesie. Pobiegłem tam na po-

moc. Na miejscu był już sąsiad,
który mieszka tuż obok. Miał ze
sobą piłę i wycinał nią dojście do leżącego
samolotu.
Przyjecha-

(Mar)

l i
strażacy i razem obróciliśmy samolot.
Oboje – pilot i pasażerka – żyli, ale bardzo cierpieli.
Zanim przyjechało pogotowie
mężczyzna już zmarł. Ta pogoda im przeszkodziła, gęsta
mgła wszystko przykr ywała

Jedną z ofiar jest Jan B., mielecki przedsiębiorca, właściciel firmy zajmującej się
handlem maszynami rolniczymi. To on siedział za sterami samolotu. W Mielcu ta
wiadomość wywołała spore poruszenie, ponieważ był człowiekiem znanym w regionie.
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Fot. Mar

Awionetką typu Piper Archer
II leciało małżeństwo z Mielca.
Zamierzali dotrzeć do Jeleniej
Góry a z niej do Kowar, gdzie
byli umówieni na spotkanie w

– Ten typ samolotu ma prawdopodobnie wysokościomierz
ciśnieniowy, któr y działa z
pewnym opóźnieniem – przypuszcza dyrektor Aeroklubu
Jeleniogórskiego, Jacek Musiał
– dlatego latanie bez widoczności ziemi jest sporym ryzykiem.
Zresztą i nasze lotnisko nie jest
przystosowane do przyjmowania samolotów bez wystarczającej widoczności.
Nie wiem, czy pilot nie
powinien był zawrócić
na najbliższe, wolne od mgły lotnisko
– mówi.
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W minioną niedzielę po raz
kolejny w Karpaczu odbyło się
uroczyste odsłonięcie Śladów
Zdobywców. Bohaterami wydarzenia byli: Bogdan Jankowski,
Aleksander Lwow, Janusz Majer
oraz Bogusław Ogrodnik. Wieczorem w hotelu Sandra Spa
można było obejrzeć pokazy o
tematyce górskiej oraz spotkać
się, porozmawiać i zrobić zdjęcie
himalaistom.

Zazdrość i zbrodnia

Bajkobus pełen energii
Wczoraj (niedziela) na plac
Ratuszowy w Jeleniej Górze zajechał Bajkobus wrocławskiego
Teatru Lalek. Aktorzy wystawili
przedstawienie dla najmłodszych
z Domu Dziecka „Dąbrówka”,
którzy wygrali finał konkursu „Bezpiecznie z prądem” we
Wrocławiu.

Policjanci w pobliżu
miejsca znalezienia
martwej ofiary zbrodni.

Książka za grosik
Od poniedziałku do czwartku
Książnica Karkonoska zaprasza
mieszkańców chętnych na zakup
tanich wydawnictw na tradycyjny kiermasz „Książka za grosik”.
Stoiska z atrakcyjnymi tytułami
za symboliczne pieniądze staną
na placu Piastowskim przy filii
nr 4 KK oraz przy ulicy Bankowej,
przy głównej siedzibie Książnicy.

Widzą światłość
Uszkodzoną i szpecącą trakt
śródmiejski latarnię z ul. 1 Maja
na wysokości Pocztowej po kilku
miesiącach w końcu wymieniono
na nowy słup. Przy skwerku
zrobi się po zapadnięciu zmroku
jaśniej. Docenią to z pewnością
przechodnie, którzy – podczas
skracających się dni – będą po
południu przechodzić traktem
śródmiejskim na zakupy lub do
domów. Nowa latarnia doświetliła także przejście dla pieszych
przez ul. Piłsudskiego u wlotu
Bankowej.

MZK szuka prezesa
Postępowanie kwalifikacyjne
na stanowisko prezesa zarządu
ogłosiła Rada Nadzorcza Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego.
Kandydat powinien mieć – między innymi – wyższe wykształcenie oraz co najmniej pięcioletnie
doświadczenie w zarządzaniu.
Musi też przedstawić koncepcję
zarządzania firmą. Zainteresowani mają czas na zgłoszenie swoich
kandydatur do 25 września. Do
chwili przekształcenia Miejskiego
Zakładu Komunikacyjnego w
spółkę, firmą zarządzał Marek
Woźniak, jeden z najstarszych
stażem szefów jeleniogórskich
instytucji.

Plądrował altany i
piwnice
Narzędzia ogrodnicze i drobne elementy metalowe kradł z
altanek, do których się włamywał, 15-letni jeleniogórzanin.
Nastolatek włamał się też do
jednej z piwnic w budynku
wielorodzinnym na Zabobrzu.
Zabrał 20 słoików przetworów
owocowo-warzywnych, które
po drodze wyrzucił. Wyrostek
był już wielokrotnie notowany
za przestępstwa przeciwko mieniu. Teraz o jego dalszym losie
zadecyduje sąd rodzinny.

nie wie o czym mówię, i że ona mi
nic nie ukradła. Co tu więcej opowiadać. Takie środowisko, takie ludzie.
Wystarczy wejść do domu i zobaczyć,
ale pani niech tam lepiej nie wchodzi.
Teraz jest tam jej siostra z kimś, proszę
na siebie uważać – ostrzegali nas
mieszkańcy.

prawda? – pytamy sąsiadów. Z tego co
wiemy mieszkali razem chyba do tej
tragedii. Ale do końca też nie wiemy
jak było między nimi, nikt się jakoś
tym nie interesował.
Mimo niemiłych wspomnień,
jakie pozostawiła po sobie w pamięci
mieszkańców Sobieszowa Beata O.,
ludzie mówią, że jest im przykro.
– Jak była to była, z tego jak żyła, niech
ją Pan Bóg rozgrzesza, ale szkoda
kobiety, nie sądziliśmy, że aż tak się
to skończy – słyszymy. – Różne rzeczy
się już widziało, on zawsze był o nią
zazdrosny, ale żeby zrobić takie coś?.
Czy go zdradzała? Kto to wie? Ale z
pewnością większość rzeczy sobie
ubzdurał, wymyślał. Piła – to fakt, ale
żeby go zdradzała, nie wiem.

W strachu

Po znalezieniu w miniony weekend
zwłok Beaty O. przy torowisku między
Sobieszowem a Jelenią Górą, mieszkańców ogarnął rodzaj psychozy.
Na adres redakcyjny przesłano nam
anonimowego maila z informacją,
że w Sobieszowie grasuje seryjny
zabójca, który kolejnej osobie podciął
gardło, a innego człowieka pobił do
nieprzytomności. Zgodnie z ustaleniami policji, potwierdził się tylko
jeden z elementów tej informacji.

ZWŁOKI SPRAWCA PORZUCIŁ PRZY
De mortibus nil nisi bene – o zmarłych albo dobrze, albo
TOROWISKU. MIAŁO TO NAPROWADZIĆ
wcale. Tę rzymską maksymę do serca wzięli sobie ci, którzy
znali Beatę O., zabitą w Sobieszowie na początku września
ŚLEDCZYCH NA FAŁSZYWY TROP.
przez byłego konkubenta. Dlatego nie chcą za wiele mówić
o ofierze zbrodni. Snują natomiast wiele teorii na temat
Rzeczywiście w tym samym czasie
Wstydzą się brudu
zabójstwa i jego przyczyn.
do szpitala trafił mężczyzna, który
Andrzej, bo tak według okolicznych
mieszkańców ma mieć na imię konkubent i zabójca Beaty O., to człowiek
z półświatka. – Wcześniej był już w
więzieniu za kradzieże i rozboje.
Cały wytatuowany, o twarzy, której
przestraszyłby się każdy stając z nim
oko w oko. Nikt z nas nigdy z nim
nie rozmawiał. Tylko zwykłe „dzień
dobry”. I tyle. To rodzina, która nie
cieszyła się najlepszą reputacją – mówią sąsiedzi.

Czym skorupka

Beata O. miała tylko jednego syna.
Teraz ma około osiemnastki. Siedzi w
więzieniu za kradzieże. Od najmłod-

szych lat okradał komórki ludziom,
ale jako niepełnoletniemu nic nie
można mu było zrobić. A Beatę i jej
siostrę, z którą mieszkała, zostawili
jej partnerzy. – Trudno się dziwić, w
domu „Sodoma i Gomora”, cały czas
tylko wóda. – To pijaństwo zniszczyło
im życie. Kiedy jeszcze żyła matka
Beaty O., to jakoś się to wszystko trzymało – słyszymy od mieszkańców.
Kiedy jednak kobieta zeszła, Beata zaczęła pożyczać pieniądze od
sąsiadów. – Przychodziła do mnie,
pożyczała, prosiła to dawałam – mówi
starsza pani. Ale kiedy upomniałam
się o zwrot pożyczki, powiedziała, że

W miniony piątek na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości
uroczyście wbito łopatę pod budowę nowej fabryki
TBAI Poland. To pierwsza inwestycja tej spółki w Unii
Europejskiej.

Pukamy do drzwi jednorodzinnego
domku ze spaloną szopa od tylnego
podwórza. Do niedawna mieszkała w
nim ofiara z zabójcą, konkubentem,
swoją siostrą i jej partnerem. Drzwi są
zamknięte, otwarte są tylko okna, ale
brudne firany zasłaniają wnętrze parteru. Pukamy, dzwonimy dzwonkiem,
ale nikt nam nie otwiera. Na nasze
pytanie, gdzie są lokatorzy, sąsiedzi
odpowiadają nam, że w środku.
– Nie chcą pewnie otworzyć, w
sumie to nigdy nikomu nie otwierają,
pewnie się wstydzą tego, jak mają
w domu – mówią. Słyszeliśmy, że
kobieta niedawno rozeszła się z
konkubentem, który ją zabił. Czy to

okazał się znajomym Beaty O., który
przed zbrodnią pił z nią alkohol w
swoim mieszkaniu.
Pierwotnie trudno było skojarzyć
te dwa zdarzenia czyli znalezione
zwłoki i pobitego mężczyznę leżącego

w szpitalu. Mężczyzna, który trafił do
szpitala, początkowo utrzymywał, że
spadł ze schodów i stracił przytomność. Dopiero później okazało się, że
został on pobity najprawdopodobniej
kijem bejsbolowym przez byłego
partnera Beaty O.

Jak zagadka

Gdzie kobieta została zabita i w jaki
sposób? Tego też jeszcze nie wiadomo.
Jedni mówią, że w mieszkaniu tego
pobitego przyjaciela. Stamtąd zabójca
miał wynieść zwłoki i wrzucić do
rowu przy torowisku. Po co? By zmylić
trop policji.
Ze wstępnych ustaleń w sprawie
wynikało, że mogła ona ponieść
śmierć w wyniku potrącenia przez pociąg. Kolejne czynności i ustalenia w
tej sprawie wykluczyły taką hipotezę
i potwierdziły, że doszło do zabójstwa.
Zatrzymanie sprawcy było już tylko
kwestią czasu.
Inni mieszkańcy z Sobieszowa
twierdzą jednak, że kobieta została
siłą zaciągnięta przez zabójcę do
parku i tam straciła życie. Są to
jednak tylko domniemania. Co faktycznie stało się tragicznego dnia,
w którym doszło do zabójstwa już
niebawem ustali prokuratura. 45latek wytypowany jako sprawca
przestępstw został zatrzymany przez
policjantów już następnego dnia w
jednym z mieszkań, gdzie przebywał.
Był pijany. Przeprowadzone badanie
wykazało 2,7 promila alkoholu w jego
organizmie.
Został tymczasowo aresztowany
na trzy miesiące. Był już notowany za
inne przestępstwa. Teraz odpowie za
zabójstwo i usiłowanie zabójstwa, za
co grozi mu nawet kara dożywotniego
pozbawienia wolności.

Angelika Grzywacz

Bił aż zabił
– Według ustaleń policji do tragicznego zdarzenia doszło w nocy z 4 na 5 września 2009 roku
w jednym z mieszkań. 38-letnia kobieta wspólnie ze swoim znajomym pili alkohol. Niespodziewanie do mieszkania wtargnął jej były konkubent. Mężczyzna ciężko pobił biesiadników.
Mężczyzna trafił do szpitala, a kobieta wskutek doznanych obrażeń zmarła – informowała
podinsp. Edyta Bagrowska z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

Gigant motoryzacyjny za miedzą

Teren jest już przygotowany. Lada moment
stanie pierwsza konstrukcja. Na ponad 8 ha
działce zostanie wybudowany kompleks produkcyjny, składający
się między innymi
z: tłoczni, lakierni,
spawalni, krajalni
i szwalni. Począwszy od czerwca
2011 roku nowa
spółka zamieZłośliwi nie kryją, że na nową prezes Iwonę Krawczyk spadają sukcesy jej
rza produkopoprzednika, Szymona Madery, który szefował firmie wtedy, kiedy zawierano
wa ć ro c z n i e
280 tys. ram
korzystne kontrakty z Japończykami. Maderę odwołano, a I. Krawczyk spija
oraz pokr yć
śmietankę.
siedzeń samochodowych.
Będzie je dou nas 120 mln zł. Powstaje wizytówka zamierzeń. Połączymy najnowocześniejstarczać do montowni należą- nie tylko naszej strefy, ale całego regionu sze technologie. Dostarczymy naszym
cych do grupy Toyota Boshoku – mówi prezes kamiennogórskiej strefy, klientom z całego świata produkty o najw Europie.
Iwona Krawczyk.
wyższej jakości, w dodatku w przystępnej
- To jeden z ważniejszych
Prezes zarządu TBAI Poland, Masaki cenie. Pracę otrzyma ponad 420 osób.
projektów, realizowanych w Suzuki: Mamy dopiero zalążek naszych
(RED).
strefie. Japończycy zainwestują

Fot. MoJa Multimedia

Zostawili ślad

Fot. Mar

RYTM TYGODNIA
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WYDARZENIA
ULUBIONY LOKAL, PENSJONAT, HOTEL

Podium dla najlepszych
Klasyfikacja
1.Dom Gościnny Villa Nowa
– 147 głosów
2.Hotel Caspar – 142 głosy
3.Pub Belfast – 107 głosów
4.Galeria Czekoladowa
– 48 głosów
5.Wedle Bucków – 31
6.U Leszka Kamienna Góra
– 24
7.Pasja – 23
8.Sonata – 22
9.Przycup w Dolinie, Radomierz – 11
10.Hotel Las – 10
11.Hotel Tango – 9
12.Sphinx – 9
13.Pyrna chata - 8
14.Bristo Miś w Karpaczu – 7
15.Old Pub – 6
16.Granderoma – 6
17.Bar Tokaj ulica Pocztowa
Jelenia Góra – 5
18.Hotel Jan – 4
19.Retro – 3 i Sorento Plac
Ratuszowy – 3
20.Hotel i restauracja
Polonia Cieplice – 2
21.Gościniec Łojewski
w Wojcieszycach – 2
22.Pub Bukowy
w Jagniątkowie – 2
23.Pałac Wojanów – 2
24.Gazownia – 1 głos
25.U Chochoła Szklarska P
oręba – 1
26.Jelenia Struga Kowary – 1
27.Pensjonat Śnieżka
w Karpaczu – 1
28.Naleśnikarnia Cieplice
Pl. Piastowski – 1
29.Teatr Nasz Michałowice – 1
30.Carmen Karpacz – 1
31.Kawiarnia Radar
w Mysłakowicach – 1
32.Chata za wsią – 1
33.Blues Caffee – 1
34.Ośrodek wczasowy
Karolinka w Podgórzynie – 1
35.U ducha gór Karpacz – 1
36.Pensjonat Zakątek
w Szklarskiej Porębie – 1
37.Pałac na Wodzie
w Staniszowie – 1
38.Kawiarnia Klubowa
w Cieplicach – 1

Dom Gościnny Villa Nova zajął pierwsze miejsce w zakoń- nie tylko piękne widoki, lecz takczonym w minionym tygodniu plebiscycie Jelonki na ulu- że przednią kuchnię i domową
biony lokal regionu. Kolejne lokaty przypadły: Hotelowi atmosferę dla gości.
Drugie miejsce przypadło HoCaspar i Pubowi Belfast. Gratulujemy!
Przez wakacje na łamach tygodnika Jelonka.com, a w ciągu
dwóch minionych tygodni na
naszym portalu internetowym
Czytelnicy mieli szansę wyróżnienia ulubionego lokalu: czy to
restauracji, hotelu, baru, zajazdu,
gospody, karczmy, gościńca lub
pensjonatu.
Plon konkursu jest imponujący, a tematyka wzbudziła gorące

dyskusje. Bo oprócz wymienionych w klasyfikacji lokali,
Czytelnicy wymienili wiele innych, najczęściej w pozytywnym,
zachęcającym tonie.
Wygrał Dom Gościnny Villa
Nova, nowy punkt na mapie
gastronomii i hotelarstwa w
Jeleniej Górze. Położony niemal
na granicy miasta w urokliwym
zakątku osiedla Czarne oferuje

telowi Caspar w Cieplicach. Ten
obiekt wpisał się w pamięć gości
nie tylko smakowitą kuchnią i
klimatem właściwym placówkom z klasą. To także miejsce,
gdzie dzieją się wydarzenia kulturalne: koncerty, oraz wystawy.
Pub Belfast zajął trzecie miejsce. Znajdujący się na placu
Ratuszowym lokal nie tylko z
nazwy nawiązuje do tradycji irlandzkich. Konsumenci cenią go

W PAŹDZIERNIKU PIERWSZEJ TRÓJCE
WRĘCZYMY PAMIĄTKOWE DYPLOMY.
BARDZO PAŃSTWU DZIĘKUJEMY
ZA UDZIAŁ W NASZEJ ZABAWIE!
za miłą obsługę i niepowtarzalną
atmosferę wnętrza, którego
aranżacja przypadła wielu do
gustu. Słowa pochwały należą
się też za jakość serwowanego
tu menu.
To ścisła czołówka naszego
plebiscytu. Sądzimy, że sukcesem dla lokali w Jeleniej Górze
i regionie są nie tylko te laury

pierwszeństwa. Nawet najmniejsza wzmianka i pochwała ze
strony konsumentów to już jest
osiągnięcie. A nieliczne słowa
rozczarowania – bo i takie się
pojawiły – jak sądzimy, zmobilizują gastronomów do poprawy
jakości swoich usług.

Konrad Przezdzięk

Wszystko dla gości
Rozmowa z Pawłem i Ewą Kucharskimi, właścicielami Villi Novej

– Co sprawia, że wszyscy goście
którzy do Państwa przyjeżdżają
są zachwyceni warunkami,
jakie dla nich stworzono?
Paweł i Ewa Kucharscy – Goście,
którzy do nas przyjeżdżają, oczekują spokoju oraz wygodnego,
w dobrym stylu urządzonego
wnętrza. Chcą także dobrze zjeść
i czasem porozmawiać. Staramy
się im to wszystko dać. Doceniają
także samo miejsce, odległe od
miejskiego zgiełku, oraz to, że
szczeka tutaj pies, pieje kogut i
przed oknem spacerują sarny. Na
pobyt u nas decydują się osoby,
dla których ważny jest spokój i
kameralna atmosfera. Możliwości
noclegowo-restauracyjne mamy
dość ograniczone, możemy przyjąć i ugościć maksimum 20 osób.
Rozmawiamy w języku angielskim, niemieckim, francuskim
i włoskim. Oczywiście otwarci
jesteśmy również na mieszkańców
Jeleniej Góry. Na wszystkich tych,
którzy chcieliby urządzić u nas
kameralne spotkanie rodzinne
lub firmowe.
– Jednym z atutów Villi Novej
jest pyszna kuchnia Pani Ewy?
W czym tkwi jej sekret?
– Najważniejsze są świeże i

bardzo dobrej jakosci produkty.
Mamy miejsca i ludzi od których
kupujemy sery, warzywa i mięsa.
Spędziliśmy wiele lat poza Polską.
Prowadziliśmy hotel z restauracją
we Włoszech pod Florencją. Wiele
podróżowaliśmy po całym swiecie,
chętnie jadaliśmy w restauracjach

wyprobowujac rożne kuchnie i smaki. Serwowane
u nas dania nie są więc typowo polskimi, mają wiele
akcentów międzynarodowych.
Mamy bardzo bogatą piwnicę
win. To specjalność mojego
męża.

Nie tylko hotelarstwo – Hotel Caspar II miejsce
Rozmowa z Grażyną i Robertem Futerhendlerami,
właścicielami Hotelu Caspar w Cieplicach.

Mariusz Krynicki i Jacek Wyrzykowski, właściciele Pubu
Belfast, cieszą się, że po prawie
10 latach działalności ich lokal
został doceniony przez jeleniogórzan. Podkreślają, że trzecie
miejsce w plebiscycie zajęli
dzięki stałym klientom.

– Czy zajęcie drugiego miejsca
jest dla Państwa sukcesem?
– Dla nas sukcesem jest każdy
zadowolony i powracający do
Caspara gość.
To jest miarą oceny naszej pracy.
– Co należy zrobić, aby przyciągnąć gości?
– Zostaliśmy obdarzeni pasją
tworzenia. Caspar to hotel widziany
przez pryzmat architekta. Kluczem
jest stworzenie dobrej atmosfery w
oryginalnym wnętrzu, wypełnionym dobrą muzyką i kulinariami
na poziomie. Stąd pomysł na galerię sztuki, wystawy, wernisaże i
niedzielne koncerty w klimatach
jazzujących.
Ale nie zamykamy się tyko w

Pub Belfast jest coraz bardziej
popularny wśród studentów i
jeleniogórskiej młodzieży. Jak
udaje się tego dokonać?
– Początkowo chcieliśmy stworzyć pub irlandzki. Przekonaliśmy
się jednak, że nasi klienci chcą
słuchać przede wszystkim muzyki
rockowej. Dostosowaliśmy się więc
do nich, bo są dla nas najważniejsi.
Irlandzkie klimaty gramy w dniu
świętego Patryka. Można u nas
obejrzeć transmisje meczy i zawodów. Mamy karaoke. Z kolei w
,,koncertowe czwartki” na telebimie
śpiewają znane gwiazdy. Organizujemy również turnieje darta, który
dla klientów Belfastu udostępniany
jest za darmo.
– Lokal jest obecnie remonto-

Nie tylko hotelarstwo – Hotel Caspar II miejsce

hotelu. Uczestniczymy w tworzeniu
i organizowaniu w Cieplicach nowych imprez, wydarzeń, eventów
np.: Karkonoski Festiwal Światła,
Kulinarny Szlak Turystyczny Kuchni Polskiej (w naszym obiekcie była
kuchnia lwowska). Na Work-Shop,
pierwsze w Polsce targi oświetlenia
świątecznego, na które zapraszamy w dniach 24-27 września.
Pozostałych pomysłów jeszcze nie
zdradzamy.

– Jak oceniają Państwo poziom
usług hotelarskich i gastronomii
w Jeleniej Górze?
Żyjąc w pośpiechu tracimy
kulturę jedzenia, zalewają nas
fastfoody,
wypierając dobre tradycje kuchni
polskiej. Pocieszające jest pojawianie się nowych miejsc z pomysłem
i dobrą obsługą.
– Dziękujemy za rozmowę

Pan Paweł pochodzi z Warszawy, a Pani Ewa z Mazur,
Nie żałujecie więc, że właśnie w
Karkonoszach postanowiliście
zainwestować?
– Nie i mamy nadzieję, że region
faktycznie będzie się rozwijał.
Cieszy nas także to, że powstają
nowe hotele i pensjonaty. Chcielibyśmy z nimi współpracować,
a nie rywalizować. Ważne jest
więc to, że w plebiscycie Jelonki
znalazła się Galeria Czekoladowa,
bo to dla nas jeden z najlepszych
lokali w Jeleniej Górze, do którego
sami chętnie chodzimy nawet na
chwilkę, żeby móc wypić
świetną czekoladę z chili.
To miejsce oraz „Metafora”
są pierwszymi oznakami
pozytywnych zmian na
gastronomicznej mapie
miasta. Ogromne uznanie należy się także
hotelowi Caspar, który
jest także miejscem
wielu spotkań kulturalnych.
– Dziękujemy
za rozmowę

wany, czy planujecie jakieś
wielkie zmiany?
– Raczej nie. Zależy nam na odnowieniu lokalu i
sprawieniu, żeby
było w nim jeszcze przyjemniej.
Planujemy jedynie wprowadzić
zmiany w kuchni,
chcemy ją bardziej urozmaicić.
Wprowadzić nowe
dania, bo teraz bazujemy głównie na
prostych przekąskach. Od nowego
roku akademickiego przygotowujemy również specjalną ofertę dla
studentów. Oczywiście, jak zawsze
będziemy dbać o to, żeby w lokalu
było bezpiecznie. ,,Belfast” czynny
jest codziennie od 11.00 do późnych
godzin nocnych – w zależności od
tego, o której wychodzą ostatni
klienci. Dbamy o to, żeby w lokalu
było spokojnie i bez awantur.
Czy ma dla Panów znaczenie
również to, co dzieje się na Placu
Ratuszowym w Jeleniej Górze?

Ożywiają Rynek

– Oczywiście: tak. Wszelkie imprezy organizowane w Rynku
,,przyciągają” mieszkańców i turystów, co wpływa korzystnie na
promocję naszego miasta. Uważamy, że centrum Jeleniej Góry
powinno wzorem innych miast (
np. Wrocław) tętnić życiem również
w późniejszych godzinach nocnych.
Rynek jeleniogórski jest za spokojny. Większość lokali zamyka się
bardzo wcześnie. Można byłoby to
zmienić, sprawić, żeby Jelenia Góra
żyła również nocą.
– Dziękuję za rozmowę
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Trzydzieści róż na trzydziestolecie
Wystawą prac dyplomowych uczniów Liceum Plastycznego z Cieplic rozpoczęto w miniony piątek w Muzeum Karkonoskim obchody trzydziestej rocznicy istnienia szkoły. Były gratulacje, prezenty i – co najważniejsze – zachwyt
nad dziełami sztuki wykonanymi przez młodych artystów.
rektor MK oddając prowadzenie
całej uroczystości Małgorzacie Kasztelan, szefowej szkoły „jubilatki”.
M. Kasztelan długo i na kilka tur
witała gości, w tym Władysława
Kuca, jednego z założycieli i długoletniego dyrektora placówki.
Podkreśliła, że Zespół Szkół Rzemiosł
Artystycznych im. Wyspiańskiego,
w skład którego wchodzi LP, jest
jedyną tego typu placówką w Polsce.
Wspomniała także o nauczycielach,
którzy już odeszli z tego świata.
Małgorzata Kasztelan przekazała w

podarunku i podzięce Muzeum
Karkonoskiemu kryształowy puchar z 1949 roku, który zawsze
stał w gabinecie dyrekcji cieplickiej
szkoły. – Został on wykonany polskimi rękoma, ale w niemieckich
formach – wyjaśnił Władysław Kuc.
Prezentów było więcej: muzeum
dostało także panoramę Karkonoszy
z perspektywy Cieplic namalowaną
podczas jednego z międzynarodowych plenerów plastycznych.
Obecny na uroczystości wicemarszałek dolnośląski Jerzy Łużniak
w swoim wrocławskim gabinecie

Fot. Archiwum

Snycerskie tradycje

Siedziba Holtzschnitzschule w
Warmbrunn

Hugo Seydel, rzeźba Cirillo
Dellantonio

Fot. K. Piotrowski

Przed 1945 rokiem w Bad Warbrunn działała znana w całych
Niemczech i wielu krajach Europy
szkoła snycerska (Holzschnitzschule), która kształciła artystów i
rzemieślników tworzących cuda
w drewnie. To tu tworzył i
nauczał Cirillo Dellantonio,
znany rzeźbiarz tyrolski, który
od 1903 roku związał się z naszym
regionem, a jego dzieła można
podziwiać w wielu świątyniach
na całym Dolnym Śląsku. Dla
mieszkających tu przed 1945
rokiem szkoła miała takie
samo znaczenie jak dla
Polaków szkoła Kenara
w Zakopanem, a styl,
w którym wykonywano dzieła z
Wieżyczka wykonana w

drewna, nazwano „Holzkunstem”.
Pozostałością są zachowane do dziś
liczne werandy i tarasy dobudowane do willi, kamienic i rezydencji
w Jeleniej Górze i Cieplicach.
Marzeniem współczesnych
animatorów i promotorów
regionu jest powrót do
tamtych tradycji w dzisiejszej sztuce zarówno
galeryjnej, jak i użytkowej. Przy
okazji jubileuszu nie sposób też
nie wspomnieć o Marianie Szymaniku, autorze Pomnika Mieczy Piastowskich, zasłużonego
artysty
i pedagoga
szkoły.

powiesi obraz, podarunek
od dyrekcji i społeczności LP.
Wcześniej były zastępca prezydenta Jeleniej Góry wręczył
Małgorzacie Kasztelan imponujący bukiet trzydziestu róż.
Po części oficjalnej zgromadzeni wysłuchali mini-recitalu
wokalistki Marysi i gitarzysty
Kuby, którzy towarzyszyli muzyką także wówczas, kiedy
goście muzeum podziwiali eksponaty. Przygotowano także
projekcje filmów o szkole oraz
o Międzynarodowym Plenerze
Malarskim. Warto przyjść do
Muzeum Karkonoskiego, bo
wystawa jest czynna tylko do
25 września.
Małgorzata Kasztelan zapowiedziała także kolejny plener,
który zacznie się pod koniec
września. Nowością będzie
możliwość udziału każdego
mieszkańca miasta zainteresowanego malarstwem. – Będzie
okazja do zasięgnięcia rady
u profesjonalnych artystów
– zapowiedziała. Obchody roku
jubileuszowego potrwają w
placówce przez najbliższe miesiące i zakończą się w czerwcu
2010.

(tejo)
Jerzy Łużniak i 30 róż dla
Małgorzaty Kasztelan.

(tejo)

Bądź „Bliżej Europy”
- Dofinansowane kursy SITA
Startuje trzecia edycja akcji „Bliżej Europy”, w ramach której każdy jeleniogórzanin, który ukończył 15 rok życia będzie mógł
w ciągu 11 tygodni, opanować język niemiecki lub angielski w stopniu porównywalnym do półrocznej nauki. W powyższej
kwocie oprócz zajęć z lektorem oraz tzw. odsłuchu, słuchacz otrzymuje komplet 6 płyt CD i podręcznik o wartości 229 zł.

REKLAMA

stylu holzkunst

Dzięki patronatowi Prezydenta
Miasta Jelenia Góra oraz grupie sponsorów, całkowity koszt kurs to jedyne
439zł.
Analogicznie jak w poprzednich
edycjach zajęcia będą odbywały się
popołudniami, dwa razy w tygodniu
w kameralnych 8-10 osobowych
grupach.
Warunkiem zapisu na kurs jest
przesłanie formularza zgłoszeniowego ze strony www.blizejeuropy.pl na
adres email: k.leszak@sita.pl.
Ilość miejsc ograniczona!
Wszelkie informacje dodatkowe znaleźć można:
- na stronie www.blizejeuropy.pl
- pod nr tel. 0-509-416-216

Marysia i Kuba
zapewnili świetną
oprawę muzyczną.

Fot. Konrad Przezdzięk

Przepiękne szklane rękodzieła,
dające do myślenia rzeźby, obrazy
przedstawiające piękno Jeleniej Góry
i okolic, przedmioty abstrakcyjne
i użytkowe zapełniły sale parteru
Muzeum Karkonoskiego. Zarówno
okazja jak i twórcy eksponatów są
nietypowi dla muzealnych gablot.
To absolwenci Liceum Plastycznego
z Cieplic, które – wystawiając prace
swoich byłych uczniów – uczciło w
ten sposób przypadającą w tym roku
30. rocznicę powołania szkoły.
– Nie ja jestem tu gospodynią –
mówiła w piątek Gabriela Zawiła, dy-
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WIADOMOŒCI

Fot. Archiwum prywatne

Irak jak narkotyk

ROZMOWA JELONKI

Piotr Zakrzewski, obecnie strażak z Jeleniej Góry, a do niedawna wojskowy ze
Świętoszowa, 14 miesięcy spędził na misji w Iraku. Pojechał, by zarobić pieniądze na życie i remont mieszkania. Był świadomy, że na każdym kroku
będzie tam na niego czyhać śmierć.
Dlaczego zdecydował się Pan
na wyjazd do Iraku?
– W tym czasie pracowałem jako

razy okres zimowy, święta i sylwester spędziłem w Iraku.
Jak na ten wyjazd zareagowała

PIOTR ZAKRZEWSKI: JAK MIAŁOBY
MI SIĘ COŚ STAĆ, TO STAŁOBY SIĘ
W POLSCE, PODCZAS WYPADKU
SAMOCHODOWEGO CZY INNEGO ZDARZENIA.
wojskowy strażak w Świętoszowie.
Wraz z moją żoną kupiliśmy sobie
mieszkanie i chcieliśmy je wyremontować. To była jedyna szansa na
zarobienie dodatkowych, większych
pieniędzy. Pierwszy raz wyjeżdżałem w lipcu 2005 roku. Wówczas
płacono nam około 1300 dolarów
miesięcznie plus wypłata w Polsce.
Kiedy wyjechałem drugi raz, w lipcu
2007, były to już większe pieniądze.
Opłacało się, ale za każdym razem
byłem t am
ciągiem po
siedem
miesięcy,
dlatego
d w a

rodzina?
– Dziadkowie w ogóle się do
mnie nie odzywali, pytali po co
tam jadę? Czy brakuje mi na chleb?
Żonę postawiłem przed faktem,
nie miała zbytniego wyboru. Nikt
nie był przychylny mojej decyzji,
nikt się z tego nie cieszył. Kiedy
wyjeżdżałem, mój synek miał rok
i zaczynał chodzić. Nie było mnie
przy tym. Kiedy wróciłem już biegał.
Dla nas wszystkich było ogromne
poświęcenie, wyrzeczenie.
Wspomniał Pan, że wyjazd do Iraku jest jak
narkotyk. Dlaczego?
– Być może t ak
działa na człowieka
adrenalina, jakiej tam
nie brakuje. Nie wiem.
Emocje są tam zupełnie inne. Gdybym
miał okazję,
poje-

chałbym tam jeszcze raz.
Teraz nie mam już możliwości wyjazdu, ale gdybym był dalej w wojsku,
z pewnością w tym czasie
byłbym już w Iraku.
O czym myśli się na misji, co tam się przeżywa?
– Tam jest tyle zajęć, że nie
ma czasu na myślenie. Najgorsze
jest to, że bardzo tęskni się tam
za rodziną. Codziennie mieliśmy
dziesięć minut rozmów do Polski
na telefony stacjonarne i cztery
minuty na komórkę. W sumie było
to 14 minut dziennie na rozmowę
z rodziną. W naszych pokojach
mieliśmy też internet, przez który
kontaktowałem się z rodziną, ale
to nie to samo.
Jakie wyzwania czekały Pana
w Iraku?
– Pojechałem tam jako wojskowy
strażak, ale podobnie jak inni, miałem krótką i długą broń. Zadania dla
wszystkich były bardzo podobne.
Ochranialiśmy bazy, ludzi, wycinaliśmy trzciny, które ograniczały
widoczność i stwarzały zagrożenie
ataków i wiele innych. Ja byłem
kierowcą ratownikiem, dowoziłem
ludzi do miejsca i obsługiwałem
sprzęt.
Czy podczas Pana pobytu w Iraku były na waszą bazę ataki?
– Oczywiście, było kilka
ataków moździerzowych. Wystrzeliwano
je w środek naszej
bazy z okolicznych las kó w p a l mowych z
odległości
kilometra czy
dwóch.
Podczas
każ-

dego z
nich zdawaliśmy sobie sprawę z
tego, że każdy z nas może zginąć.
Ale wiedzieliśmy gdzie i po co przyjechaliśmy. Po pierwszych atakach
na bazę wielu żołnierzy pisało do
generała o pozwolenie na powrót
do Polski. Kiedy tam byłem, w
sumie zginęło 27 żołnierzy. Podczas
moich dwóch wyjazdów i siedmiomiesięcznych pobytów zginęły dwie
osoby na dziewiątej zmianie. To nie
byli moi koledzy, znałem ich tylko
z widzenia.
Jakie myśli przychodzą do
głowy po informacji o śmierci
innych żołnierzy?
– Każdy z nas myślał, że to
mogliśmy być my. Ciało zabitego
żołnierza zawsze umieszczane
było w kaplicy, w której odbywało się zebranie i modlitwa.
Później jest pożegnanie i ciało
zabierane jest do śmigłowca. To jest bardzo
nieprzyjemne.
Pan nie chciał
wrócić do Polski?
– Nie. Trzymała
mnie ta adrenalina. Poza tym
zdecy-

dowałem się na wyjazd i wiedziałem, co się będzie tam
działo. Jestem zdania, że jak
miałoby mi się coś stać, to stałoby
się w Polsce, podczas wypadku
samochodowego czy innego zdarzenia.
Czy po tych wyjazdach zauważył Pan w sobie jakąś zmianę?
– Myślę, że tak. Szczególną uwagę
zwracam na niebezpieczeństwa.
Bardziej uważam na życie. Mam też
inne nastawienie do świata. Nie potrafię tego wyjaśnić, ale z pewnością
coś się we mnie zmieniło.
– Jakie chwile podczas tych
pobytów w Iraku były dla Pana
najtrudniejsze?
11 listopada 2007, kiedy podczas
rozdania medali i odznaczeń był
atak na bazę. Taki atak trwa około
5 – 10 minut. Na
stołówce, w której odbywało
się spotkanie,
mieściło
się kilkaset
osób, a w
s c h ro n a c h
mogło się pomieścić

tylko część z nas. Ja nie miałem
gdzie się schować. To jest ogromny strach, nie wiadomo było, w
którym miejscu wybuchnie pocisk
moździerzowy.
A spotkało tam Pana coś miłego?
Tak, są tam cudowne dzieci. Kiedy wyjeżdżaliśmy poza bazę zawsze
zabieraliśmy dla nich ze stołówki
całe plecaki słodyczy, puszek czy
chrupek. Kiedy przyjeżdżaliśmy
zawsze do nas przybiegały, przytulały się. Przy wycince trzcin zawsze
braliśmy też dla siebie wiaderko
lodu, którym zasypywaliśmy puszki.
Dzieci go jadły całymi buziami. One
tam nigdy nie widziały lodu. Poza
tym poznałem ciekawych ludzi, z
którymi mam kontakt do dzisiaj.
Dlaczego przyjechał Pan do
Jeleniej Góry i tu został strażakiem?
– Główny powód to stała praca
w Jeleniej Górze. W wojsku są
kontrakty, po 12 latach ktoś może
stwierdzić, że nie jestem już potrzebny i mógłbym nie dostać kolejnego
kontraktu. W Jeleniej Górze pracę
dostałem ja i moja żona. Poza tym
mam tu brata bliźniaka.
Dziękuję za rozmowę

Angelika Grzywacz,
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ROZMAITOŒCI
Objawienie
Nadświetlnego
Czyż istnieje na tym świecie
zajęcie wspanialsze niż sianie
pomięszania z poplątaniem,
otrzymując w zamian nieco paniki? Odpowiadając dyskretnie
na to pytanie, pozwolę sobie
pomięszać i poplątać.
Niechaj bohaterem o losowym imieniu (i równie losowym miejscu zamieszkania)
zostanie Zygfryd z Bąkowa,
lecz na t ym nie koniec (oj
nie!). Coby wprowadzić obiecany zamęt, wcielę się w rolę
maszyny losującej (mój bęben
jest pusty), zwolnię blokadę
i wylosuję czasy, z których
nasz sympatyczny acz nieco
ciapowaty bohater będzie pochodził. Tak się przypadkowo
złożyło, że wylosowało mię się
średniowiecze.
Zygfr yd był zwyczajnym
rycerzem. Nie wyróżniał się
zupełnie niczym (prócz wspomnianej ciapowatości). Miał
jednak pewien atut, dzięki któremu słyszał o nim każdy. Jego
rumak był szybszy niż strzała,
niż dziki wicher, a nawet niż...
światło. Dzięki temu mógł
przenieść się w czasy nam znane i spisać refleksje ze swoich
obserwacji.
Nadzwyczajną uwagą Zygmuś się wykazał obserwując
relacje międzyludzkie. Było
mu to niezbędne, gdyż niestety
zbyt wielkiego powodzenia
u kobiet nie miał, a chciał się
czegoś nauczyć. To, co zastał w
roku 2009 przeraziło go jednak
niemiłosiernie.
W czasach niegdysiejszych
podbijanie serca ukochanej
kobiety trwać mogło całe miesiące, a wręcz lata. Dzisiaj
natomiast – jak pomyślał mieszkaniec Bąkowa po wizycie w
kilku klubach – nikogo bynajmniej serce nie obchodzi, a
coby dostać to, czego się chce,
wystarczy być przystojnym.
Nie trzeba nawet podawać swej
godności! (a właściwie to imienia, bo „godność” brzmi w tym
przypadku dosyć groteskowo
– zdobył się na refleksję Zygmunt). Jedynym plusem było
to, że białogłowy pachną nieco
lepiej, choć za to umalowane
są jeszcze bardziej niż kilkaset

lat temu.
Gdy już komuś jakimś cudem
zależy na sercu (lub na czym
innym, acz nie jednorazowo),
należy się jakoś przypodobać.
Tutaj w zasadzie wiele się nie
zmieniło, nie licząc tego, że
nadzwyczajne poświęcenie
nie jest już raczej w cenie. Rolę
przeciwnika w turnieju rycerskim pełni zazwyczaj przypadkowy przechodzień, któremu
należy połamać nos w celu demonstracji swojej wielkiej siły.
Chlubne wyjątki zapewne się
zdarzają, lecz takowych – niestety – Zygmuntowi z Bąkowa
nie udało się doświadczyć.
Okazuje się jednak, że miłość
na odległość jest (wiecznie)
żywa w obu wymiarach! Zmieniły ją tylko nieco zdobycze cywilizacyjne. Onegdaj po wygraniu rycerskiego turnieju, białogłowa zrzucała białą chusteczkę
(to nie ona wygrywała, lecz
Śmiałek), a jeśli padały jakieś
słowa, to z odległości siedmiu
metrów, co było podyktowane
nie tyle dworską obyczajowością, ile realiami higienicznymi
– gdy niewiasta była nadzwyczaj czyściutka, to myła się aż
4 razy do roku! Co innego zaś
rycerz. Ten wciąż był... męski.
Dzisiaj natomiast niewiasty (a i
dzielni mężowie) z reguły myją
się częściej, ale kontakty na
odległość utrzymują za pomocą
jakichś diabelnych urządzeń
zwanych „elektrycznymi”.
Chociaż Zygmunt z Bąkowa
odwiedził nas w celu zdobycia
nowej wiedzy i doświadczeń, po
tym, co zobaczył, czem prędzej
oddalił się na Nadświetlnym, z
wielką chęcią rwania włosów
z głowy, nawet poprzez błyszczący hełm. Uznał też, że woli
nie odnieść sukcesu towarzyskiego w swoich czasach, niż
się spełnić towarzysko w Roku
Pańskim 2009. Bo lepiej być
prawym i próbować za pomocą
metod honorowych, niż odnieść
tymczasowy sukces pozbywając się resztek godności – tak
ukształtowały go czasy, w których żył (żyje?). A świadkiem
tego objawienia był, jak zwykle
małomówny, Nadświetlny.

Konrad Lipiński

PLOTKI I FAKTY
Pracowity wicemarszałek

Jerzy Łużniak swoim przykładem pokazuje, że o swoich
obowiązkach wicemarszałka
zapominać nie można nigdy.
W miniony piątek pojawił się
na wernisażu w Muzeum Karkonoskim z okazji 30-lecia
Liceum Plastycznego. Po uroczystości – zabierając po drodze
małżonkę – udał się do Kościoła
Łaski, gdzie w ławce przeznaczonej dla VIP-ów bił brawo
Olivierowi Latry, francuskiemu
wirtuozowi organów. W sobotę
rano, ledwie zjadł śniadanie,
już dzielnie trwał na posterunku kibicując – mimo lian
dżdżu chlastających lotnisko
– zawodnikom i ich wierzchowcom skaczącym po Puchar
Prezydenta. Zauważamy, że
pan wicemarszałek – pracując
we Wrocławiu – ma więcej
czasu na bywanie w Jeleniej
Górze, niż kiedy tu był zastępcą
prezydenta. Brawo!

Migawk¹ i piórem Jelonki.com

Fot. Konrad Przezdzięk

ODA OD MŁODOŚCI

– Czy nie sądzi pan, panie
Kazimierzu,

Punkt zerowy czeka

Niebawem odsłonięta zostanie nowa tablica w stolicy
Karkonoszy. Wmurowano ją
nieopodal Kościoła Łaski, a
wyznacza – podobno – środek
miasta. Kiedy tę informację
umieściliśmy na portalu Jelonka.com, grono internautów jęło
się zastanawiać, czy faktycznie
geograficzny środek Jeleniej
Góry tam jest. Proboszcz parafii
ks. prałat płk Andrzej Bokiej
utrzymuje, że tak. Nie wyjaśnia jednak, jak kartografowie
doszli do takiego wniosku,
skoro administracyjnie nasze
miasto rozciąga się dobre 20
km od tego miejsca na południe, a ledwie 3 – 4 na północ.
Nic to jednak nie szkodzi, bo
atrakcji w stolicy Karkonoszy
za wiele nie ma, a i powtórka
z geografii się przyda nie tylko
kartografom.

– że niektórzy z nas też
wreszcie…

(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.

– … powinni trafić do muzeum?

Zbigniew Szereniuk, zastępca prezydenta Jeleniej Góry, Kazimierz Raksa, dyrektor
Wydziału Kultury, Oświaty i Zdrowia Starostwa Jeleniogórskiego

anzol

Redakcja

OKIEM NACZELNEGO 

Nowa twarz starego
święta
Z Wrześniem Jeleniogórskim
jest jak z polską reprezentacją piłkarską: możliwości przeogromne,
efekt (prawie) żaden. Z trwającego
miesiąc święta Jeleniej Góry po
wyciśnięciu biało-czerwono-żółtej
flagi – często jedynego widocznego
znaku fetowania – z wrześniowej
deszczówki, pozostanie niewiele
dobrych wspomnień.
Wydarzenia, które wpisano
w program imprez Września,
obnażają nie tylko nagie dno kasy
stolicy Karkonoszy, lecz także pustogłowie i brak pomysłów odpowiedzialnych za to, żeby w Jeleniej
Górze coś cennego się działo. Są
oczywiście zdarzenia wielkie, które
ratują honor prestiżowego święta

miasta. To niewątpliwie Europejski
Festiwal Muzyki Organowej Silesia
Sonans.
Magia instrumentu w Kościele
Łaski pod Krzyżem Chrystusa i zmysł
organizatorów przyciągnęły samego
Oliviera Latry’ego, który na co dzień
przygrywa w Katedrze Notre-Dame w
Paryżu. Do Jeleniej Góry siłą sprawczą sztabu festiwalowego przyjedzie
Wojciech Kilar. Po Krzysztofie Pendereckim (był w 2006 roku) będzie
to kolejna postać z plejady polskich
kompozytorów, która zaszczyciła
skromne jeleniogórskie progi.
To donośne i warte wspólnej pamięci. Niestety to także tylko kropla
w morzu potrzeb jeleniogórzan,
rzadko kiedy zadowolonych z oferty

kulturalnej miasta. Bo przecież pani
Stefa z Zaułka ani pan Heniu z Weigla
nie pójdą do Kościoła Łaski, choćby
objawił się tam sam Jan Sebastian
Bach w drugim wcieleniu.
Muzyka organowa nie przyciągnie
też rzeszy przygłuchej młodzieży,

jak mu materii staje (ciotka, świeć
nad Nim Panie, Macieja Węgrzyna
mawiała: tak krawiec kraje, jak mu
staje). A że z próżnego i Salomon nie
naleje, to imprezy są takie, jakie są.
Bo jak tu zrobić znaczącą imprezę z
budżetem wystarczającym jedynie na

PATRZĄC NA NIEZMIENNĄ OD LAT WRZEŚNIOWĄ
RAMÓWKĘ TRUDNO SIĘ OPRZEĆ WRAŻENIU,
ŻE WRZESIEŃ JELENIOGÓRSKI W LANSOWANEJ
OD CZASÓW GŁĘBOKIEJ KOMUNY FORMULE,
JUŻ SIĘ ZESTARZAŁ I CIĘŻKO GO REANIMOWAĆ.

która – naśladując Murzynów z
Bronxu – nastawia na cały regulator
trzeszczące gorzej od radia Szarotka
„komórki” i zatruwa życie tym, którzy nie mają najmniejszej ochoty na
słuchanie wydobywającego się z tych
urządzeń rzężeń i jazgotów.
Wrzesień Jeleniogórski – choć
jest nasz z nazwy – staje się coraz
bardziej bezpłciowy. Organizatorzy
tłumaczą się, że tak krawiec kraje

zakup, na przykład, średniej jakości
aparatu fotograficznego?
Z kolei mecenasi kultury utyskują,
że klepią biedę i dają, co mają pozostawiając wolną rękę organizatorom
w zakresie poszukiwań środków
samemu. Kierują się przy tym znanym biblijnym cytatem: szukajcie,
aż znajdziecie. A że euro nie rośnie
w lasach jak grzyby po deszczu, to i
na wysyp środków unijnych natrafić

niełatwo. Albo nóż jest za tępy, aby
ścinać dorodne borowiki wartych
miliony euro projektów. Inne gminy
mają lepszego nosa i noże ostrzejsze.
I umysły nieco jaśniejsze. Błędne
koło się zamyka, a niezadowolenie z
Września rośnie.
Patrząc na niezmienną od lat
wrześniową ramówkę z tradycyjnym
jarmarkiem staroci i innymi – sympatycznymi skądinąd – ramotami,
trudno się oprzeć wrażeniu, że Wrzesień Jeleniogórski w lansowanej od
czasów głębokiej komuny formule,
już się zestarzał i ciężko go reanimować. Wydarzenia w stylu ciągle
takiej samej parady pszczelarzy i
niezmiennej w formie promocji
miodu, którym Jeleniej Góra niestety
nie płynie, trudno uznać za lokomotywę ciągnącą lokalny entuzjazm
mieszkańców naszego miasta.
Wiem, że się tu mądrzę, bo przecież wymyślić nową formułę Września Jeleniogórskiego to nie to samo,

co splunąć na to, co jego organizatorzy do tej pory serwują. A jest to
niezmienne danie: wciąż odgrzewany schabowy z kapustą znudzi
się nawet najbardziej zagorzałemu
wieprzowemu mięsożercy.
W poszukiwaniu nowej twarzy
święta miasta są potrzebne nie tyle
pieniądze (oczywiście są niezbędne), ile burza lokalnych mózgów.
Oby huknęły z niej obwieszczające
nowość pioruny, przydałoby się
małe trzęsienie ziemi oraz uzmysłowienie sobie potencjału, jaki ma
Jelenia Góra. Talentów i artystów
jest u nas tylu, że na ich wymienienie nie pozwalają skromne łamy
tego felietonu. Brakuje tylko (albo
aż) koordynacji i odpowiedniego
pokierowania możliwościami tych
ludzi. Zupełnie jak w polskiej piłce,
która – choć pełna gwiazd – zmierza niechybnie do dna. !

Konrad Przezdzięk

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Film to wielkie oszukaństwo
– Gospodarz DKF Waldemar Wilk oraz
kierowniczka literacka Teatru Norwida Urszula
Liksztet

Janusz Zaorski i Bogdan Koca w tłumie jeleniogórzan podczas inauguracji
tegorocznego Września Jeleniogórskiego.
ANEGDOTKI PANA
JANUSZA
Gdzie ta świeżość
Na planie filmu „Baryton” aktorka Zofia
Saretok robiła często kwaśną minę, bo
nie była w kręgu wyraźnego zainteresowania filmowców. Z kolei odtwórczyni
innej roli, urodziwa Małgorzata Pieczyńska nie mogła narzekać na brak troski ze
strony całej ekipy. Podirytowana Saretok
głośno wyraziła swoje „anse”, które skomentował świetny, ale bardzo złośliwy
aktor, Aleksander Bardini. – Pani Zosiu,
proszę się nie dziwić. Pani Małgorzata
jest jak świeża bułeczka, a pani to już
niestety czerstwe pieczywo.

To jedna z refleksji (w tym przypadku Milosa Formana) o kinie, którą w miniony wtorek przytoczył wybitny reżyser filmowy, teatralny i radiowy, aktor a chwilami polityk
Janusz Zaorski po projekcji filmu „Baryton” nakręconego w 1984 roku.

Piłkarski świat
Janusz Zaorski jest – jak już wiadomo
– zagorzałym fanem futbolu. Jego pierwsze mieszkanie w Warszawie miało okna
wychodzące na stadion Legii przy ulicy
Łazienkowskiej. W miniony wtorek Jacek
Sałaputa, dziennikarz z Muzycznego Radia, zapytał reżysera o prognozę wyniku
środowego meczu Słowenia – Polska.
Filmowiec obstawił remis: bezbramkowy
lub jedną bramką. Pomylił się: Polacy
przegrali z kretesem i stracili szansę na
udział w Mundialu 2010.

Opowiedział sporo o atmosferze na
planie, o autentycznych wnętrzach,
jakie znalazł w Szczawnie-Zdroju i o
swoich pomysłach, którymi ubarwił
film. Snuł też refleksje na temat
polskiej kinematografii. Zaorski
ma nadzieję, że po latach zapaści,
odżyje w kraju kino artystyczne, a
to dzięki powstaniu Instytutu Sztuki
Filmowej. Podzielił się też z widzami
swoimi spostrzeżeniami na temat
obecnej kondycji polskiego kina.

Ucieczka do młodości
W filmie „Baryton” jest scena, w której
główny bohater ucieka z hotelu z bratem
poślizgać się na stawie. Janusz Zaorski
nie ukrywa, że dopisał tę sekwencję do
scenariusza Feliksa Falka. Przyznaje
też, że ten epizod ma źródło autobiograficzne, bo sam z bratem, znanym
aktorem Andrzejem Zaorskim (też
zagrał w filmie) w dzieciństwie uciekał.
– Mój brat, kiedy postanowił, że zostanie
aktorem, a ponieważ rodzice mieli w
stosunku do niego inne plany, uciekł
z domu. Przygotowałem mu plecak z
rzeczami. Do dziś mam ich spis. Później
mnie było łatwiej przekonać rodziców,
że chcę zostać reżyserem – mówił
Janusz Zaorski.

Wszystko podczas nietypowego
seansu w Dyskusyjnym Klubie Filmowym „Klaps”, który działa przy
Jeleniogórskim Centrum Kultury, a
na ciekawe filmy zaprasza co wtorek.
Gościem wieczoru 8 września był
pracujący właśnie w Jeleniej Górze
Janusz Zaorski. Reżyseruje on w
Teatrze im. Norwida premierowe
przedstawienie Rolanda Harwooda
„Odbita chwała”, które w stolicy
Karkonoszy zostanie wystawione
pod tytułem „Jesteśmy braćmi?”.
Zanim jednak nastała możliwość
spotkania i porozmawiania z reżyserem – powitanym przez Waldemara
Wilka, gospodarza DKF – pokazano
na ekranie jego dzieło: film z plejadą
aktorów polskich „Baryton”. Obraz
powstał w 1984 roku w trudnych,
kartkowych latach socjalizmu. Wystąpili w nim Zbigniew Zapasiewicz,
Kalina Jędrusik, Aleksander Bardini,
Igor Śmiałowski, Piotr Fronczewski,
Jan Englert
oraz kilka
innych
znanyc h
postaci polskiej
kinematografii. Niestety,
wielu z nich
już wśród
ż y -

UDAJEMY LATEM ZIMĘ A ZIMĄ LATO.
I TAK JEST TEŻ W „BARYTONIE”,
GDZIE ŚPIEWAK PRZYJEŻDŻA DO
WROCŁAWIA I PRZEZ WARSZAWĘ
DOSTAJE SIĘ DO HOTELU W SZCZAWNIE
wych nie ma, ale filmy – w
tym ten Janusza Zaorskiego –
uwiecznił ich talent na zawsze.
Po seansie o kulisach powstawania
filmu opowiedział sam jego reżyser.
Kręcił „Baryton”, kiedy na półkach
leżał jeden z jego najlepszych obrazów „Matka Królów”, który nie został
dopuszczony przez cenzurę PRL do
dystrybucji, bo pokazywał ustrój kraju w świetle prawdy. Janusz Zaorski
dostał zgodę na nakręcenie kolejnego
obrazu pod warunkiem, że nie będzie
dotyczył współczesnej polityki. I tak
się stało, bo akcja dzieła dzieje się w
1933 roku w bliżej nieokreślonym
miejscu w Polsce, a tyczy degrengolady moralnej i finansowej kabotyńskiego śpiewaka operowego.
„Baryton” kręcono na Dworcu
Świebodzkim we Wrocławiu, na
ulicy Lwowskiej w Warszawie
oraz w jednym z sanatoriów
w Szczawnie Zdroju. – Film
to jedno wielkie oszukaństwo
– zacytował J. Zaorski słowa
Milosa Formana, które
ten ceniony reżyser
jeszcze za czasów CSRS
przeka-

Bohater
wieczoru
z częścią
publiczności.

larny dziejący się współcześnie
kosztuje około czterech milionów
złotych – powiedział Janusz Zaorski.
Skrytykował też świat producentów,
którzy – w wielu przypadkach – traktują to zajęcie jako lokatę kapitału
nie mając zielonego pojęcia o tym,
jak się kręci filmy. Z rezerwą odniósł
się także do spaczonych kręceniem
reklam początkujących reżyserów.
– Skupiają się bardziej na przedmiocie niż na człowieku. W końcu w
reklamie to rzecz jest ważniejsza niż
aktor – mówił zaznaczając, że w jego
rozumieniu sztuka powinna traktować przede wszystkim o człowieku.
Janusz Zaorski opowiedział też
o różnym rytmie pracy w kinie i
w teatrze. – Na planie filmowym
musimy gonić czas. Dni zdjęciowych
jest coraz mniej. Kiedy debiutowałem
(w latach 70.) miałem do dyspozycji
ponad 60 dni. Teraz jeśli jest
ich 40, to i tak dużo – opowiadał. – W filmie musimy
– niezależnie od humoru

i nastroju aktorów – nakręcić co
najmniej trzy minuty materiału. W
teatrze mamy więcej możliwości,
aby aktor wczuł się w rolę, która
ewoluuje wraz z próbami aż do premiery. W filmie jest tak, że premiera
jest codziennie – mówił gość DKF.
Zamiast symbolicznego kwiatka
jako podziękowanie za spotkanie
Waldemar Wilk wręczył Januszowi
Zaorskiemu płytkę z meczem finałowym Mundialu 1966 NRF – Anglia.
Reżyser znany jest również jako
zapalony kibic futbolu. – Pamiętam,
że oglądałem ten mecz w NRD
– powiedział. Gość spotkania okazał
się bardzo miłym człowiekiem obdarzonym darem gawędziarza, a swoją
opowieścią zainteresował żywo publiczność. Ta na pewno przekonała
się, że w wtorki wieczorem warto
przyjść do DKF.

Konrad Przezdzięk

zał czeskim studentom. – Udajemy
latem zimę a zimą lato. I tak jest
też w „Barytonie”, gdzie śpiewak
przyjeżdża do Wrocławia i przez
Warszawę dostaje się do hotelu w
Szczawnie – mówił gość wieczoru.

– Mnie w szkole filmowej nie nauczyli
żebrać – zacytował Filipa Bajona. – A
rzeczywiście tak jest, że dziś trzeba
wszędzie prosić o pieniądze, bo film
wymaga sporych nakładów. Obraz
fabu-

Aleksander Bardini i Jan Englert w „Barytonie”.
„Odbita chwała”,
czyli „Jesteśmy jak bracia?”
Janusz Zaorski w ciepłych słowach wyraził się o aktorach jeleniogórskich, z którymi
pracuje przy sztuce Harwooda. – Mam nadzieję, że z tej poczwarki wylęgnie się piękny
motyl – powiedział obrazowo zapraszając wszystkich na premierę spektaklu, w którym gra
siedmiu aktorów, w tym Bogdan Koca, dyrektor Teatru im. Norwida. Jak podkreśliła Urszula
Liksztet, kierowniczka literacka TN, agenci dramaturga zgodzili się na zmianę tytułu, którą
zaproponował Janusz Zaorski. Miłośnicy sztuki Melpomeny zobaczą więc w Jeleniej Górze
dramat zatytułowany „Jesteśmy braćmi?”.
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Kadrowali złote widoki

Trzydziestu dwóch fotografików z całej Polski przebywało na zakończonym
w sobotę (12 września) plenerze fotograficznym w Karkonoszach zorganizowanym przez Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne w Ośrodku
Wypoczynkowym „Złoty Widok” w Przesiece.

Uczestnikami pleneru byli
przeważnie członkowie towarzystw fotograficznych
działających w całej Polsce.
Program imprezy opracowany przez Tadeusza Biłozora,
prezesa JTF, połączył przyjemne z pożytecznym. Oprócz
wypadów w teren z aparatem,
były spotkania z ciekawymi
ludźmi. Nie zapomniano o
prezentacjach i dyskusjach na
temat fotografii.
Wieczorem pierwszego

Wtedy rodzi się nowa koncepcja dzieła i rozpoczyna się
nowy etap twórczy – opowiada
artysta.
Jak podkreślił, eksperymentował jeszcze w czasach, kiedy
nikt o zdjęciach cyfrowych nie
myślał. – Stosowałem podwójne naświetlanie negatywu
i inne sztuczki, które także
dawały bardzo ciekawe efekty
– opowiada Jacek Szczerbaniewicz. Od kiedy jednak fotografia cyfrowa stała się dominu-

JACEK SZCZERBANIEWICZ JEST
LAUREATEM WIELU KONKURSÓW, A JEGO
PRACE DOCENIANE SĄ W CAŁYM KRAJU.

jącą techniką, poświęcił się
jej całkowicie. Efekt może się
podobać, choć ten rodzaj zdjęć
na pewno znajdzie mniejsze uznanie w oczach tradycjonalistów i reportażystów.

(tejo)

Zdjęcia z perfekcją
Fot. RYLIT

Porównanie dzieł Jacka Szczerbaniewicza do twórczości
najsłynniejszego surrealisty w malarstwie na pewno jest
na wyrost, ale trudno nie zauważyć inspiracji odrealnioną
wizją świata właściwą katalońskiemu artyście na fotografiach, a raczej – fotografikach – jeleniogórzanina.

– Pracuję jednocześnie nad
kilkoma zdjęciami, najczęściej
zestawem, bo takie wykonuję
najchętniej – mówi Jacek
Szczerbaniewicz. – Bywa, że
zaczęty obraz zostawiam, a
później do niego wracam.

po terenach chronionych.
W drugim dniu – po kilku
godzinach fotografowania w
plenerze – uczestnicy wydarzenia wysłuchali wykładu
na temat praw autorskich do
tworzonych fotografii oraz
ochrony wizerunku osób
publicznych i prywatnych.
Mówił o tym Zbigniew Cybulski, członek zarządu Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej.

(rylit)

W minioną sobotę plenerowicze spotkali się przy
pożegnalnym ognisku.
Zgodnie z tradycją każdy
z uczestników dostarczy
do organizatora po trzy
prace wykonane w czasie
pleneru, które będzie
można obejrzeć wkrótce
na wystawie.

Prawie jak Salvador Dali

Wernisaż wystawy dzieł
Jacka Szczerbaniewicza zatytułowanej „Po drugiej stronie” miał miejsce w minioną
środę (10 września) w Galerii
Miejskiego Domu Kultury „Muflon” w Sobieszowie. Prace
autora – charakterystyczne
kolaże – przykuwają wzrok
rozmaitą kombinacją detali
i wielowarstwowym znaczeniem przekazu dzieła. Każdy
detal ma u Szczerbaniewicza
znaczenie.

dnia odbyło się spotkanie z
dyrektorem Karkonoskiego
Parku Narodowego Andrzejem
Rajem, gospodarzem większości terenu, na którym odbywa
się plener. Oprócz prelekcji
zaprezentowanej na temat
KPN dyrektor przypomniał
o przepisach prawnych dotyczących ochrony przyrody
w Karkonoszach. Wszyscy
uczestnicy pleneru zostali
zaopatrzeni w identyfikatory
umożliwiające im poruszanie

Fot. RYLIT

W poniedziałek (14 września) o godz. 15
na dużej scenie w Teatrze im Cypriana
Kamila Norwida w Jeleniej Górze rusza
projekt „Teatr i Szkoła”. Do udziału w
nim zaproszono uczniów popularnego
„Ekonoma”. Przygoda z teatrem potrwa
do czerwca przyszłego roku. W projekt
wpisują się działania przy wykorzystaniu
potencjału artystycznego twórców sceny
jeleniogórskiej jak i pokładów kreatywności młodych ludzi. Patronami działań są
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie i Centrum Edukacji
Narodowej. Projekt zakłada powstanie
innowacyjnego modelu partnerstwa
między teatrem i szkołą, promowanie
idei szeroko pojętej edukacji kulturalnej, w
tym konkretnym przypadku idei pedagogiki teatralnej. W działaniach edukacyjnych
wezmą udział uczniowie Zespołu Szkół
Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej
Górze pod opieką Elżbiety Astramowicz.
Koordynatorem całości jest Tadeusz
Wnuk, aktor, reżyser, pedagog teatralny
od lat zajmujący się edukacją teatralną
dzieci i młodzieży.
(tejo)

Na wernisaż 7 września
przybyli miłośnicy fotografii,
przyjaciele Tadeusza, członkowie JTF-u, Zbigniew Cybulski i
Małgorzata Dołowska z zarzą-

du Fotoklubu Rzeczpospolitej,
oraz rodzina twórcy. Powód:
wernisaż wystawy, na którą
składają się fotografie wykonane przez autora na ostatnich

Atrakcją październikowego święta fotografii
w Jeleniej Górze będzie nietypowy plener
uliczny, którego plon – w postaci zdjęć – będzie można oglądać w przestrzeni miejskiej.
Do anonsowanych już wystaw
i prezentacji w Fotoruszeniu’09
będzie jeszcze jeden punkt: plener
uliczny. – W sobotę, 3 października, chętni na uwiecznienie
Jeleniej Góry w kadrach zbiorą
się w trzech miejscach w stolicy
Karkonoszy: na placach Ratuszowym i Piastowskim
(Cieplice) oraz na
pętli autobusowej w Sobieszowie – zapo-

„Zatrzymane w obiektywie”
to tytuł kolejnej już wystawy
fotograficznej Tadeusza Biłozora, od tego roku prezesa Jeleniogórskiego Towarzystwa
Fotograficznego, cenionego
fotografika pejzażysty i detalisty, którą od poniedziałku
można podziwiać w galerii
„HALL” ODK.
kilku plenerach w Polsce.
Kadry autora to krajobrazy
i detale z tych plenerów. Nacechowane są dużym realizmem,
dbałością o szczegóły i precyzją. Trafiają się też fotografie
przetworzone w edytorach
cyfrowych, po które autor sięga
coraz częściej.
(rylit).

Tadeusz Biłozor od lat młodzieńczych
interesuje się fotografią. Od 1987
roku jest członkiem Jeleniogórskiego
Towarzystwa Fotograficznego gdzie
pełnił różne funkcje. Praktycznie bez
niego nie byłoby dziś najważniejszego
regionalnego konkursu fotograficznego „Jelenia Góra i Jeleniogórzanie”.
Sam wystawiał swoje fotografie na 36
wystawach indywidualnych i uczestniczył
w 250 wystawach zbiorowych w kraju i
zagranicą. Członek Ogólnopolskiej Grupy
Twórczej „ART.-FOTO”. Od 1998 członek
Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej, od roku
2001 należy do Grupy Twórczej euroregionu „NYSA”. Odznaczony srebrnym i złotym
medalem Kapituły Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców za
swoje osiągnięcia fotograficzne.

Uliczny plener na Fotoruszenie

wiada Agnieszka Romanowska,
organizatorka wydarze- nia.
Fotografujący nie
będą jednak fotografowali tam,
gdzie chcą. Zanim z aparatami pójdą

w plener, wylosują ulicę, którą
będą mieli za zadanie sportretować. Jak im się to uda? Okaże
się w kolejną sobotę,
10 października,
podczas ogólnodostępnej
wystawy
na placu
Ratu-

szowym.
Przypomnijmy, że Fotoruszenie to impreza, której celem jest
promocja twórczości młodych
i nieznanych pasjonatów fotografii. Ich dzieła będzie można
podziwiać w kilku lokalach jeleniogórskich. Wystawom
towarzyszą wydarzenia
poświęcone teorii i historii fotografii. Tegoroczne Fotoruszenie
odbędzie się od 1 do
15 października. 

(tejo)

Jacka Szczerbaniewicza powitała w środę
dyrektorka MDK „Muflon” Aleksandra Jarocińska.
O zdjęciach autora opowiedział organizator
wystawy Krzysztof Zwoliński.

Część uczestników fotograficznego ruszenia
podczas spotkania z Agnieszką Romanowską.

Fot. Konrad Przezdzięk

Teatr i szkoła
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Bo nie lubił Warszawy…

Niecenzuralne słowa na karoserii pojazdów z warszawską
rejestracją malował mężczyzna podejrzany o dokonanie
co najmniej 30 aktów wandalizmu. Swoje postępowanie
tłumaczył policji niechęcią do polityki i do stolicy.

KRONIKA POLICYJNA
Kolejowe hieny

Trzy tony płytek torowych w
Szklarskiej Porębie Jakuszycach
ukradło łącznie pięciu mężczyzn w wieku od 22 do 43
lat. Na przestępstwie złomiarze
zarobili co najmniej 15 tysięcy złotych. Sprawców złapała
policja na gorącym uczynku.
Złodzieje zostali zatrzymani,
kiedy chcieli odjechać z ostatnią
ze skradzionych partii. Przyznali
się do przestępstwa. Skradzione
płytki sprzedawali na punkcie
skupu złomu, a „zarobionymi”
w ten sposób pieniędzmi dzielili się po równo. Cała piątka
trafiła do policyjnego aresztu.
Za czyn, który przestępcy popełnili, grozi kara do pięciu lat
więzienia.

Szukał zaczepki, trafił
do celi

– Chcesz oberwać? – tak w
złagodzonej nieco wersji brzmiało pytanie, jakie agresywny i
mono pijany (trzy promile)
mieszkaniec stawiał przechodniom przed jednym ze sklepów.
Policja zatrzymała osobnika do
wytrzeźwienia, bo nie chciał
się uspokoić. Noc spędzona za
kratkami w policyjnym areszcie
na krewkiego 29-latka wpłynęła
uspokajająco.

Swoje zachowanie 36-latek tłumaczył tym, że „nie lubi miasta
stołecznego Warszawy i polityki”.
Jeleniogórzanin trafił do policyjnego aresztu. Grozi mu kara do pięciu
lat więzienia.

(tejo).

Fot. Policja

36-letni sprawca uszkodził co
najmniej 30 razy pojazdy, na
których nadwoziu kamieniem
wyrysował niecenzuralne słowo.
Niszczył jedynie auta na warszawskich numerach rejestracyjnych,
które zaparkowane były na Zabobrzu. Niektóre z aut uszkodził
kilka razy. Właściciele pojazdów poniesione straty
oszacowali na kilkanaście
tysięcy złotych. Przestępca wpadł w ręce
policjantów na gorącym uczynku. – Mężczyzna może mieć na
swoim koncie uszkodzenia samochodów
na innych numerach
rejestracyjnych – tłumaczy podinsp. Edyta
Bagrowska z policji.

(rylit)

Miganie w PUP-ie

Szukają wodzireja

Piętnastu pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze
rozpoczęło kurs języka migowego.

Tłumacz i nauczyciel
języka migowego Olgierd
Kosiba przekonuje, że
ten sposób komunikacji z
osobami z inwalidztwem
słuchu bywa w życiu
bardzo potrzebny

Potrwa przez kolejnych pięć weekendów i zakończy się egzaminem, na
podstawie którego kursanci otrzymają
certyfikaty. Wykwalifikowani pod
tym kątem pracownicy znacznie
ułatwią życie głuchoniemych i
niedosłyszących petentów.
– W Jeleniej Górze i
powiecie jeleniogórskim mieszka wiele osób
głuchoniemych
i niedosłyszących,
które napotykają na
szereg barier w Urzędzie Pracy
– przyznaje Urszula Filipczuk
Dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy. Migający pracownicy
urzędu to realizatorzy kluczowych usług i wspomagających
je instrumentów rynku pracy.
Dotychczas tylko trzy osoby
w jeleniogórskim PUP potrafią

migać, w tym pani dyrektor.
Wykłady dla pracowników PUP- u
są prowadzone przez Halinę Lipską
– dyplomowanego tłumacza języka
migowego z Polskiego Związku Głuchych. Kurs został zorganizowany
przez Powiatowy Urząd Pracy przy
współudziale Jeleniogórskiego Oddziału Towarzystwa Walki z Kalectwem.

(Angela)

PYTANIE JELONKI
Jak wygląda znajomość języka migowego pracowników w innych ważnych placówkach w mieście?
Leszek Karbowski, szef jeleniogórskiego oddziału
TWK: – Tłumaczy języka migowego jest niewielu, dlatego wspólnym wysiłkiem wychodzimy
naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu oraz
europejskim standardom. Trzy lata temu również
przeprowadzane były takie kursy, w których udział
wzięli pracownicy urzędu pracy, ZUS-u, szkół
podstawowych, banków i innych instytucji.

Osoby niepełnosprawne bez kłopotu dostaną się na przedstawienia w gmachu Teatru im.
Norwida dziś praktycznie niedostępnym dla poruszających się na wózku.
Już niemal zapomniano
o sztuce „Zemsta” Fredry, w
której w czerwcu ubiegłego
roku zagrały osoby z tzw.

świecznika oraz niepełnosprawni. Dochód z przedstawienia miał być przeznaczony na zakup oraz instalację

windy w gmachu Teatru im.
Norwida. Niepełnosprawny
na wózku nie ma szans bez
pomocy dostać się na wi-

Festyn rodzinny ”Pożegnanie lata w Sobieszowie” planowany jest na 3 października br. (sobota)
na terenie byłego parku Jordana u zbiegu ulic
Dembowskiego i Kamiennogórskiej, w godzinach
od 12-19. – Szukamy wolontariusza, (może za
skromną zapłatą), który pomoże w organizacji
i wesoło poprowadzi imprezę – mówi Halina Moszynska, z Zespołu Aktywności Społecznej w Sobieszowie. Osoby chętne mogą się zgłaszać dzwoniąc
na numer 509 314878. Mile widziani są też chętni
do pomocy w samej organizacji festynu.

Lwóweckie z poślizgiem
Mimo zakończenia wszystkich prac modernizacyjnych w Browarze Śląskim, smakosze piwa
na degustację regionalnego napitku będą musieli
jeszcze poczekać. Właściciele browaru mają bowiem problem ze znalezieniem kotła parowego,
który miał dostarczyć kontrahent, ale się nie
wywiązał. Obecnie naczynie jest intensywnie
poszukiwane. Po jego zamontowaniu rozpocznie
się warka. Gotowy produkt powinien się pojawić
około sześciu tygodni później. Pierwsze piwo trafi
do gardeł piwoszy najwcześniej w listopadzie lub
grudniu.
(Angela)

Windą na spektakl
downię. Wtedy zebrano tylko
symboliczne pieniądze. Teraz
jest szansa, że znajdą się wystarczające środki.
Wniosek do
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
w priorytecie
Tu r y s t y k a
Kulturalna
zatytułowany
„Zniesienie
barier architektonicznych
dla osób niepełnosprawnych w Teatrze im. C.K.
Norwida w Jeleniej Górze”
zost ał opracowany przez
pracowników
Fot. Tejo

Rybka lubi pływać

Mandaty po 500 złotych będą
musieli zapłacić dwaj mężczyźni,
którzy w minionym tygodniu
poszli na ryby nad prywatny
staw. Złowione (i skradzione w
ten sposób) sztuki zamierzali
sprzedać, a pieniądze przepić.
Przeszkodzili im policjanci.

Wpadł cwany Czech

W Niedamirowie podczas
wspólnych działań z policją
jeleniogórscy strażnicy graniczni
zatrzymali 29-letniego obywatela
Czech, który tuż za granicą posadził kilkadziesiąt krzaków konopi
indyjskich. Funkcjonariusze
złapali sąsiada z południa, kiedy
podlewał 22 roślinki. Mężczyzna
wykombinował sobie, że jak
skorzysta z dobrodziejstw układu
z Schengen i przejdzie granicę
gdzie mu się podoba i po polskiej
stronie posadzi na leśnej polanie
„marychę”, będzie bezkarny

Kotlina płynąca miodem i… deszczem

Imponujących rozmiarów
kiermaszowi produktów pszczelarskich, który w miniony weekend rozpostarł się w Cieplicach
w Parku Zdrojowym i na placu
Piastowskim, nie sprzyjała pogoda. W sobotę padało, w niedzielę
– nieco mniej. Ale nie zepsuło
to humoru uczestnikom i gościom X Międzynarodowych Warsztatów Pszczelarskich, którzy
– mimo kapryśnej aury – licznie
odwiedzili stragany. Można było
zaopatrzyć się w zdrowy miód,
posłuchać o jego właściwościach uzdrawiających, a także
obejrzeć pokazy miodobrania. W
niedzielę odbyła się tradycyjna
parada pocztów sztandarowych
Polskiego Związku Pszczelarzy,
a mszę świętą odprawił biskup
legnicki ksiądz Stefan Cichy.
Poświęcono także historyczną
pasiekę z ulami figuralnymi
„Dwunastu apostołów” za Muzeum Przyrodniczym.

Fot. Rylit
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Scena z ubiegłorocznego przedstawienia „Zemsta”
wg Fredry, z którego dochód miał pomóc w
instalacji windy dla niepełnosprawnych.

teatru i złożony w czerwcu. W
sierpniu przeszedł pozytywną
ocenę formalną. Na dniach
mają się też pojawić wyniki
oceny merytorycznej.
– Jeśli uda nam się pozyskać pieniądze, w ramach
zadań wpisanych we wniosku
ma zostać przebudowany
plac przez teatrem, który
zlikwiduje bariery dla osób
niepełnosprawnych, w tym
schody oraz w pierwszym
holu zamontowana zostanie
winda, która będzie przetransportowywać osoby niepełnosprawne na widownię
– mówi Jolanta Adamczyk,
która w Teatrze im. Norwida
zajmuje się m.in. projektami i
współpracą zagraniczną.

(Angela)


Jak na razie jeszcze nie wiadomo, kiedy dokładnie miałby
ruszyć prace. Wszystko będzie bowiem zależało od terminów,
w jakich rozpatrzone zostaną wnioski. Całkowity szacowany
koszt tej inwestycji to kwota około 936 tys. zł. Część z tych
środków będzie wkładem własnym miasta.
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jak na lodowisku, a wierzchowce bały się skakać. Przez
padający deszcz przeplatany z mżawką pojawiło się
znacznie mniej widzów. Z zawodów wycofało się również sporo zawodników. Po pierwszych przejazdach,
podczas których okazało się, że nawierzchnia jest
bardzo śliska, wielu pojechało do domów.
– Postąpili z pewnością postąpili słusznie. Nie można ryzykować, że koń skręci nogę czy, jak mogliśmy
zobaczyć to na niższych konkursach, przewróci się z
jeźdźcem. Takiego „lodowiska” jeszcze nie było, dlatego
tym, którzy pojechali, podwójnie gratuluję. Pogoda nie
dopisuje nam średnio raz na cztery lata, więc mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie słonecznie – mówił
organizator imprezy Michał Kasztelan.
Wyniki i więcej zdjęć na
www. jelonka.com

Zakończono remont drogi w miejscowości Wieża za
ponad 200 tysięcy złotych oraz drogi dojazdowej do
gruntów rolnych w Uboczu za 330 tys. zł.
funduszy ministerialnych, tzw.
schetynówek.
Druga droga to odcinek traktu dojazdowego do gruntów
rolnych w Uboczu. O wykonanie
tych prac mieszkańcy zabiegali
od 1998 roku. Całkowity koszt
tego remontu to 300 tysięcy złotych z czego 200 tys. zł pochodzi
z funduszu ochrony gruntów
rolnych. – Droga prowadzi do
18 gospodarstw w sołectwie.
Mam nadzieję, że posłuży mieszkańcom przez następne 10 lat
– mówi Olgierd Poniżnik, burmistrz Gryfowa Śląskiego.

(Angela)

W przyszłym roku planuje się remonty innych traktów w Uboczach, Rząsinach, trzech
odcinków w Krzewiach Wielkich, oraz 300-metrowego fragmentu w Wieży. Wszystko ze
środków powodziowych. Być może uda się zmodernizować drogę w Gryfowie Śląskim łączącą
ulicę Młyńską z drogą powiatową i z drogą krajową, a także odcinek Chmieleń – Młyńsko.
Samorządowcy liczą na wsparcie z tzw. schetynówek.

Prace pary artystów z Wrocławia (na co
dzień małżonków) uzupełniają się nawzajem.
Paweł jest tradycyjnym malarzem, Monika
– fotografem i tworzy video art. W Szklarskiej
Porębie prezentowane są więc obrazy oraz
prezentacja multimedialna, składająca się z
pięciu animacji. Dzieła artystów mogą wywołać pewne kontrowersje. – Dzieci na wystawę
nie zapraszamy – żartują organizatorzy.
Jedna z animacji przedstawia obraz, akt,
który Paweł Stępniak namalował, aby trafił
do ognia. – Był to akt spalenia aktu. Chciałem
w ten sposób sprawić, żeby sztuka, która jest
ulotna zamieniła się w dym. Wiatr ją rozwiał
na wszystkie strony – powiedział nam Paweł
Stępniak.

(Ania)

(tejo)

Pasaż Grodzki i Castorama to nie jedyne
place budowy obiektów handlowych w
Jeleniej Górze. W Cieplicach powstaje
na osiedlu Orle pawilon „Netto”. Rozbudowuje się też Tesco, które poszerzy się
o galerię handlową z promenadą. Kierownictwo marketu zapowiada uruchomienie butików ekskluzywnych marek.
W tyle nie pozostaje także najstarsze
w Jeleniej Górze Centrum Handlowe
Echo. Hipermarket powiększy się o
kilka tysięcy metrów kwadratowych.
Znajdzie się tam długo oczekiwane
przez jeleniogórzan Multikino. I wiele
wskazuje na to, że pierwsi widzowie
obejrzą tam filmy znacznie wcześniej
niż w Focus Parku, którego budowa
wciąż jest pod znakiem zapytania.

Podczas wernisażu jego goście wspólnie
namalowali obraz. W tle – Paweł Stępniak.

wanego kierowcę. Jak się
później ok azało jest mocno
poobijany i ma kilka złamań.
Trzecim poszkodowanym jest
nissan WORD-u i nieszczęsny
egzaminowany. Samochód ma uszkodzony tył,
natomiast kierowca będzie
musiał jeszcze
raz przy -

(tejo)

Czołówka na podwójnej ciągłej

stąpić do egzaminu. Jest jednym
z nielicznych kierowców którzy
brali udział w wypadku jeszcze
przed zdobyciem prawa jazdy.

Jak się dowiedzieliśmy, również
ciężarna poszkodowana i jej
dziecko nie ulegli poważniejszym
obrażeniom. Przejazd ulicą Lu-

bańską był zamknięty przez kilka
godzin.

(Mar).

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

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS Z NAMI NIE PODARUJESZ!

Fot. S. MATWIEJ, MAR

ra jest w dziewiątym miesiącu
ciąży. Oby nic się nie stało dziecku – mówiła nam po wypadku.
W wyniku czołowego zderzenia
opel uległ zupełnemu zniszczeniu, a strażacy musieli rozcinać
pojazd, żeby wydobyć z niego
zaklino-

Kierowcy obu pojazdów byli
trzeźwi. Sprawca zdarzenia,
kierujący VW, został ukarany mandatem i 6 punktami
karnymi. Na szczęście udało
się uniknąć eksplozji ładunku
przewożonego przez pojazd
ciężarowy. Usuwano go z jezdni
przez ponad dwie godziny.

Boom
sklepowy
Fot. Ania

Znani twórcy ze stolicy Dolnego Śląska gościli w miniony piątek w Domu
Carla i Gerharta Hauptmannów w
Szklarskiej Porębie. Przyjechali na
wernisaż wystawy Pawła Stępniaka i
Moniki Stanisławskiej.

Kierujący oplem jechał w miniony wtorek ulicą Lubańską z Cieplic w kierunku skrzyżowania
z Trasą Czeską. Na wysokości stacji transformatorowej EnergiaPro zaczął wyprzedzać jadący
przed nim samochód egzaminacyjny WORD. Doszło do wypadku, w którym ucierpiała, między
innymi, kobieta w ciąży.
Kierowca opla przejechał podwójną ciągłą wprost pod nadjeżdżającego z naprzeciwka volkswagena. – Pojawił się przede mną
tak szybko, że nie miałam szansy
na jakąkolwiek reakcję – mówiła
zszokowana kierująca VW. – Huk,
trzask i wylądowaliśmy w rowie.
Nie mam nic złamanego,
ale wszystko mnie boli.
Najbardziej niepokoję się o synową,
któ-

Kierujący VW z Dziwiszowa
w kierunku Jeleniej Góry na
łuku drogi zjechał na przeciwny pas ruchu i doprowadził
do zderzenia z samochodem
ciężarowym, przewożącym gazy
techniczne. Do szpitala została
przewieziona pasażerka VW,
ale na szczęście nie odniosła
poważnych obrażeń.

Sztuka poszła w dym

Jazda wreszcie
bez wybojów
Przez brak nawierzchni trwałej mieszkańcy mieli poważne
problemy z dojazdem i dojściem
do swoich domów. – Mieszkańcy
długo na tą drogę czekali, a przede wszystkim z utęsknieniem
czekała na nią rodzina, która
ma niepełnosprawne dziecko
– mówi Alicja Hryniewicz, sołtys Wieży. – Obecnie bus może
podjechać pod jej dom.
Na całym remontowanym
odcinku poprzednia nawierzchnia została wybrana i położono
masę bitumiczną. Koszt remontu to 251 tys. zł. Pieniądze
w 80 procentach pochodziły z

(Angela)

Do zderzenia dwóch pojazdów doszło w miniony
piątek rano w miejscowości Dziwiszów na drodze nr
365. W kolizji uczestniczyły: ciężarówka marki DAF
przewożąca gazy techniczne oraz volkswagen transporter, którego kierowca spowodował stłuczkę.

Już w najbliższą sobotę (20.09) o
godzinie 9.40 koło grodzkie PTTK Sudety
Zachodnie zaprasza na spacery pod
hasłem „Z kijkami za pan brat”. Zbiórka
przy przystanku PKP w Jeleniej Górze,
skąd zaplanowano wyjazd do Szklarskiej
Poręby autobusem PKS. – Z przystanku
Szklarska Poręba Górna turyści pójdą
dwukilometrową trasą przez Park Esplanada, wejdą na szlak czerwony (4
km). Przez Białe Skałki dojdą do Drogi
Sudeckiej, a następnie wejdą na szczyt
Wysokiego Kamienia – mówi Jan Jabłoński, przewodnik górski, który poprowadzi
wycieczkę. – Schodzimy kilometrową
trasą w dół do szlaku żółtego pod Wysokim
Kamieniem. Przez Czarną Górę wycieczka
zejdzie do Zakrętu Śmierci (5km), dalej
w dół do Górzyńca i Piechowic. Stamtąd
z przystanku PKS powrót do Jeleniej
Góry. Trzeba mieć kijki składane (teleskopowych) oraz odpowiednie obuwie.
Osoby bez ważnej legitymacji PTTK na
2009 rok ubezpieczają się same. Dzieci
i młodzież do 18 roku życia mogą wyjść
na wycieczkę tylko z dorosłymi.
(Angela)

Fot. Policja

Galopem po „lodowisku”

Już po raz ósmy na jeleniogórskim lotnisku odbyły
się w minioną sobotę Zawody Jeździeckie w Skokach
przez przeszkody o Puchar Prezydenta Miasta Jeleniej
Góry. Zmagania zepsuła pogoda: było mokro i ślisko

Kraksa na łuku drogi

Z kijkami
łatwiej

REKLAMA

Fot. Angela

WIADOMOŒCI

BEZ ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH

Jelenia Góra, ul. Bankowa 36 III
piętro, p. 309
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WYDARZENIA / OG£OSZENIA

Mistrz porwał publiczność
Kolejnym wydarzeniem XII Silesii Sonans
będzie poniedziałkowy występ Orkiestry
Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu
Wojska Polskiego. Początek 14 września
po mszy św. o godz. 19. 30. Podczas koncertu zostanie odczytany list prezydenta
RP Lecha Kaczyńskiego.
Organy to jeden z nielicznych instrumentów, który wymaga zaangażowania wszystkich kończyn.
Stopami gra się na manuale basowym, rękoma – na pozostałych. Ile ich jest – zależy od instrumentu.
Koncert Nadzwyczajny, jedy- świata. – Dziś nie gra ani w
– Z reguły życzę państwu dobrych wrażeń. Teraz nie
ny
w Polsce występ profesora Warszawie, ani w Londynie, ani
muszę życzyć, bo te wrażenia będą – zapewniła Elżbieta
Terlega, anonsując w miniony piątek występ wirtuoza Konserwatorium w Paryżu Oli- w Paryżu. Jest tu, z nami w Jeleorganów, tytularnego organisty Katedry Notre–Dame w viera Latry w Kościele Łaski pod niej Górze – podkreśliła w piątek
Paryżu Oliviera Latry. Artysta porwał publiczność, która
nagrodziła zarówno jego jak i tenora Piotra Bunzlera
TEN INSTRUMENT MA DUSZĘ, A KLAWISZE
owacją na stojąco.
TRZEBA – W ZALEŻNOŚCI OD UTWORU
ALBO UGNIATAĆ JAK CIASTO DROŻDŻOWE,
wasze fotki Nasze Pociechy
ALBO PIEŚCIĆ JAK UKOCHANĄ ISTOTĘ.

Ma ja

Marta

Li lia

Ma rce lin ka

Mikołaj

Sa ra

Wi kto r

Wiktoria

Wiktoria

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

Krzyżem Chrystusa okazał się
wydarzeniem bez precedensu
nie tylko podczas Europejskiego
Festiwalu Muzyki Organowej
„Silesia Sonans”.
Na wstępie przybyłych niemal
w komplecie widzów przywitał
ks. prałat płk Andrzej Bokiej,
proboszcz i kustosz Sanktuarium
Podwyższenia Krzyża Świętego.
– Co by było, gdyby nie było tego
festiwalu? – zapytał retorycznie.
– To tylko dzięki państwu on jest,
dzięki życzliwości sponsorów i
władz miasta – dodał. Wszystkim
wspierającym koncert podziękowała wicedyrektor „Silesii
Sonans” Jadwiga Delepaut.
– Trzeba lubić ryzyko lub
kochać muzykę (albo jedno i
drugie), aby w czasach kryzysu
wspierać takie wydarzenia – mówiła jeleniogórzanka, która – jak
powiedział ks. Bokiej „wychowała
się na festiwalu”. – Jest z wykształcenia muzykiem i menadżerem
kultury – dodał kapłan.
Anonsując występ Oliviera Latry Elżbieta Terlega przypomniała, że artysta mając ledwie 23
lata wygrał konkurs na organistę
tytularnego Katedry Notre-Dame
w Paryżu. Podkreśliła symbolikę tej świątyni jako jednego
z najważniejszych światowych
dóbr kultury.
Mistrz
Latry koncertował w 50
krajach

prezenterka.
Latry – jak powiedziała E. Terlega – bardzo misternie ułożył
program koncertu. – Jest zwany
ambasadorem muzyki francuskiej, dlatego tylko taka złożyła
się na piątkowy wieczór. Zgromadzeni w Kościele Łaski usłyszeli
reprezentacyjne dzieła muzyki
ojczyzny Mistrza począwszy od
początku XIX wieku aż po współczesność. Zabrzmiała – między
innymi – jedna z części Symfonii
na organy Cezara Francka, który
wprawdzie był frankofońskim
Belgiem, ale jego twórczość przypisuje się dziedzictwu Francji.
Clou programu była polska
premiera dzieła solisty: „Salve
Regina”, maryjnego utworu na
organy i tenor. Na kazalnicę Kościoła Łaski wszedł jeleniogórzanin
Piotr Bunzler - tenor, (aktualnie

śpiewa w chórze synagogi „Pod
Białym Bocianem”). Z ambony
wykonał partię solową napisaną
po łacinie, a interludia wypełnił
refleksyjną muzyką Olivier Latry.
Dzieło skomponowane na wzór
psalmu responsoryjnego niesie
za sobą olbrzymi ładunek emocjonalny: wiele w nim cytatów z
tradycyjnego chorału gregoriańskiego, ale też sporo wycieczek
we współczesność.
Koncert – w programie oficjalnym – zakończyła mocno
współczesna Toccata op. 11 Jeana
Guillou. Jednak publiczność nie
wypuściła szybko mistrza Latry,
który został nagrodzony burzliwą
owacją na stojąco. Po ukłonach i

wręczeniu kwiatów (w barwach
flagi francuskiej), wirtuoz wrócił
na prospekt i zachwycił ponownie
tym razem porywającą i piekielnie trudną improwizacją na łatwy
temat muzyczny. O ile podczas
programowych wykonań artyście
pomagali asystenci (przy zmianie rejestrów oraz przekładaniu
kartek), o tyle podczas bisu nut
nie było, a zgromadzeni mogli
podziwiać sprawność organisty.
Ten w ekspresowym tempie
zmieniał niezliczone rejestry
potężnego instrumentu wydobywając z niego brzmienia, których
chyba żaden inny artysta do tej
pory nie dobył. Latry podkreśla,
że organy to nie tylko mechanizm. Ten instrument ma duszę,
a klawisze trzeba – w zależności
od utworu albo ugniatać jak
ciasto drożdżowe, albo pieścić
jak ukochaną istotę. Olivier Latry
dowiódł, że jedno i drugie czyni
znakomicie.

Olivier Latry i Piotr Bunzler po
wykonaniu „Salve Regina”.

Klasa po przebudowie
Organy w Kościele Łaski to dzieło M. Roedera. Pochodzą z 1727 roku, ale w późniejszym
czasie były kilkukrotnie przebudowywane (w latach 1808, 1829 – 35, 1859, 1905
oraz 1997/98). Po tej ostatniej modernizacji zyskały sławę jednego z najlepszych
instrumentów w Europie.

Fot. Konrad Przezdzięk

Ko nr ad

Lekcje z wirtuozem
Olivier Latry prowadził w Kościele Łaski pod Krzyżem
Chrystusa trzydniowy Międzynarodowy Kurs Mistrzowski w ramach XII edycji Festiwalu
Silesia Sonans. Około 40 adeptów i organistów z całej Polski zgromadziło się na prospekcie
kościoła, gdzie – z pomocą tłumaczki Jadwigi Delepaut, wicedyrektorki festiwalu, słuchało
rad prowadzącego dotyczących organów i ich sekretów. Podczas kursu analizowano
wykonania różnych dzieł literatury organowej wykonywane przez uczestników zajęć. Olivier
Latry sugerował własną interpretację dzieł, ubarwiając zajęcia licznymi anegdotami z bogatej
kariery muzycznej. Zdradzał też tajemnice perfekcyjnego warsztatu. To dla zgromadzonych
niezwykle cenna lekcja.
(tejo)

Konrad Przezdzięk

Olivier Latry dla Jelonki
Olivier Latry prowadził w Kościele Łaski pod Krzyżem Chrystusa trzydniowy Międzynarodowy Kurs
Mistrzowski w ramach XII edycji Festiwalu Silesia Sonans. Około 40 adeptów i organistów z całej
Polski zgromadziło się na prospekcie kościoła, gdzie – z pomocą tłumaczki Jadwigi Delepaut,
wicedyrektorki festiwalu, słuchało rad prowadzącego dotyczących organów i ich sekretów. Podczas
kursu analizowano wykonania różnych dzieł literatury organowej wykonywane przez uczestników
zajęć. Olivier Latry sugerował własną interpretację dzieł, ubarwiając zajęcia licznymi anegdotami z
bogatej kariery muzycznej. Zdradzał też tajemnice perfekcyjnego warsztatu. To dla zgromadzonych
niezwykle cenna lekcja
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BAREJADA 2009
Już po raz siódmy w stolicy Karkonoszy odbędzie się Festiwal Filmów Komediowych i Niezależnych „BAREJAda”.
25 i 27 września zostaną zaprezentowane dzieła twórców
którzy lubią i potrafią bawić ludzi.

oraz stworzenie okazji do rozmów
i spotkań z współpracownikami
Barei, ale także przypomnienie i
podkreślenie faktu, że Stanisław
Bareja uczęszczał do jeleniogórskiego liceum.
- Dla mojego męża Jelenia Góra
była miastem szczególnym, miał
do niej wielki sentyment. Ten niezbyt długi okres jeleniogórski, lata
nauki, maturę, odbił się na całym
jego życiu. Zależało mi na tym, żeby
Barejada była w Jeleniej Górze, bo
wiem, że mężowi by zależało. - mówiła podczas wcześniejszych edycji
festiwalu Hanna Kotkowska-Bareja.
Żona reżysera wraz z synem Janem
była gościem honorowym podczas
pierwszej BAREJADY.

Filmy pełne plusów ze
szczyptą minusów
Filmy zostaną ocenione przez
jury, w którym zasiadał będzie
laureat Misia honorowego, reżyser
Janusz Zaorski. Zwycięzca otrzyma
statuetkę.
- Miś może nie jest zbyt piękny,
może jedno oczko mu odpadło – ale
w końcu to jest Miś na miarę naszych
możliwości i czasów – na pewno, jak

co roku, padnie ze sceny.

Kino Marysieńka zaprasza
na seanse filmowe:

Grecji amerykańskich turystów, których
sztuka praktycznie rzecz biorąc nie
interesuje. Ciekawią ich raczej tandetne
pamiątki. Pilotka nie spodziewa się jednak, że właśnie w tym czasie odnajdzie
miłość swojego życia, którym będzie
tajemniczy grecki kierowca. Film obejrzymy do czwartku o godzinie 18.00.

„Wojna Domowa” w reżyserii
Stephana Elliota. Głównym bohaterem
jest John Whittaker, który przyjeżdża do
domu rodzinnego w Anglii, żeby rodzicom przedstawić żonę. Nie podoba się
ona jednak matce, która chciałaby żeby
jej syn ożenił się z młodą dziewczyną,
a nie rozwódką. Film obejrzymy do
czwartku o godzinie 16.00 i 20.00.
„Moja Wielka Grecka Wycieczka” film wyreżyserowany przez Donalda Petrie. Piękna Georgia oprowadza po

Oryginalna ekspozycja

Osiedlowy Dom Kultur y
zaprasza na wernisaż wystawy tkaniny ar t yst ycznej Jadwigi Leśkiewicz
– Zgieb. Odbędzie się on
w czwartek, 17 września
o godzinie 16.00. Artystka
jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk
Plast ycznych we Wrocławiu. Jej prace w Jeleniej
Górze będzie można oglądać do 15 października.

Smakowita wystawa

„ 10 0 - l e c i e k a r k o n o skich grzybobrań” to tytuł
wystawy, jaką obejrzymy
w Muzeum Przyrodniczym
w Jeleniej Górze. Otwarcie
odbędzie się w piątek,
18 w r z e ś n i a o g o d z i n i e
17.00.

Ukoronowanie

Po p l e n e rowa w y s t awa
fotografii „Szlakiem grodów, zamków i twierdz”
t o p r o p o z yc j a M i e j s k i e go Domu Kultur y „Muf lon”. Otwarcie odbędzie
się w najbliższy piątek
o g o d z i n i e 17. 0 0 . C y k l
warsztatów, podczas któr yc h p ow s t a ł a e k s p o z y cja prowadził instr uktor
p ra c ow n i fot o g ra f i c z n ej
MDK „Muf lon” Krzysztof
Zwoliński.

Stworzony w Jeleniej Górze

I BAREJADA została zorganizowana we wrześniu 2002 roku przez
Piotra Żukowskiego we współpracy
z Jeleniogórskim Centrum Kultury.
Obchodzono wówczas 15 rocznicę
śmierci reżysera. Celem imprezy było
nie tylko ponowne obejrzenie filmów

W kinie LOT obejrzymy:

„Epokę Lodowcową 3: Era
dinozaurów” w reżyserii Piotra
Kozłowskiego i Carlosa Saldanha. To
z pewnością nie lada gratka dla miłośników jednego z najbardziej znanych

Oficjalne otwarcie festiwalu odbędzie się w piątek, 25 września o
godzinie 17.00 w Sali Widowiskowej
JCK przy ulicy Bankowej 28/30.
Wtedy też zostaną wyświetlone filmy
w ramach I bloku konkursowego.
Publiczność obejrzy więc „Policjantkę z pejczem w lateksie” w reżyserii
Rafała Zalewskiego, „Reportaż Drogi
z tanią obsadą czyli Co krok, to Rozobecnie filmów animowanych. Będą oni
mogli śledzić koleje losów zabawnych
bohaterów filmu, czyli leniwca Sida, mamuta Manny’ego, tygrysa szablozębego
o imieniu Diego i Scrata – wiewiórki.
Tym razem zobaczymy niecodzienne
połączenie epoki lodowcowej z prehistorią. Film można obejrzeć do czwartku o
godzinie 16.00, 18.00 i 20.00.
„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

„Przygody trawy”
krock” w reżyserii Katosa, „Pralkę”
w reżyserii Jakuba Pączka oraz
„Szczecińskie „Alternatywy 4”” w
reżyserii Artura Borzęckiego. - Wierzymy, że filmy będą pełne plusów
– choć czasami zdarzą się w nich i
minusy. Ale chodzi właśnie o to, żeby
te plusy nie przesłoniły nikomu minusów.- piszą organizatorzy. Osoby,
które chciałyby w szerszym gronie
po raz kolejny obejrzeć kultowy
film Stanisława Barei pod tytułem
„Miś” mogą to uczynić na dwie
godziny przed otwarciem festiwalu.
Będzie on wyświetlany 25 września
o godzinie 15.00.

Drugi blok konkursowy
rozpocznie się o godzinie
18.00. Potrwa 66 minut.
Trzeci o 19:15, a czwarty o
20.20.

To tytuł tomiku poezji Ryszarda Turkiewicza, poety
i bibliotekarza, który w najbliższy czwartek będzie
gościł w Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze.
Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17.00.

Pisarz urodził się w Bilczu
Złotym, od roku 1945 do 2000
związany był z Jelenią Górą. W
1992 roku wydał pierwszy tomik
poezji pod tytułem „On i my”. W
2004 roku polscy czytelnicy mogli już czytać „Kotlinę” - bardzo
osobistą refleksję nad pierwszym etapem życia przybyszy ze

„List” Aleksandra Fredy to propozycja Teatru im. Kamila
Cypriana Norwida w Jeleniej Górze na najbliższy tydzień.
Sztuka zostanie wystawiona w Dworze Czarnym przy
ulicy Strumykowej. Spektakl w reżyserii Krzysztofa PulW sobotę publiczność i jury obej- kowskiego, w oryginalnej scenerii możemy obejrzeć od
rzy trzy ostatnie bloki konkursowe wtorku do soboty o godzinie 19.00.
oraz pokaz specjalny o godzinie
19:30, czyli film pod tytułem „Awans”
w reżyserii Janusza Zaorskiego.
Osoby, które chciałyby obejrzeć
wszystkie filmy mogą kupić karnet,
kosztujący 10 złotych, w sekretariacie
Jeleniogórskiego Centrum Kultury.

W Zdrojowym Teatrze
Animacji obejrzymy sztukę:
„Dekameron” wyreżyserowany
przez Petra Nosalaka. Jedno z największych arcydzieł literatury światowej wszechczasów w konwencji
teatru lalki, w inscenizacji i adaptacji
miejscowości o imieniu Julka. Chciałaby wybitnego twórcy. Sztuka na podstazmienić swoje życie i nigdy więcej nie wie dramatu Giovanniego Boccacia
smażyć ryb dla wczasowiczów. Film traktuje o miłości, przyjaźni oraz umiobejrzymy do czwartku o godzinie 18.00
i 20.00

Kino Grand proponuje:

„Metro Strachu” w reżyserii Toniego Scotta. W role główne wcielą się
John Travolta oraz Denzel Washington.
Pierwszy z nich będzie stać na czele
bandy, która porywa pociąg metra i żąda
okupu. Grozi zabiciem zakładników. Drugi będzie szefem ochrony. Film obejrzymy
do czwartku o godzinie 18.00.

STEVEN WILSON – “Nsrgnts
Rmxs – Insurgentes Remixes”
wydawnictwo: Rock Serwis
Stylistyka muzyki Stevena Wilsona
jest bardzo zróżnicowana, obejmuje
część spektrum rocka, ambient, trip
hopu, metalu a nawet elementów
muzyki pop. Jak widać artysta jest otwarty na niemal wszystkie współczesne
gatunki muzyczne. Nagrał w różnych
składach przez kilkanaście lat blisko setkę
albumów i wyprodukował kilkadziesiąt
płyt długogrających utrzymanych w
rozmaitych konwencjach muzycznych.
Pod koniec lat 80. założył z wokalistą
Tim’em Bownes’em zespół No – Man
a na dodatek eksperymentował solo w
ramach projektu Porcupine Tree, składającego się z wyimaginowanych człon-

ków. Jako słowa piosenek wykorzystywał
psychodeliczne wiersze przyjaciela Alana
Duffy’ego. W 2004 roku już pod szyldem
kolejnej formacji Blackfield, utworzonej
przez Wilsona z izraelskim muzykiem
Avivem Geffen’em wydał pierwszy krążek, który spotkał się z dobrym odbiorem
krytyki. Tym razem „Insurgentes” – to
debiutancki solowy materiał Stevena
Wilsona, który od razu spotkał się z
zachwytami nie tylko ze strony fanów,
ale i rozmaitych artystów.Kilkunastu z
nich podjęło się zremisowania piosenek
z „Insurgentes”, a mini – album „Nsrgnts
Rmxs” zawiera niektóre z nich. Album
zaczyna się od miksu „Hormony Korine”
w wykonaniu Dawida A.Sitka ze świecącej od sukcesów od kilku miesięcy płyty
„Dear Scence” amerykańskiej grupy TV
On The Radio. Wykonująca undergro-

undowy hip hop, niezwykle ciekawa
amerykańska grupa Dalek stworzyła
mroczny, depresyjny miks „Get All You
Deserze” ( niczym połączenie Massive
Attack z UNKLE). Z kolei brytyjska
grupa Engineers, która wydała kolejna
płytę – „Three Fact Fader”, zastosowała
swoje przestrzenne brzmienie w miksie
„Abandoner”, zaś Pat Mastelotto (King
Crimson), zaprezentował rozbudowaną
wersję „Salvaging”. Inaczej podeszła do
tego przedstawicielka sceny drone’owej
formacja Fear Falls Burning remisując
„Get All You Deserze”. Mini album „NSRGNTS RMXS” zawiera również remis
„Abandoner” nazwany „Danse Macabre”
w wykonaniu zwycięzcy konkursu
ogłoszonego przez Stevena Wilsona na
specjalnej stronie internetowej, poświęconej promocji płyty „Insurgentes”.

STEVE VAI – „Where The Wild
Things Are”

diowizualne, zaś w książeczce można
obejrzeć wiele niepublikowanych
wcześniej zdjęć herosa gitary. Ten
album to już 21 krążek Steve’a Vai’a,
który do tej pory na całym świecie
sprzedał ponad 20 mln płyt w trakcie
30-letniej kariery. Artysta wybrał na
rejestrację koncertu właśnie State
Theatre w Minneapolis, ponieważ
sala ta słynie z doskonałej akustyki i
pięknych wnętrz. W takim otoczeniu
Steve raczył fanów swoja muzyką
przez 2 godziny i 40 minut, wykonując 27 utworów. Na scenie nie był
sam wspomagali go m.in. wirtuozi
skrzypiec – Alex DePue i Ann Marie
Calhoun, dodając kompozycjom
gitarzysty niespotykanego wcześniej
klimatu. Ponadto na basie grał Bryan

Beller, na perkusji Jeremy Colson, na
gitarze i sitarze Dave Weiner i na tzw.
lap steel Zack Wiesinger. Pierwszą
stronę albumu wypełniają „Paint Me
Your Face”, „Now We Run”, „Building
The Church”, „Tender Surrender”,
„Band Intros”, „Fire Wall”, „The Crying Machine”, „Shove The Sun Aside”,
„I’m Becoming”, „Die To Live”, „Freak
Show Excess”, „Apples In Paradise”,
„All About Eve”, „Gary 7”, „Beastly
Rap”, „Treasure Island”, „Angel Food”,
„Earthquake Sky”, Cześć druga zaczyna się od “The Audience Is Listening”,
“The Murder”, “Juice”, “Whispering
A Prayer”, “Taurus Bulba”, “Liberty”,
“Answers”. Ten fantastyczny zestaw
przecudnych kompozycji Vai’a zamyka “For The Love of God”. Już

Kto nie wzorował się na jego grze.
On sam miał też swoich gitarowych
mentorów. Opanował instrument do
perfekcji stając się wirtuozem gitary
mającym w Polsce spore i oddane grono fanów. Muzyk przygotował tym
razem imponujący materiał koncertowy gromadząc na dwóch dyskach
DVD z zapisanym (wyprzedanym)
występem artysty z 19 września
2007 roku oraz ze State Theatre w
Minneapolis, który był częścią trasy
„Sound Theories”. Dodatkowo do
tego zestawu dołączono materiały au-

Wschodu w Jeleniej Górze oraz
podobnych miastach i miasteczkach Polski zachodniej. – piszą
organizatorzy spotkania.
Ryszard Turkiewicz pracuje w
Miejskiej Bibliotece Publicznej
we Wrocławiu. Jest członkiem
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Teatralna premiera
w dworskich progach

łowaniu do życia w duchu odrodzenia
i humanizmu. Dekameron Boccacia
to zbiór nowel. W których głównymi
bohaterami są kobiety i mężczyźni
uciekający przed szalejącą we Florencji zarazą. To niewątpliwie arcydzieło
włoskiego renesansu, nazywane
matką nowożytnej powieści wpisane
jest w kanon lektur obowiązkowych.
Sztukę możemy obejrzeć w piątek, 18
września o godzinie 19.00.

Marsz w góry

Miłośnicy gór i pieszych wycieczek kolejny raz sprawdzą swoje możliwości w „Przejściu Dookoła Kotliny Jeleniogórskiej
imienia Daniela Ważyńskiego i Mateusza Hryncewicza.
Jak piszą sami organizatorzy jest
to ekstremalna impreza turystyczna.
Osoby, które zdecydują się wziąć w
niej udział będą miały do przejścia
145 kilometrów w 48 godzin. Do mety

Nowości ze świata muzyki

wydawnictwo: Rock Serwis
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dotrą więc najwytrwalsi. Wędrówkę
po Karkonoszach rozpoczną w piątek, 18 września o godzinie 20.00, a
zakończą w niedzielę, 20 września.

Muzyka na poważnie

Andrzej Patlewicz
Tak więc można się bawić muzyką na
różne sposoby.

Filharmonia Dolnośląska
w Jeleniej Górze zaprasza na
koncert w wykonaniu Anny
Mutkowskiej (fortepian),
Franke Deschaft (flet), Ewy
Mutkowskiej (skrzypce) i
Marii Mutkowskiej. Wykonają oni m. in. utwory Roberta
Muczyńskiego, Henriego Dutilleux, Ralpha Vaughan Williamsa, Witolda Lutosławskiego i innych. Koncert
odbędzie się 18 września o
godzinie 19.00. Bilet wstępu
kosztuje 10 złotych.

„Książka za grosik”

sam tytuł wiele wyjaśnia. To idealny
krążek na deszczowe wieczory.

Książnica Karkonoska
zaprasza dzisiaj o godzinie
10.00 – poniedziałek, 14
września- na kiermasz, w
ramach którego będzie można kupić książki w wyjątkowo dobrych cenach. Jest to
okazja przede wszystkim
dla osób, poszukujących
egzemplarze sprzed lat.

Folkowe Pożegnanie
lata

Pod tym hasłem w najbliższą sobotę odbędzie się piknik w dolnej stacji kolei
gondolowej w Świeradowie
Zdrój. Impreza rozpocznie
się o godzinie 12.00 mszą
świętą na górnej stacji.
Gwiazdami wieczoru będą
zaś zespoły „SUMPTUASTIC”
oraz „GRUPA OPERACYJNA”.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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ROZRYWKA

„W prostocie jest piękno”
Karolina Gorczyca, aktorka teatralna, telewizyjna i filmowa, na dużym ekranie zadebiutowała w filmie „Korowód” (2007) Jerzego Stuhra. Ma na swoim koncie role w filmach fabularnych m.in.: „Porze mroku” Grzegorza
Kuczeriszki i „Ostatniej akcji” u boku Jana Machulskiego. Wystąpiła także w serialu telewizyjnym „Twarzą
w twarz” i spektaklu „Góra góry” w reżyserii Pawła Woldana. Odtwórczyni głównej roli w filmie Krzysztofa
Langa „Miłość na wybiegu” opowiada o modzie i komediach romantycznych.
Zagrała Pani główną bohaterkę Julię. Dobrze się Pani
czuła w tej roli?
Karolina Gorczyca: Dobrze
ją rozumiałam. Wyobrażałam
sobie jej wybory i odczucia jak
swoje własne. Podoba mi się u
niej to, że nie daje się omamić
i nabrać na to, co proponuje jej
środowisko i świat showbiznesu.
Że ma swoją drogę, którą chce
iść. Wszystko, co ją spot yka
dobrego i złego, bierze jako
naukę na przyszłość, staje się
silniejsza i bardziej świadoma.
Słuchając siebie idzie do przodu,
ostrożnie rozważa wszystkie
za i przeciw, poznaje siebie w
nowych warunkach.
J u l i a sp e ł n i a m a r ze n i e
wielu młodych dziewczyn i
zostaje modelką. Pani nigdy
nie kusiło, by spróbować sił w
tym zawodzie? Czy mogłaby
Pani „zdradzić” aktorstwo dla
kariery w modelingu?

Szpilki, wymyślne kreacje,
makijaże, fryzury - Pani bohaterka jest poddawana licznym
metamorfozom. Jak to wyglądało na planie?
Karolina Gorczyca: Te metamorfozy były przyjemne, pokazały mi wiele możliwości zmian
mojego wizerunku. Każda stylizacja nadawała odpowiednią
formę i sposób zachowania.
Mogłam sobie wyobrazić, że
każda z nich jest zadaniem, taką
mini rólką, którą muszę odegrać
i poczuć, nawet jeśli jest wbrew
moim upodobaniom.
A prywatnie jest Pani raczej
„fashion victim” czy modową
abnegatką?
Karolina Gorczyca: Czasem
victim, czasem abnegatką. Jeśli
jest potrzeba i okazja, zwracam
uwagę na to, co zakładam, choć
na co dzień jestem chyba abnegatką. Mój styl? Tak, aby było
wygodnie i w zgodzie ze mną.

Karolina Gorczyca: Nigdy!
Pani bohaterka trafia prosto

z prowincji w blask f leszy.
Pani kariera też potoczyła
się błyskawicznie: z małego
miasteczka na lubelszczyźnie
do głośnego debiutu u znanego
reżysera jeszcze na studiach...
Czyli takie historie naprawdę
się zdarzają?
Karolina Gorczyca: Zdarzają
się temu, kto ma siłę i wiarę w
swoje wyobrażenia i cele. Przy
odrobinie szczęścia i pomocy
ludzi, którzy w ciebie wierzą,
masz wszelkie predyspozycje,
aby realizować swoje plany. Ja
w swoim życiu spotkałam kilka
takich osób, które we mnie
uwierzyły i dały mi szansę, by się
wykazać. Ważnym momentem
z pewnością był mój debiut u
Jerzego Stuhra w „Korowodzie”,
potem rozpoczęły się dalsze
filmowe poczynania.
Czy jako widz lubi Pani oglądać komedie romantyczne?
Karolina Gorczyca: Jest kilka
takich, które zapisały się w
mojej głowie. „Notting Hill” był

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.

dla mnie pewnym odwołaniem
przy pracy na planie „Miłości
na wybiegu”, pod względem
narracji, konwencji i sposobu
gry. „Zakochany bez pamięci”
zawsze mnie wzrusza, choć
już chyba kwalifikuje się jako
dramat obyczajowy, a „Pretty
Woman” to jest klasyk, bardzo
udany. Komedia romantyczna
to jeden z najtr udniejszych
gatunków filmowych. Łatwo
go zepsuć. Myślę, że zawsze
wygra subtelny, mądry żart,
prawda i realizm sytuacji oraz
gry aktorskiej.
Czego się Pani spodziewa po
filmach tego gatunku?
Karolina Gorczyca: Trudno
dziś znaleźć interesujący temat
na komedię romantyczną, mam
wrażenie, że już wszystko zostało powiedziane. Mówi się, że komedie romantyczne są banalne i
tendencyjne, kończą się zwykle
happy endem, są przewidywalne
etc. Nie można wymagać od
nich powagi i większego dramatu, taka jest ich konwencja,

to właśnie o ten banał chodzi.
Złapałam się ostatnio na tym,
że np. ukrywam swoje marzenia,
myśląc, że wszyscy wyśmialiby je
za ich banalność, a proste słowa
zamieniam na bardziej wyszukane, lepiej brzmiące, myśląc, że
tak będzie mądrzej i poważniej.

Nic bardziej mylnego. W tej banalności i prostocie jest piękno.
A komedie opowiadają o tych
skrytych marzeniach, dlatego
ciągną na nie tłumy ludzi.
Dziękuję za rozmowę.
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HOROSKOP
BARAN

Od początku tygodnia doznasz przemiany, która zadziwi nie tylko
otoczenie, ale przede wszystkim ciebie samego. Nie będziesz mieć
oporów, aby partnerowi powiedzieć, co myślisz, prosto w oczy.
To wyjaśni jednoznacznie sytuację. Nieważne jak, ale koniecznie
znajdź czas na wypoczynek. Poza tym absolutnie musisz ograniczyć
codzienne używki.

BYK

Żona pyta mężą:
- Dlaczego telewizor się nie włącza,
kiedy naciskam pilota?
- Nie wiem, nie jestem fachowcem,
ale może dlatego, że nie mamy telewizora...
- Poproszę 99 bułek - mówi Jasiu.
Sprzedawca na to:
- A czemu nie 100?
- A kto by tyle zjadł?
Młody chłopak w aptece:
- Poproszę dwa testy ciążowe.
W tym momencie otrzymuje sms-a,
wyciąga komórkę, czyta. Po chwili
mówi:
- Co za dzień... Jeszcze jeden proszę...

Bardzo się ucieszysz, bo nie potwierdzą się podejrzenia, jakie miałaś
wobec bliskiej osoby. Zmiana twojego nastawienia spowoduje, że
partner będzie chciał zrobić dla ciebie niemal wszystko, o co poprosisz. Właściwie energia będzie cię wręcz rozpierać, dlatego uważaj
na różne nieprzemyślane gesty.

szym domem! Co to miało znaczyć?!
- Chciałem, żeby sobie poszedł.
- A nie mogłeś mu tego powiedzieć?
- No coś ty! To by było niegrzeczne!

BLIŹNIĘTA

Szpital psychiatryczny. Do gabinetu
lekarskiego wbiega pielęgniarka:
- Panie doktorze, ten symulant z pokoju 123 przed chwilą umarł...
- No, tym razem to przesadził!

W tych dniach masz szansę na ogromną zmianę w życiu osobistym,
bo na twojej drodze pojawi się ktoś wyjątkowy. Jeśli tylko zechcesz,
możecie zbudować szczęśliwy związek, w którym już wkrótce
będziecie robić plany na przyszłość. Musisz zdecydowanie zadbać
o swoje zdrowie.

Matka tłumaczy 19-letniemu synowi,
informatykowi:
- Ile razy mam ci powtarzać, że ja
cię urodziłam, a nie ściągnęłam z
Internetu!

RAK

W Stumilowym Lesie pojawił się wielki
dzik. Wszyscy się pochowali w domach, a dzik idzie do domu Puchatka i
puka. Przestraszony Puchatek pyta:
- Kto tam?
Na to dzik odpowiada:
- To ja, prosiaczek. Z wojska wróciłem!
- Panie kierowniku... Postanowiliśmy
z Józkiem, że w pracy nie będziemy
ani palić, ani pić.
- To świetnie. Ale co w takim razie
będziecie robić?

Kowalski mówi do szefa:
- Panie kierowniku, proszę wybaczyć,
lecz w tym miesiącu nie dostałem
premii...
Kierownik na to:
- Wybaczam panu.
W księgarni:
- Chciałbym dostać jakąś klasyczną
powieść.
- Mamy nowe wydanie „W pustyni i
w puszczy”.
- To poproszę „W puszczy”.

Twoja intuicja będzie teraz niezwykle pomocna. Wyczujesz każdy
fałsz ze strony bliskiej osoby, a z łatwością rozpoznasz tych, którzy są
ci bardzo przychylni. Nie bój się prawdy, nie staraj się na siłę tworzyć
czegoś z niczego. Jeśli od pewnego czasu masz dziwne mrowienie w
rękach, to może być zapowiedź choroby krążeniowej albo problemów
z górnym odcinkiem kręgosłupa. Zgłoś się do lekarza.

LEW

Wpadniesz na pomysł, jak skutecznie podejść i namówić ukochanego
na bardzo radykalne kroki. Nie bój się eksperymentów w życiu osobistym, twoja fantazja przywróci waszemu związkowi dawny żar. Najlepiej byłoby w tym tygodniu nigdzie nie wyjeżdżać, nie podejmować
się zbyt ambitnych, wymagających wysiłku fizycznego zadań.

PANNA

Rodzina wilków ogląda telewizję. Gdy
zaczyna się bajka o Czerwonym Kapturku, ojciec mówi do żony:
- Wyłącz ten telewizor!
- Dlaczego?
- Nie cierpię takich krwawych bajek.
- Czemu płaczesz?
- A, bo wujek spadł z drabiny i połamał
szafkę, i stłukł lustro...
- I co, żal ci wujka? Stało się mu
coś?
- Nie, ale mój brat to widział, a ja
nie...
Ojciec karci syna:
- Widziałem, jak biłeś kolegę przed na-

plotki

Demi Moore: dzieci są
najważniejsze

Demi Moore nie wyklucza, że w
przyszłości po raz kolejny zostanie
mamą. 46-letnia aktorka, związana obecnie z o 15 lat młodszym
Ashtonem Kutcherem, wychowuje
trzy córki z małżeństwa z Bruce’em
Willisem.
„Dlaczego miałabym nie mieć
czwartego dziecka? - pyta gwiazda.
- Wszystko jest możliwe. Dla dzieci
warto żyć. Poza tym wydaje mi się,
że Ashton jest już gotowy na ojcostwo. Większość mężczyzn w jego
wieku jest bardzo niedojrzała, ale
on doskonale sprawdza się w roli
ojczyma moich córek”.
Demi Moore zakończyła niedawno zdjęcia do filmu „Happy Tears”,
który w Ameryce trafi do kin w
lutym 2010 roku.

Przemyśl, czy długo tak wytrwasz. Prowadzisz podwójną grę, a jej
konsekwencją może być, że sprawa się wyda i zostaniesz po prostu
sam. Zanim o tobie zadecyduje przypadek, sam określ swoje potrzeby
i preferencje. Twój organizm zdecydowanie potrzebuje więcej relaksu
i wypoczynku. Nie oszukasz go dodatkową porcją kawy czy wzmacniającą kuracją witaminową. Zacznij od większej ilości snu.

Gość wzywa kelnera i pyta:
- Czy muzycy w waszym lokalu grają
na życzenie gości?
- Oczywiście, szanowny panie.
- To proszę im powiedzieć, żeby zagrali w domino.

WAGA

Jeśli miałeś nadzieję, że wasze uczucie jeszcze wróci, to masz teraz
szansę, aby tak było. Problem tylko w tym, czy jesteś w pełni świadomy faktu, że dorośli ludzie nie są w stanie zmienić swojego sposobu
bycia i systemu wartości. Zainwestuj w siebie i zadbaj bardziej o skórę,
paznokcie i włosy. To twój słaby punkt.

Jasiu wpada spóźniony do szkoły. Na
schodach stoi dyrektor i krzyczy:
- Dziesięć minut spóźnienia!
- Cholera, ja też! - stwierdza Jasiu ze
zrozumieniem.
Żona do męża:
- Widzisz, ja piorę, sprzątam, gotuję, zajmuję się dziećmi... Czuję się jak Kopciuszek.
- A nie mówiłem, że będzie ci ze mną jak
w bajce?

Uma Thurman: ślub w
pałacu

Uma Thurman ma zamiar tak jak
księżna Diana wziąć ślub w londyńskim pałacu Kensington.
Aktorka i jej narzeczony, milioner
Arpad Busson, wynajęli podobno
imponującą posiadłość, w której
zamieszkiwała niegdyś księżna.
Ceremonia ślubna ma odbyć się
w pałacowej oranżerii w czerwcu

SKORPION

Masz tak wiele pragnień, że twojemu partnerowi niełatwo będzie
temu sprostać. Nie możesz robić tylko tego, co ty chcesz, i oczekiwać,
że wszyscy wokół wykażą zrozumienie i wybaczą. Niestety, musisz
innym dać coś z siebie. Przed tobą czas kilku spotkań w lokalach.
Bardzo uważaj na to, co i gdzie jesz.

Zawiedziona Emma Watson

Emma Watson jest rozczarowana
tym, że na planie serii o Harrym
Potterze nie narodził się żaden
romans.
19-letnia odtwórczyni roli Hermiony Granger zdradziła, że przez
10 lat pracy nad cyklem między
członkami obsady nie zdarzyło się
nic, co choć trochę przypominałoby romans.
„Niestety, przez całe 10 lat nikt
z nikim nie romansował - wyznała
Watson. - Na planie „Harr y’ego

Cate Blanchett zagra u
Madonny

Madonna ma zamiar stanąć za
kamerą musicalu o Wallis Simpson,
kochanki Księcia Walii, późniejszego
króla Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Edwarda VIII.
W roli głównej prawdopodobnie
pojawi się Cate Blanchett. Do roli
monarchy Madonna chce zaangażować Davida Tennanta, znanego z

STRZELEC

Ostatnio zanudzasz wszystkich opowieściami na swój temat. Nie
oczekuj, aby tylko tobie i zawsze tobie okazywano uwagę i uczucie.
Przemyśl, dlaczego tak mało dostajesz. A może jednak to prawda, co
usłyszałeś, że ty z siebie nie dajesz nic... Wyszukaj sam swój własny
sposób na uwolnienie się od stresu.

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.

WODNIK

przyszłego roku.
„Uma chce wyjść za mąż jak księżniczka - donosi pismo „Daily Mail”.
- Ma już pierścionek z ośmiokaratowym diamentem, a teraz chce wziąć
ślub w pałacu”.
Uma Thurman zakończyła niedawno zdjęcia do filmu „Percy Jackson &
the Olympians: The Lightning Thief”,
którego amerykańska premiera
planowana jest na 12 lutego 2010
roku.

Pottera” nie ma czasu na uczucia,
okazji chyba też nie ma. Jesteśmy
jak jedna, wielka rodzina, a kolegów z pracy traktuję jak braci”.
Emmę Watson mogliśmy podziwiać w lipcu w filmie „Harry Potter
i Książę Półkrwi”.

seriali „Doktor Kto”. Obecnie trwają
końcowe prace nad scenariuszem, a
królowa popu dobiera obsadę.
Ostatnia płyta Madonny to „Hard
Candy” z kwietnia 2008 roku.
Cate Blanchett pracuje obecnie
na planie filmu „Robin Hood”, którego polska premiera planowana
jest na 14 maja 2010 roku.

Musisz zmienić sposób mówienia o swoich potrzebach. Nie bój się
otwarcie komunikować swoich oczekiwań. Jeśli boisz się odrzucenia,
jeśli masz wrażenie, że stąpasz po kruchym lodzie, to sam odpowiedz
sobie, czego nie chcesz wiedzieć i za jaką cenę. Pamiętaj, że kobiecie
wprawdzie nie należy zaglądać w kalendarz, ale pewne kłopoty są
wynikiem twojego wieku.

RYBY

Musisz teraz powiedzieć prawdę o swoim poprzednim związku. Lepiej
zrób to sam i na swój sposób. Blisko ciebie jest ktoś, kto wprost pali
się do poinformowania twojego partnera o pewnym wydarzeniu
z przeszłości. Koniecznie przed snem musisz kilkanaście minut
wietrzyć pokój, nie pal w łóżku, nie zarywaj nocy.
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PORADNIK PACJENTA Karkonoskie Centrum Medyczne

Dlaczego warto się szczepić
przeciw grypie?
Świadczenia w ramach
oraz pełnopłatnie
Kompleksowa opieka nad pacjentem
Nowoczesna aparatura medyczna
Szybka profesjonalna diagnostyka

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

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

Diagnostyka neurologiczna
badania EMG, badania EEG
Doppler tetnic

Video- gastroskopia
Czynne pon. - pt. 8 - 20, sob 9 - 18
Rejestracja telefoniczna:
Tel. 075 645 20 00,
www.kcmed.pl email: kcm@kcmed.pl

OGROMNE PODZIĘKOWANIE
dla całego zespołu
opieki medycznej karetki pogotowia
za serdeczną pomoc
w ciężkich chwilach zdrowotnych,
za oddanie
i powołanie w swej pracy
- Danuta Beczek

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

biegania grypie?

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

Kiedy należy się szczepić?

Wirus grypy
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
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.

Tel. 075 6452 000
Ul. Bankowa 5-7
Jelenia Gora

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.

cownicy służby zdrowia.

Jak często należy się
szczepić przeciw grypie?

Jakie są korzyści ze
szczepienia?

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

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) pra-

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.

Szczepienia pacjentów po 65
r.ż. 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
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!

Jaka jest najskuteczniejsza metoda zapo-

Bolesne zapalenie ucha środkowego
Zapalenie ucha środkowego jest jedną z najczęstszych chorób laryngologicznych. Jest to choroba infekcyjna
ucha objawiająca się bólem ucha, uczuciem jego zatkania oraz osłabieniem słuchu. Zwykle towarzyszącym
objawem jest wyciek surowiczej, śluzowej lub ropnej wydzieliny z ucha.
Ryzyko zachorowania na ostre
zapalenie ucha środkowego wywołują jesienno-zimowe wirusowe infekcje grypowe i przeziębieniowe.
Nie mniejszym zagrożeniem zachorowania są inne wirusowe choroby
zakaźne: odra, ospa wietrzna, wirusowa angina (jak i bakteryjna),
itp. Zakażenia wirusowe inicjują
9 na 10 przypadków zachorowań.
Z reguły w chorym uchu wykrywa się wirusy grypy, paragrypy,
rhinowirusy i adenowirusy. Udokumentowano też, że stosowanie
szczepionek przeciwgrypowych
znacząco zmniejsza zapadalność
na zapalenie ucha. Wirusy namnażają się w ściółce ucha środkowego
podobnie jak w nabłonku śluzówki
nosa i gardła. Skutek jest podobny

- powodują stopniową martwicę
nabłonka oraz odczyn zapalny w
podścielisku. Po pewnym czasie
powoduje to obrzęk i wydzielanie
płynów wysiękowych. Po tym zapalenie przechodzi w fazę „zagęszczenia” wysięku. Wtedy dochodzi
do nadkażenia bakteryjnego, co
powoduje narastanie dolegliwości
i rozwój choroby.
Co robić kiedy zachorujemy
na tą chorobę? Należy natychmiast
zasięgnąć po poradę lekarską. Jeśli
ból ucha jest trudny do zniesienia,
nie należy czekać na wizytę u
lekarza, ale udać się na ostry dyżur
w szpitalu w celu natychmiastowego rozpoczęcia leczenia. Należy
też zadbać by wydzielina mogła
wydostawać się z ucha bez prze-

szkód. Drenaż ropy jest konieczny
do wyzdrowienia. Wycierając ją
delikatnie płatkami waty lub watą
nawiniętą na pałeczkę, błona
bębenkowa powinna wygoić się
samoistnie w ciągu 1 - 2 tygodni
po wyleczeniu infekcji.
Jakie mogą być powikłanie
zbyt późnego lub nieprawidłowego
leczenia? Powikłaniami zapaleń
ucha może być wiele chorób nie
zawsze związanych bezpośrednio
z tym narządem. Jednym z najczęstszych jest ostre zapalenie tzw.
wyrostka sutkowatego. Pacjent
odczuwa pulsujący ból za uchem,
a z przewodu słuchowego sączy
się obfita ropna wydzielina. Lekarz
stwierdza wtedy obrzęk i bolesność
okolicy za małżowiną uszną oraz

perforację błony bębenkowej. Taki
stan jest wskazaniem do natychmiastowego umieszczenia chorego
w szpitalu. Potrzebny będzie wtedy
zabieg operacyjny polegający na
otwarciu bądź wycięciu wyrostka
sutkowatego. Niezbędne staje się
też podawanie antybiotyków. Innymi powikłaniami zapaleń ucha
są: zapalenie opon mózgowych,
ropień zewnątrzoponowy, ropień
mózgu, ropień podtwardówkowy,
zapalenie błędnika, zapalenie
zakrzepowe zatoki esowatej oraz
porażenie nerwu twarzowego.
Nie należy więc lekceważyć
tej choroby i w każdym przypadku
zachorowania warto skontaktować
się z lekarzem laryngologiem.
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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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W pobliżu ulicy Wolności, gdzie dziś wznosi się Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej, znajdował się jeszcze do lat 60. minionego wieku obszerny i niezagospodarowany plac. Odbywały się tu różne miejskie uroczystości plenerowe, tak jak widać to
na historycznym już dziś zdjęciu. Wykonano je 11 sierpnia 1914 roku i utrwalono nabożeństwo polowe odprawione dla oddziałów rezerwy batalionu piechoty regimentu nr 19 stacjonujących w Hirschbergu strzelców. Okazja była ponura: 28 lipca 1914 roku wybuchła I
wojna światowa. Pomniki upamiętniające ofiary konfliktu z Jeleniej Góry zniknęły, ale zachowały się w kilku miejscowościach w regionie. Warto, aby dzieci uczące się w trzynastce wiedziały, kto stąpał wiele lat temu tam, gdzie dziś mają boisko.

Fot. Marek Tkacz

14 wrzeœnia 2009 r.
w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Z LOTU PTAKA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

14 wrzeœnia 2009 r.
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Fot. rylit

Wszyscy biegali
solidarnie

SPORT

Tradycyjnie już we wrześniu odbył się Ogólnopolski Bieg Solidarności. Już po raz dwudziesty biegacze długodystansowi uczcili 29. rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”.
Jak co roku trasa biegu biegła zabytkowymi uliczkami Jeleniej Góry a start i meta były
usytuowane w Rynku.
W tym biegu nie najważniejsze
były wyniki, chociaż startowali
znani zawodnicy z Dolnego
Śląska. Najważniejszy był udział
w biegu i uczczenie tym faktem
rocznicy powstania Solidarności. Bieg miał na celu również
popularyzację tej dyscypliny jako
najprostszej formy ruchu oraz
promocję miasta.
W minioną niedzielę od przedpołudnia można było zauważyć
w okolicach ratusza ludzi w
różnym wiek u przygotowujących się do startu. Bieg był
organizowany przez NSZZ Solidarność i Ognisko TTKF „Orle”
w Jeleniej Górze przy współudziale miasta Jelenia Góra.

W n a j w a ż n i e j s z yc h
kategoriach biegu
na podium stanęli,
K l a s y f i k a c j a
ogólna kobiet:
1.Agnieszka Ciołek - Wrocław

2.Anna Ficner –Wilków
3. Dorota Przybysz –Grodzisk Wielkopolski
Klasyfikacja ogólna
mężczyzn:
1.Dariusz Kruczkowski- Szklarska Poręba
2. Nykola Rudyk – Ukraina
3. Igor Zaborowski –Białoruś
Klasyfikacja członków
NSZZ „Solidarność”:
Edward Baczewski – Wałbrzych
Tomasz Kwiatkowski – Jelenia Góra
Mariusz Kwiatkowski – Jelenia Góra

rylit

BEZPŁATNE SZKOLENIA JĘZYKOWE
Centrum Samorządu Lokalnego Fundacji
Rozwoju Demokracji Lokalnej
w Jeleniej Górze
zaprasza do udziału w projekcie:

Fot. rylit

W biegu wzięło udział 91 zawodników, którzy zostali skla-

syfikowani w 18 kategoriach
wiekowych. W biegu głównym
wzięło udział 57 zawodników
i zawodniczek. W kategoriach
dziecięcych i młodzieżowych
wystartowało niewielu uczestników. Zostały zdominowane
przez zawodników Szkolnego
klubu Sportowego „Biegacz”
z Siedlęcina. Na uwagę zasługuje też udział w biegu klanu
rodzinnego Kwiatkowskich z
Jeleniej Góry. W zawodach wzięli
udział dziadek, syn i wnuk.

„Edukacja dla sportu szkolenia językowe i interpersonalne
dla pracowników organizacji sportowych i osób aktywnie
uczestniczących w życiu sportowym”.
Szkolenie obejmuje 2 semestry nauki języka angielskiego lub niemieckiego (poziom podstawowy, średniozaawansowany lub zaawansowany) oraz
szkolenia interpersonalne z zakresu negocjacji, sponsoringu,
promocji sportu, zarządzania zespołem, komunikacji.

Złoty Jeleniogórzanin
Zapaśnik obronił w ten sposób
mistrzostwo zdobyte rok temu w
Perm (Rosja). Mirosław Wieczorkiewicz na codzień jest prezesem JCSW
Jelenia Góra, gdzie prowadzi także
treningi zapaśnicze z młodzieżą.

Sukces za sukcesem. Poniżej
zdjęcie z Mistrzostw Świata z 2007
roku.

Gratulujemy!

W sobotę 5 września jeleniogórzanin Mirosław Wieczorkiewicz został
Mistrzem Świata
Weteranów w zapasach.

Harmonogram szkoleń:
I semestr 28.09.2009 - 28.01.2010
II Semestr 01.02.2010 - 27.05.2010
Szczegóły dotyczące projektu i rekrutacji na stronie:
www.csl.jgora.pl
lub pod nr tel.: 075 755 90 86

Gratulujemy obrony
tytułu mistrza świata
w Finlandii
w sobotę 5 września
2009!
Rodzina i przyjaciele.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

14 wrzeœnia 2009 r.
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SPORT

Świetnie spisały się jeleniogórskie koszykarki na turnieju
Finepharm Karkonosze - TJ
w Libercu. Nasze zespół wygrał wszystkie trzy mecze, Lokomotiva Liberec 83:65 (21:2
zajmując tym samym pierwsze miejsce w klasyfikacji 2,24:17,17:16,21:10)
całego turnieju.

Karkonosze: Micków 19, Witkoś
16, Kret 15, Pawlukiewicz 12,
Krawczyszyn - Samiec 11, KowalMKS MOS Karkonosze Finepharm Jelenia Góra ma nową czyk 6, Górniaczyk 2, Iwanowicz
2, Fredziak , Kowiel, Owsiańska.
trenerkę. Została nią Iwona Błaszak.

Iwona Błaszak trenerką MKS MOS

Iwonę Błaszak jeleniogórscy

kibice mieli okazję już zobaczyć
podczas meczów ekstraklasy, w
którym Kolegium Karkonoskie
grało z MUKS Poznań. Z poznańską drużyną nasza nowa trenerka wywalczyła 12 miejsce.

Finepharm Karkonosze - DSK Karlin 72:63
( 15 : 17 ,19 : 1 2 , 18 : 14 , 2 0 : 2 0 )
Karkonosze: Witkoś 13, Kret

Września Jeleniogórskiego
W miniony weekend w hali Politechniki Wrocławskiej
(oddział zamiejscowy w Jeleniej Górze oraz Piechowickiej
SP1) odbywały się zawody badmintona z okazji Września
Jeleniogórskiego.

Junior młodszy

Pier wszy dzień zawodów

Młodziczka
1. Kinga Barna – UKS 2 Sobótka
2. Klaudia Socha
– KS CHOJNIK Jelenia Góra
3. Sandra Smok – KS
CHOJNIK Jelenia Góra

Młodzik
1.
Marcin
Nowk
– SMECZ Bogatynia
2. Piotr Martyński
– KS CHOJNIK Jelenia Góra
3. Jędrzej Nowak - KS
CHOJNIK Jelenia Góra

Amator
1. Adam Gór niak - KS
CHOJNIK Jelenia Góra
2. Adam Cimosz - KS
CHOJNIK Jelenia Góra
3. Sławomir Kowalski
– KS CHOJNIK Jelenia Góra

Fot. Organizator

Drugi

dzień

zmagań

MOS Trio
Basket

1. P r z e my s ł aw S z y d z i a k
- UKS SMECZ Bogatynia
2. Wojciech Cerazy
– KS CHOJNIK Jelenia Góra Międzyszkolny Ośrodek
3 . B a r t o s z P a s z k o w s k i Sportu w Jelenie Górze dnia
- U K S S M E C Z B o g a t y n i a 26.09.2009r. zaprasza do
Juniorka
młodsza
1. Kinga Rogalska – UKS 2 Sobótka
2. Agata John – KS
CHOJNIK Jelenia Góra
3. Urszula Nowak UKS SMECZ Bogatynia

udziału w turnieju MOS
TRIO BASKET Jelenia Góra.

Turniej odbędzie się na wzór
EURO BASKET 2009r. Do uczestnictwa zapraszamy w dwóch kategoriach wiekowych : gimnazja
–(1994 i młodsi ) i open – (1993
i starsi ).
Open kobiet
W tur nieju mogą wy st ąpić
z e s p o ł y ko e d u k a c y j n e . W z ó r
zgłoszenia i regulamin można
1 . E m i l i a G o l d w a s - pobrać ze strony www.mosjg.pl
ser – UKS 2 Sobótka
2 . M a g d a K a m i ń s k a Podczas turnieju rozegrany zosta– KS CHOJNIK Jelenia Góra nie konkurs rzutów za 3pkt. oraz
3 . M a r t a I w a n e k - konkurs rzutów osobistych.
– KS CHOJNIK Jelenia Góra

Open mężczyzn
1. Rafał
– KS CHOJNIK
2.
Paweł
– KS CHOJNIK
3. Adam Cimosz
Jelenia Góra

Finepharm
Karkonosze
- BK Brandys
8 2 : 6 8 ( 18 : 14 ,
2 5 : 27 , 2 0 : 16 ,
1 9 : 1 1 )
Karkonosze:
I wa n ow i c z 18 ,
Kret 16, Mićków
16 , K r a wc z y szyn - Samiec
8, Kowalczyk 8,
Pawlukiewicz 5,
Witkoś 4, Kowiel
3, Górniaczyk 2,
Fredziak

Badminton na otwarcie

Wyniki

12 , Kowa l c z y k
10, Iwanowicz 10,
Pawlukiewicz 9,
Micków 7, Krawczyszyn-Samiec
6, Górniaczyk 4,
Fredziak 1, Kowiel, Owsiańska.

MKS MOS
szuka nowych
talentów

Kasprów
Jelenia Góra
Słomka
Jelenia Góra Klub MKS MOS Karkono– KS CHOJNIK sze Jelenia Góra zaprasza

dziewczęta z rocznika 1997
i młodsze do udziału w zajęciach z koszykówki.
Zajęcia odbywają się w Szkole
Podstawowej nr 10 przy ulicy Morcinka, 3 razy w tygodniu. Zapewniamy dobre warunki rozwoju,
wykwalifikowaną kadrę, dobrą
bazę szkoleniową. Zajęcia prowadzi trener Marcin Markowicz.
Więcej informacji pod numerem 504858695 lub 518151020.
Zapraszamy wszystkich chętnych.

Nabór do zespołu piłki ręcznej

Klub Piłki Ręcznej Jelenia Góra
ogłasza nabór do piłki ręcznej
dziewcząt rocznika 98/99.
Treningi odbywają się w każdy wtorek i czwartek o godz.
16.30 na sali gimnastycznej w Szkole
Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze
zapraszamy dzieci, które chcą rozpocząć sportową przygodę z piłką ręczną.
Trenerką jest Marta Oreszczuk.

Najlepsi mastersi na trasie
W niedzielę w Borowicach rozegrano Górskie Mistrzostwa Polski Masters w Kolarstwie
Szosowym.
Imprezę wspierają Renaut
Dzięciołowski Sp. z o.o. w Jeleniej Górze i Ośrodek WczasowoKolonijny HOTTUR II Borowice.
Na starcie w sobotę stanęli zawodnicy, którzy ukończyli 50 lat.
Runda ze st ar tem i met ą w
Sosnówce Górnej (DW „Społ e m ” ) - r u n d a 14 , 5 k m
-dystans
dla kat. III A i B 50 do 60 lat
87 km (runda 14,5 km) 6 rund
dla kat. IV A i B 60 do 70 lat 58
km (runda 14,5 km) 4 rundy
dla kat. V A i B 70 lat i starsi 43,5
km (runda 14,5 km) 3 rundy
Mistrzowie Polski w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Kategoria III A
Krawczyk Zygmunt
Wrocław Gór ski Mistrz Polski Masters na rok2009
Ur b a ń s k i A n d r z e j Wa r s z a wa I Górski V-ce Mistrz Polski Masters na rok 2009
Jagła Jerzy Łódź II Górski V-ce
Mistrz Polski Masters na rok 2009
Kategoria III B
Kruczek Henryk Prudnik Górski
Mistrz Polski Masters narok 2009
Pyzikowski Cezar y Lub-

lin I Górski V-ce MistrzPol ski Masters na rok 2009
Bylicki Jerzy Łódź II Górski V-ce
Mistrz Polski Masters 2009 na rok
Kategoria IV A
Krzeszowiec Zbigniew
G l i w i c e G ó r s k i M i s t r z Po l ski Masters na rok 2009
Tr a m ś G r z e g o r z Wa r s z a wa I Górski V-ce Mistrz Polski Masters na rok 2009
RubinSławomir Łódź II ę Górski Vce Mistrz Polski Masters 2009 na rok
Kategoria IV B
Grabowski Edmund
G d a ń s k G ó r s k i M i s t r z Po l ski Masters na rok 2009
Leszczyński Ksawer y Częstochowa I Gór ski V-ce Mistrz
Polski Masters na rok 2009
Paterka Stanisław Głogów II
ę Górski V-ce Mistrz Polski Masters 2009 na rok
Kategoria V A
K r z y ż a n o w s k i Wo j c i e c h
G d a ń s k G ó r s k i M i s t r z Po l ski Masters na rok 2009
Misiak Józef Miękinia I Górski V-ce
Mistrz Polski Masters na rok 2009
Pośpiech Tadeusz Warszawa
II ę Górski V-ce Mistrz Pol -

ski Masters 2009 na rok
Kategoria V B
Matyszewski Ireneusz Piotrków Trybunalski Górski Mistrz
Polski Masters na rok 2009

Fot. Organizator

Nowa trenerka naszych koszykarek wraz z Iwoną Jabłońską
sprawuje opiekę nad kadrą Polski juniorek starszych.

Fot. R. Ignaciak

Koszykarki najlepsze w Libercu

F e r k a l u k Ta d e u s z Z ł o t o ryja I Górski V-ce Mistrz Polski Masters na rok 2009
Leśniak Jerzy Kołobrzeg
I I G ó r s k i V - c e M i s t r z Po l ski Masters 2009 na rokę
Dzień drugi
W niedzielę kolarze wystartowali w kategoriach pierwszej i drugiej. Tym razem dopisała pogoda.
Mistrzami Polski w t ych kategoriach wiekowych zostali:
Kategoria I
Maj Kamil Lublin Górski Mistrz
Polski Masters na 2009 rok
Ta r z y ń s k i A d a m W a r s z a wa I Górski V-ce Mistrz Polski Masters na 2009 rok
Pyzik Paweł Czestochowa II Górski V-ce Mistrz Polski Masters na 2009 rok
Kategoria II A
Bondaryk Tomek Cybinka Górski
Mistrz Polski Masters na 2009 rok
Brunke Leszek Gdynia I Górski V-ce
Mistrz Polski Masters na 2009 rok
Zok Bogdan Pawłowice II Górski Vce Mistrz Polski Masters na 2009 rok
Kategoria II B
Leduchowski Dariusz Łódź Górski Mistrz Polski Masters na 2009 rok
Kurkiewicz Bogdan Zielona Góra I Górski V-ce Mistrz
Polski Masters na 2009 rok
Lewandowski Roman Gdańsk II
Górski V-ce Mistrz Polski Masters
na 2009 rok

Trzynaście bramek w meczu Chojnika
Młodzicy Chojnika w drugim spotkaniu pokonali zespół z Łomnicy 12:1.
Pierwsza połowa meczu to
duża przewaga Ciepliczan, ale
gra bardzo chaotyczna i słaba
skuteczność, po mimo wielu
dogodnych sytuacji pierwsza
odsłona skończyła się wynikiem
3:1.
Po zmianie stron młodzi
zawodnicy Chojnika grali o
wiele lepiej, czego wynikiem
jest zdobycz 9 bramek i ostateczny wynik to 12:1 dla pod-

opiecznych Dariusza Michałka.
Skład Chojnika:
bramkarze: Marcel Mielniczyk, Bartosz Szyrwiel, Kacpper Misiura, Pietruczuk Filip,
obrońcy: Jakub Kaszycki, Czyżowski Mateusz, Grabke Hubert, Dulak Aleksander, Banaś Dominik,
pomocnicy: Staszak Wiktor,
Golonka Bartłomiej, Pietruczuk
Kirył, Proietti Fabio, Zukow-

ski Patr yk, Michałek Patr yk
napastnicy: Kowalski Bartosz,
Łyczak Benijamin, Kaczmarczyk
Gabr yś, Szczepański Daniel,
Owsiejewicz Kornel, Kondraciuk Patryk, Maran Mathias.
Strzelcy bramek: Kowalski Bartosz 4,Łyczak Benijamin 2,Proietti Fabio 2, Owsiejewicz Kornel
2,Kaszycki Jakub 1,Czyżowski
Mateusz 1.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Karkonosze Jelenia Góra awansowały do kolejnej rundy
Pucharu Polski. Po regulaminowym czasie gry był remis 2:2.
O zwycięstwie nad Lotnikiem zadecydowały dopiero rzuty
karne, w których lepsi okazali się IV–ligowcy, wygrali 4:3.
Pierwsza połowa to zdecydowanie
lepsza gra obu zespołów, niż druga,
padły aż cztery bramki. Pierwsza
już w 7 minucie. Wbiegający na
pole karne Kogut chciał podawać
Kowalskiemu, piłka trafiła w obrońcę
gospodarzy a od niego wprost pod
nogi Smolaka, który zamienił ją na
bramkę. Odpowiedź jeżowian była
jednak bardzo szybka, po trzech
minutach w polu karnym nieprzepisowo powstrzymywany był Mykola
Demliuk i sędzia podyktował rzut
karny. Ten sam zawodnik doprowadził do wyrównania. I po zaledwie
dziesięciu minutach gry mieliśmy

remis po 1. Wynik doskonale odzwierciedlał to co działo się na boisku, bo
gra była bardzo wyrównana i nie
było widać różnicy klas, jakie dzielą
oba zespoły. W 17 minucie ładną
samodzielną akcję przeprowadził
popularny „Kowal”, który podawał
Kogutowi, lecz temu w ostatecznym
momencie przeszkodził obrońca
Lotnika. Niestety nie układa się
współpraca tych dwóch zawodników
na boisku, co zaobserwowaliśmy już
nie pierwszy raz. W 22 minucie faulowany na polu karnym gospodarzy
był Łukasz Kowalski i sędzia po raz
drugi dziś podyktował „jedenastkę”.

czyć tą pokazową akcję. Karkonosze
utrzymywały przewagę, a gospodarze
starali się grać z kontry, kilka razy
byli nawet bliscy szczęścia, lecz w
bramce biało-niebieskich świetnie
spisywał się dziś Michał Dubiel. W 66
minucie za brutalny faul czerwoną
kartkę otrzymał Marcin Smolak i
jeleniogórzanie kończyli ten mecz w
dziesiątkę. W 75 minucie nie wiele
zabrakło do zakończenie meczu w regulaminowym czasie, Marcin Krupa

trafił jednak w słupek. Wynik meczu
mógł także ustalić dwie minuty przed
końcem Tomek Biskupski, lepszy okazał się jednak popularny Dubi.
O końcowym rezultacie zadecydowały dopiero rzuty karne. Ostatni
rzut wykonywał Leszek Kurzelewski,
który nie trafił nawet w bramkę, tym
sposobem to Karkonosze, a nie Lotnik
są w III rundzie Pucharu Polski.
Tomasz Biskupski, zawodnik Karkonoszy, który przebywa obecnie na

wypożyczeniu w Jeżowie Sudeckim
zaprezentował się fenomenalnie.
Dałem z siebie wszystko. Jestem z
siebie zadowolony. Strzeliłem bramkę
w meczu i w rzutach karnych. Najbardziej jednak cieszy mnie fakt, że
udowodniłem trenerowi Dulatowi,
że za szybko ze mnie zrezygnował i
że należało mi się miejsce w jeleniogórskim zespole. – powiedział nam
po meczu dumny Tomek.

Aldona Hawer
Fot. R. Ignaciak

Nasz napastnik ładnym technicznym
strzałem pokonał bramkarza A-klasowej drużyny.
Dziesięć minut później Dremliuk
dograł Tomkowi Biskupskiemu, a
ten sprytnie ominął Daniela Bursztę
i z około 14 metrów huknął bramkę
w lewe górne okienko. Pierwsza połówka zakończyła się remisem po 2.
Oba zespoły zagrały dobre spotkanie,
a mecz mógł się podobać.
Po zmianie stron jeleniogórski zespół cały czas starał się atakować, co
sprzyjało naszej grze ofensywnej. W
60 minucie ładny drybling zaprezentował Marcin Krupa, który przeszedł
trzech zawodników Lotnika, lecz po
dograniu na pole karne na miejscu...
nie było nikogo, kto mógłby zakoń-
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Lotnik Jeżów Sudecki
- KS Karkonosze 2:2
k.3:4

KSK: Dubiel- Bijan, Rodziewicz,
Kołodziejczyk,
Zagrodnik (46’ Smoliński), Smolak,
Wojtas, Polak, Burszta (46’Jurczyk),
Kowalski (46’ Krupa), Kogut (60’Kotarba).
żółte kartki: Kowalski, Kogut, Polak,
Kotarba
czerwona kartka 66’ Smolak
Bramki:
Dla KSK: 9’ Smolak, 22’ Kowalski
Dla Lotnika: 10’ Dremliuk, 32’ Biskupski
Karne:
KSK: Wojtas +, Krupa + , Smoliński
- , Bijan
+, Rodziewicz +
Lotnik: Dremliuk +, Badecki -, Biskupski
+, Zwierzyński +, Kurzelweski -.
Widzów: 150

Wrocławianki lepsze od KPR-u
Nie udał się kompletnie mecz jeleniogórskim szczypiornistkom. Podopieczne Zdzisława Wąsa uległy we własnej hali beniaminkowi ekstraklasy AZS AWF Wrocław 29:33
(13:19)
Mecz toczył się pod dyktando
akademiczek. To one prowadziły
całe spotkanie, a KRP je „gonił”. W
aspekcie całego spotkania wygrał
zespół zdecydowanie lepszy.
Mecz z powodu awarii tablicy
świetlnej rozpoczął się z 10-minutowym opóźnieniem. Pierwsze
dwadzieścia minut było wyrównane. Od 22 minuty drużyna gości zaczęła grać mądrzej, wykorzystując
słabe punkty jeleniogórzanek. W 26
minucie Wrocław prowadził 14:11 i
skutecznie powiększał swoją przewagę. Gospodynie końcowe minuty
pierwszej połowy „przespały” i AWF
schodził na przerwę już z sześciopunktową przewagą. (13:19).
Po przerwie sytuacja na boisku
wcale się nie odwróciła. Akademiczki wyszły jeszcze bardziej
zmobilizowane. Widocznie przewaga, którą uzyskały w pierwszej
odsłonie utwierdziła je w przekonaniu, że mogą przywieźć z tego
wyjazdu komplet punktów. W 39
minucie osiągnęły nawet przewagę
9 bramek, gdy na tablicy widniał
wynik 14:23 niektórzy zezłoszczeni
tą sytuacją, jeleniogórscy kibice
zaczęli bić brawa dla gości. Na boisku panowało dużo chaosu. Obie
drużyny popełniały masę błędów
i większość zdobytych bramek,
to bramki z kontry, a nie stałych
fragmentów gry.
Na nie wiele zdały się zalecenia

trenera Wąsa, który kilkakrotnie
krzyczał do swoich dziewczyn by
rzucały z drugiej linii. Dopiero
na cztery minuty przed końcem
podopieczne Marka Karpińskiego
zmniejszyły swoją przewagę do
trzech bramek 25:28. Jeleniogórzanki zaczęły grać coraz lepiej,
jednak było zbyt późno by losy tego
spotkania jeszcze odwrócić.
Ostatecznie KPR przegrał swój
drugi mecz 29:33.

nas, naszą własną bronią,
czyli kontrą. Zabrakło zespołowości, nie grałyśmy zgodnie
całym zespołem.
Strzeliłaś dziś siedem
bramek, czy cieszy Cię tak
wysoka skuteczność?
Gdybym strzeliła te 7 bramek i wygrałybyśmy, to na
pewno bym się cieszyła, a tak
jestem tylko zdenerwowana.

KPR Jelenia Góra – AZS
AW F Wr o c ł a w 2 9 : 3 3
(13:19)

Jaka teraz panuje atmosfera w zespole?

KPR: Szalek, KozłowskaKobzar 7, Odrowska 7,
Kocela 6, Stanisławiszyn 4,
Dąbrowska 2, Buklarewicz
2, Łoniewska 1, Rykaczewska, Załoga

Jaka teraz panuje atmosfera, to dopiero się okaże. Na
pewno nie spodziewałyśmy Karkonosze wreszcie zwycięskie! Podopieczni Leszka
się takiego wyniku. Powinny- Dulata zwyciężyli w Kobierzycach 4:1 po bramkach: Kośmy wygrać, naszą przewagą walskiego, Krupy i Koguta 2x.
przecież było doświadczenie
w ekstralidze....
C i e s z y p o s t a wa Ko n r a d a Kobierzycach. Wierzę jednak,

Karkonosze wreszcie zwycięskie!
Ko g u t a , k t ó r y z a g r a ł d z i ś

Zapytana po meczu Sabina
Kobzar powiedziała nam:
Co się dzieje z jeleniogórską drużyną? Ten mecz
miał być wygrany!
Wrocławianki pokonały

A jednak się nie udało. bardzo dobry mecz. Po meczu
Z kim teraz powalczycie o powiedział nam:
- Jesteśmy bardzo zadowopunkty?

leni, że nareszcie udało nam

Z każdym, z kim tylko się się wygrać! To pierwszy tak
da. Będziemy walczyć, ile sił! dobry nasz wynik w t ym sezonie. To, że strzeliłem dwie

Aldona Hawer bramki nie cieszy mnie tak

bardzo, jak dobra zespołowa
gra, która dziś pokazaliśmy w

że na t ym się nie skończy i
teraz będzie już coraz lepiej!
GKS Kobierzyce - KS Karkonosze Jelenia Góra 1:4 (1:3)
GKS: Krawczyk – Marek,
Bur y, Mońka, Czerniawski,
Kubasiewicz (61’ Piszczałka),
Sygnatowicz (54’ Rostowski),
Jasiński, Frukacz, Mrowiec,
Rybiński (46’ Świerc).
KSK: Dubiel – Siatrak,

Wawrzyniak , Bijan, Polak ,
Smoliński, Kot arba (88’
Smolak), Burszta, Kowalski
( 6 0 ’ Wa l c z a k ) , K r u p a ( 8 2 ’
Kołodziejczyk), Kogut (77’
Jurczyk)
Bramki: Kubasiewicz
( 4 ’ ) , Kowa l sk i ( 7 ’ ) , Ko g u t
( 16 ’ , 6 8 ’ ) , K r u p a ( 19 ’ ) .
Żółte kartki: Bijan (9’), Smoliński (69’), Jasiński (70’)
Sędziowali: Mateusz Pancerz oraz Marcin Chodorowski i Kr ystian Kubik.
Widzów: 70.

Fot. Jarosław Pawlaczek

Fot. R. Ignaciak

Karkonosze grają dalej

SPORT
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CZTERY STRONY MIASTA

Dobra kuchnia będzie naszą wizytówką?
W studio filmowym Jelonki spotkali się: jak sam
mówi, kreator polskiego
smaku, Janusz Stańczyk,
właściciel Villa Nova, Paweł
Kucharski oraz kucharz i
specjalista kulinarny Aleksander Niedzielski. Mówiono o ofercie kulinarnej
w kotlinie jeleniogórskiej,
o tym czego brakuje i na
co powinni, zdaniem rozmówców, kłaść nacisk restauratorzy. Rozmowę
prowadził Wiktor Marconi.
Jelonka.com – Chciałem
zapytać dzisiaj panów o smaki,
zwyczaje kulinarne, chciałbym
zapytać pana Janusza, czy w
kotlinie jeleniogórskiej każdy
znajdzie coś dla siebie?
Janusz Stańczyk – Nasz region jak cały Dolny Śląsk jest

prawdziwym tyglem społecznym, kulturalnym, kulinarnym.
Wielokulturowość powoduje, że
smaki jakie można zakosztować
w Jeleniej Górze i regionie są
takie, jakie można spotkać w całej
Polsce. Nie będę oceniał gdzie są
najlepsze miejsca do poznania
tych smaków, bo i wasz plebiscyt
jeszcze się nie zakończył, ani ja nie
porwę się na takie zadanie. Każdy
kto tęskni za kuchnią kresową,
kuchnią wielkopolską, kuchnią
włoską znajdzie coś dla siebie w
Jeleniej Górze i kotlinie.
Paweł Kucharski – Jeżeli chodzi
o tę znaną kuchnię polską, czyli
pierogi, kotlety schabowe i podobne potrawy, to są one w kotlinie
reprezentowane dosyć mocno.
Natomiast nie wiem, czy każdy
chce jeść pierogi. Jeśli chodzi o
przyjeżdżających do nas turystów
to nie wszyscy chcą mieć tylko
wybór między kuchniami, mazurską i wielkopolską, chcą mieć też
odskocznię w kierunku smaków
bardziej niezwykłych. Chcą zjeść
lepiej i bardziej fantazyjnie. Inna
sprawa, jeszcze ważniejsza, to
jakość tego co się podaje. Według
mnie to co można znaleźć na
talerzach w kotlinie to przerost
formy nad treścią. To jest według
mnie największy problem.
Jelonka.com – Czy taki agresywny marketing, gdzie zamiast czarnej kawy znajdziemy
czarny napój z pańskiego stołu
spowoduje, że ta kawa będzie
lepsza? Czy to jest dobry sposób
na klientów?
Aleksander Niedzielski – Nie
sądzę. Problem największy jest w
tym, że jest u nas mało pomysłów
na oryginalny lokal i na ciekawą
kartę dań. Menu bywa wierną
kopią tego co jest w innych lokalach. W Jeleniej Górze bywa tak,
że w jednym lokalu możemy przeczytać kartę dań, a w restauracji
obok możemy to danie zamówić
bez patrzenia w menu. Pierwsza
rzecz, to mały, zamknięty świat
kucharzy, którzy kręcą się w kółko z lokalu do lokalu. Druga rzecz
i bolączka nasza to brak dobrych
surowców. Znam ludzi którzy po
krewetki jeżdżą do Berlina, bo
nigdzie w regionie nie można
dostać ich odpowiedniej jakości.
Brakuje odpowiedniej jakości
mięs. Cięcie kosztów i szukanie
oszczędności zawsze odbija się
na zawartości talerza i często
jesteśmy z tego niezadowoleni.

Dialogi Jelonki

Bywa, że jesteśmy traktowani jak
króliki doświadczalne do jedzenia
eksperymentów szefa kuchni i
jeszcze za to płacimy.
Jelonka.com – Ale chyba już
nie jesteśmy takim zaściankiem.
U nas są firmy zaopatrujące całą
Europę i o znaczeniu ogólnokrajowym. To już nie jest wiedza
tajemna, można sobie sprowadzić
kucharza spoza kotliny. Jakiego
typu restauracji nam brakuje?
Aleksander Niedzielski – Oczywiście można, jest coraz więcej
ludzi, którzy inwestują w dobrą,
polską i światową kuchnię. Czasami wchodzę do polskiej restauracji
i widzę że tam jest tylko pizza.
A czego brakuje? Prawdziwych
steakhausów, brakuje kuchni
francuskiej, bo jesteśmy otoczeni
włoskimi potrawami, włoskimi deserami. To nawet nie jest
kuchnia śródziemnomorska,
tylko południowych Włoch. Nie
ma doskonałej kuchni hiszpańskiej, brakuje ciekawych potraw
z Portugalii.
Paweł Kucharski – Włoska
kuchnia u nas to proste potrawy.
Króluje pizza, spaghetii bologniese. To nie jest dobra, bardziej
wykwintna kuchnia. Idzie się na
łatwiznę i na niskie koszty.
Jelonka.com – Czy tortelli to
pierogi?

Zmiany w
zasiłkach
W kolejnym odcinku
rozmów z cyklu Dialogi
Jelonki, nasz wydawca, Wiktor Marconi
rozmawia z kierownikiem działu świadczeń
rodzinnych jeleniogórskiego MOPS, Januszem
Łyczko. Kierownik
mówi o zmianach zasad
przyznawania najpowszechniejszego zasiłku

Janusz Stańczyk – Tortelli to
nie pierogi, podobnie jak ravioli.
Pierogi dotarły do Włoch przez
Polskę, gdzie przywiózł je Marco
Polo, ale z drugiej strony dotarły
do nas za pośrednictwem plemion
mongolskich, które najpierw
przyjęły kuchnię chińską. Nie
zgadzam się też z twierdzeniem
kolegi Aleksandra, że brakuje nam
steakhausów, kuchni śródziemnomorskiej. To są przedsięwzięcia zarezerwowane dla wielkich miast,
kosmopolitycznych centrów, jak
Warszawa czy Wrocław. My mamy
szansę wykreować w kotlinie to co
jest naszym największym atutem,
czyli polska kuchnia. Coraz mniej
ludzi przyjeżdża na dwutygodniowe wczasy. Kotlina teraz
jest miejscem na weekendowe
wypady mieszkańców Wrocławia,
Poznania, oby kiedyś i Warszawy.
Pakujemy dzieci do samochodu,
jedziemy pokazać im Karkonosze
i góry Izerskie. Chcemy też spróbować smaków dzieciństwa, na
przygotowywanie których już nie
ma czasu, bo jesteśmy zaganiani.
Kuchnia to nie jest tylko zapchanie trzewi, to również kultura.
Jak bogata jest polska kultura, tak
bogata jest polska kuchnia.
Paweł Kucharski – Jestem za
polską kuchnią, ale dlaczego tylko
polska kuchnia? Niech będą też
inne. Są ludzie, którzy lubią zjeść
po grecku w niedzielę.
Janusz Stańczyk – Greckie
akcenty są i w polskiej kuchni. Są

„na dzieci”, wysokości
nowych świadczeń,
zmianach w zasiłku porodowym i utrzymaniu
przez ministra niskiego
progu dochodowego, od
którego zależy prawo do
korzystania z zasiłków.
Wiktor Marconi – Od 1
listopada zmieniają się zasady przyznawania świadczeń rodzinnych. Co kierowało ustawodawcą przy
dokonywaniu tych zmian i
na czym one polegają?
Janusz Łyczko – Zmiany
obejmują sam proces przy-

też wpływy francuskie, włoskie,
niemieckie. Mamy okazję pokazać, jak niezwykle bogata jest
nasza oferta kulinarna. Naszą
wizytówką jest dziczyzna, zupy,
ryby. Do dzisiaj do restauracji w
Lucernie raz w tygodniu wozi się
sandacze z Mazur, które w Szwajcarii uważane są tam za produkt
niezwykle wykwintny. Polak zjada
jedno deko dziczyzny w roku,
Niemiec zjada 75 dekagramów. A
jest to mięso najzdrowsze.
Jelonka.com – Piętnaście lat
temu krewetki, ośmiornice, czyli
owoce morza, były uważane za
coś obrzydliwego i nie nadającego się do jedzenia. Teraz
się dyskutuje, czy restauracje
chińskie mogą podawać psy. Czy
lubimy eksperymentować?
Paweł Kucharski – Od kiedy
zaczęliśmy jeździć po świecie,
otworzyły się nasze horyzonty,
Polacy zaczęli doceniać inne smaki. Oczywiście, ludzie którzy lubią
jeść tradycyjnie i dostaną krewetkę na talerzu odsuną ją na bok, ale
inni szukają takich potraw. Jestem
za tym, żeby to spektrum było jak
najszersze. Kto lubi schabowego,
dziczyznę i sandacza niech go ma,
ale niech będzie szeroka oferta.
Ludzie po podróżach do Francji,
Hiszpanii i Włoch szukają tamtych
smaków u nas.
Aleksander Niedzielski – Coraz
więcej młodych ludzi lubi nowe

znawania świadczeń rodzinnych oraz kwot jakie można
dostać. Zmienia się też okres
na jaki przyznaje się świadczenia. Zaczynać się będzie
od 1 listopada i trwać będzie
do 31 października następnego roku. To dotyczy zasiłków
rodzinnych. W przypadku
funduszu alimentacyjnego
zaczyna się 1 października
kończy się 30 września. Od
1 listopada zmieniają się
zasady przyznawania dwóch
dodatków
Z tytułu urodzenia dzieci.
Pierwszy to taki, który przysługuje tym którzy też mają
prawo do zasiłku rodzinnego
i może dostać 1000 złotych
za urodzenie dziecka oraz

rzeczy na talerzu. Ale nie hamburgery. Oczywiście powinniśmy
promować polską kuchnię, ale
ona jest dość ciężka, a wiele osób
szuka potraw lekkich. Powinniśmy mieć bardzo szeroką ofertę.
Gdy pomagam przy układaniu
menu weselnego młodzi ludzie
mają taki kłopot, czy babcia zje
krewetkę!
Janusz Stańczyk – To jest natura człowieka, że szuka nowych
smaków, nowych doświadczeń
kulinarnych i nie tylko. Ale ja wracam do polskich potraw z uporem
maniaka. Ja znam dwadzieścia
przepisów na bigos, ponad trzysta
przepisów na zupy. Niech będą
też oczywiście inne kuchnie.
Powiem tak, niech kotlina stanie
się miejscem, gdzie jednym z
powodów przyjazdu będzie dobra kuchnia. Żeby mieszkaniec
Legnicy, Wrocławia Poznania
chciał tutaj przyjechać, bo tutaj
się dobrze zje. Mamy potencjał
w postaci szkół zawodowych,
ale zbyt często absolwenci jadą
do Irlandii smażyć rybę i frytki.
Mamy okazję stworzyć tutaj taką
dolinę krzemową polskiej kuchni.
Kreujemy miejsce, gdzie można
zjeść wszystko.
Jelonka.com – Może tylko
zamiast nowej gastronomii
twórzmy pojęcie dobrej gastronomii.

Notował: Mar

drugi, zapomoga dla każdej
rodzącej też tysiąc złotych.
Różnica polega na tym, że od
1 listopada będą wymagane
zaświadczenia od lekarza
specjalisty, że ciężarna jest
pod jego opieką od 10 tygodnia ciąży.
Wiktor Marconi – A sam
zasiłek rodzinny, od czego
zależy jego przyznanie i
ile to jest?
Janusz Łyczko – To jest
kryterium dochodowe i jego
wysokość nie uległa zmianie
mimo zabiegów minsterstwa
pracy i polityki społecznej.
Nie zostało podniesione i
granica wysokości docho-
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Bądź głupi, społeczeństwo tego wymaga?
Czy kiedyś zastanawialiście się, jakiego obywatela potrzebuje biznes? Obywatel musi być wybitnym
specjalistą we własnej
dziedzinie, absolutnym
abnegatem w innych dziedzinach, pozbawionym
„korzeni” i myślącym w
sposób zunifikowany.
Nad takim „skarbem” trzeba
pracować od podstaw. Już małym dzieciom aplikujemy papkę
w formie filmu rysunkowego,
kolorowych książeczek z dokładnie tymi samymi rysunkami,
książeczek do kolorowania z tymi
samymi postaciami. Po otrzymaniu takiej papki już żadne dziecko
nie pomyśli inaczej, niż zgodne z
przygotowanym schematem. A
gdzie miejsce na wyobraźnię? Zrozumiałem to, gdy
kupiłem mojemu dziecku
w antykwariacie „Dzieci z
Bullerbyn” a ono oświadczyło, że takiej brzydkiej
książeczki nie chce słuchać.
Jeszcze tego dnia, cała kolorowa papka powędrowała
na strych a tata intensywniej zabrał się za czytanie
„brzydkich książeczek”.

Aby być mobilny nie możesz
mieszkać we własnym domu.
Amerykanie praktycznie nie
mieszkają we własnych domach,
nie jeżdżą własnymi samochodami, lecz wynajmują je od banku.
Wszystko na kredyt.

Obywatel musi myśleć
zgodnie ze schematem
W tym celu w szkołach stosuje
się testy. Test może sprawdzić
nawet komputer i ma zawsze
jedyną prawidłową odpowiedź.
Jakiekolwiek interpretacje, własne zdanie i pomysły nie mają
żadnej szansy przebicia się. Testami bardzo trudno sprawdzać
przedmioty ścisłe. Przecież w
zadaniu nie liczy się wynik, a
sposób, w jaki się do niego doszło. Lecz nigdy nie zrozumiem,

Indywidualiści by go zabili.

Moda
Na wiele miesięcy wcześniej
zanim przyroda pomyśli o zmianie pory roku, dyktatorzy mody
wydają ogromne pieniądze na
pokazy, na których ustalą jedyne,
obowiązujące trendy. Później
projektanci spędzą niezliczone
liczby godzin na projektowaniu,
maszyny pójdą w ruch, zużyje się
tysiące metrów tkaniny, aktorki,
prezenterki spędzą godziny na
prezentowaniu nowych trendów
mody. Napisanych zostanie setki
artykułów prezentujących to, co
najlepsze. Wydrukowane zostaną
setki stron katalogów.
I wszystko to by upadło, gdyby
już nastolatkowi nie wpojono do
głowy, że przed każdym sezonem

Obywatel musi być
mobilny
Aby to uzyskać, trzeba
możliwie wcześnie, np. w
wieku 16 lat wyrwać dziecko z domu i zakwaterować
w szkole z bursą. Uczelnie
muszą być elastyczne. Oferować stypendia, aby student nie całe studia spędził
w jednym mieście. Mamy
z tego same korzyści, młodzież czerpie wyselekcjonowaną wiedzę od wielu nauczycieli, z wielu kultur, a także uczy
się, że za pracą trzeba podążać
z jednego miejsca w inne. Niestraszne mu inne społeczeństwa,
inne zwyczaje, szczególnie, że i te
ulegają unifikacji. Mamy swoją
słowiańską Noc Kupały, lecz
pieczołowicie obchodzimy Walentynki. Przodkowie to przecież
zbędny balast, od nich już niczego
nie otrzymamy. Święto ku czci
przodków trzeba zastąpić kolorową zabawą, jaką jest Halloween.
Prawda, że to starożytne święto
celtyckie, lecz z tamtego święta
to dzisiejsze odziedziczyło chyba
tylko nazwę.

du to nadal 504 złote na
każdego członka rodziny.
Natomiast zmienia się wysokość zasiłku. Na dziecko
do 5 roku życia jest to kwota
68 złotych, na dzieci w przedziale wiekowym od 6 do 18
roku życia jest to kwota 91
złotych i powyżej 18 roku
życia 98 złotych. Zmieniła
się też wysokość zasiłku
pielęgnacyjnego. Dotychczas
była to kwota około 420
złotych. Od 1 listopada jest
to kwota 520 złotych. To w
zasadzie wszystkie zmiany
tegoroczne.
Wiktor Marconi – Czy
ludzie już wiedzą co muszą
zrobić, żeby dostać te pie-

jak za pomocą testów można
oceniać wrażliwość człowieka.
Jak testem sprawdzić odczucia
człowieka pod wpływem wiersza,
obrazu, fotografii czy też książki?
Testy preferują tylko ociężałych
umysłowo kujonów, zapamiętujących schematy zgodnie z
ogólnie przyjętym zdaniem. Aby
zdać test, nie wolno przeczytać
książki, bo nuż będzie miało się
inne zdanie niż oficjalnie przyjęte. Trzeba przeczytać i nauczyć
się opracowania. Tam właśnie
znajdują się wszystkie wytyczne,
jak tę powieść, wiersz, obraz należy rozumieć. Biznes potrzebuje
ludzi myślących schematycznie.

należy sprawdzić, co jest właśnie
modne i że absolutnie nie ma
mowy, aby założyć spodnie z zeszłego sezonu, choć były noszone
tylko kilka razy, bo nie będzie
się należało do „towarzystwa”.
Absolutnie niedopuszczalne jest,
aby nie postępować zgodnie
ze sztampą. Wychylisz się, to
cię zaraz „przytną” uczone w
modzie bezguścia, które bez
porady katalogów mody bielizny
osobistej dobrać sobie nie potrafią, nie mówiąc już o garderobie
wierzchniej. Przecież „przebicie
się” kilku takich myślących indywidualistów, którzy ubierają
się zgodnie z własnym gustem

niądze, czy są dostatecznie
poinformowani?

złożonych u nas. Oczywiście
zdarzają się przypadki odwołań do samorządowego kolegium odwoławczego. Ale w
większości przypadków kolegium utrzymuje nasze stanowisko. Sprawdzamy każde
zaświadczenie, które budzi
nasze wątpliwości i jeśli potwierdzi się, że nie do końca
odpowiada prawdzie wtedy
odmawiamy rozpoznania
nawet t akiego wniosk u.
Ale to jest margines spraw.
Większość naszych klientów
wie na do może liczyć i czy
ma prawo do ubiegania się o
te świadczenia.

Janusz Łyczko – Nieustannie przychodzą do nas ludzie,
pytają o zasady, pobierają
nowe wnioski. Każdy pracownik informuje o nowych
zasadach przyznawania tych
świadczeń.
Wiktor Marconi – Czy
dużo ludzi usiłuje oszukiwać MOPS?
Janusz Łyczko – Zarzutu
wprost o oszustwo u nas
nie było. Natomiast zdarzają się przypadki odmowy
przyznania tych świadczeń
na podstawie dokumentów

Notował Mar

(lepszym lub gorszym ale
własnym) doprowadziłoby do ogromnych strat
całego przemysłu.

Narzekamy na
miernotę reklam
Zrozumcie biznes...
Właśnie płynie statek
pełen towarów, mamy
fabrykę codziennie „wypluwającą” setki ton
produktów. Towar ten
trzeba szybko upłynnić,
aby zwolnić magazyny na
nowe produkty. Potrzebna reklama, zlecamy to
do wyspecjalizowanego
studia, które ma przygotować reklamę na wszystkie
kraje, w których produkt
będzie sprzedawany.
Tam pracują specjaliści
od psychologii społecznej,
szczególnie masowej czyli
psychologii ludzi, których
mózgi zostały wyprane
zgodnie z powyżej opisanym schematem. Ludzie
ci nie mają zielonego pojęcia o właściwościach
produktu. Oni wiedzą jak zrobić,
aby wydało ci się, że bez tego
produktu żyć nie możesz.
Dlatego też, na ekranie widzimy młodego człowieka lecącego
samochodem do góry kołami
i pijącego napój z puszki, który wylewa się do jego gardła.
Niezgodne z prawem fizyki,
płyn wypływa przeciw ciążeniu
ziemskiemu? Jak to, przecież się
to udało, po prostu wystarczyło
przekręcić kamerę do góry nogami i zastosować odpowiednią
dekorację.
Widzimy pana w białym fartuchu, przekonującego nas, że proponowany środek do zmiękczania wody uchroni przed korozją
elementy pralki, również te, które
nigdy nie mają kontaktu z wodą
(koło zamachowe napędzające
bęben). Ale który ze znormalizowanych ludzi widział, jak pralka
od wewnątrz wygląda?
W innej reklamie piękna
dziewczyna przekonuje nas,
„chcesz być piękna, kup farbę
do włosów”, a za chwilę kolejna
piękna pani przekonuje, że jak już
masz włosy zniszczone farbą, to
niezbędna jest ci odżywka. Nie
upłyną dwie sekundy a inny głos
płynący z ekranu przekonuje,

że „duży może więcej i lepiej”.
Pewnie to prawda, gdy chodzi
o produkty o wysokim stopniu
przetworzenia. Jeżeli zaś chodzi o produkty żywnościowe
jak owoce, mięso, warzywa, to
„więcej” oznacza dłuższy czas
przydatności do spożycia, a więc
wyższą niespożywalność produktu przez bakterie, grzyby, pleśnie
i inne organizmy żywe. Czyżby
i w tym człowieka? Jak zawierzyć reklamie, która ewidentnie
wykazuje niekompetencję jej
twórców? Musisz dać sobie mózg
„znormalizować”.

„Złota rączka” to prawie
przestępca
Chodzi sobie taki człowieczek
po świecie, tu coś naprawi, temu
pomoże. Myśli, zna różne urządzenia. Zrobi to za kilka złotych.
To największy wróg przemysłu.
Przeciwko niemu wytaczane są
najcięższe działa. Czy wiesz, że
zgodnie z przepisami, jakakolwiek ingerencja w urządzenie
przez osoby nieupoważnione
przez producenta, pozbawiają
cię prawa do użytkowania tego
urządzenia? Zestaw narzędzi,
jaki otrzymujesz z samochodem,

ogranicza się do lewarka i klucza
do kół. Wszelkie naprawy tylko
w serwisie. Prawda, że w dzisiejszym samochodzie niewiele
naprawisz, ale są pewne narzędzia, które mogą się w drodze
przydać, szczególnie w sytuacji
krytycznej. Wszelkie urządzenia
budowane są tak, aby mózgu
przy nich nie używać. Nawet
komputery PC, które z definicji
były urządzeniami do samodzielnej konfiguracji, dziś budowane
są tak, aby użytkownik nic nie
mógł zrobić sam. Już po roku
na rynku nie ma części, które by
do tego „dziadka” pasowały. W
komputerze przenośnym nawet
wymiana dysku twardego grozi
utratą gwarancji. Wymienisz
płytę główną, tracisz prawo do
użytkowania oprogramowania
(OEM).
Tak więc, jeżeli nie jesteś opisanym tu człowiekiem „znormalizowanym”, myślisz, starasz
się zrozumieć otaczający cię
świat lub, co zgroza, chcesz być
indywidualistą, jak najszybciej
wracaj na pranie mózgu, bo nie
jesteś odpowiednim obywatelem.
Człowiek myślący, to dziś gatunek
wymierający.

Justus
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OG£OSZENIA
04.09.2009 godz.16:00 - 11.09.2009 godz.16:00
DO OGŁOSZEŃ POPRZEDZONYCH SZEŚCIOCYFROWYM NUMEREM DOŁĄCZONE SĄ ZDJĘCIA.
ZNAJDUJĄ SIĘ ONE W DZIALE OGŁOSZEŃ NA STRONIE WWW.JELONKA.COM
OFERT PRACY 167, OGŁOSZEŃ 1400
PRACA
DAM PRACĘ

Potrzebna opiekunka - lub
opiekun od zaraz do starszej osoby
- 504 288 126
Praca dla atrakcyjnej dziewczyny
- do lat 30 tu dobre zarobki i dyskrecja - 781 326 934
Zlecę naprawę murów - metodą
spinania żywicą 290 - 605 600 290
Potrzebna niepaląca Pani do
opieki nad starszą Panią, która
chciałaby z nią zamieszkać, centrum Jeleniej Góry - 075 75 221 30
po 20-ej.
Fizycznych, młodych, silnych w
Sosnówce - 500 290 337
15-18 lat opieka nad psem - poszukuję osoby odpowiedzialnej, najlepiej z własnym psem, która
wyprowadziłaby mojego psa na
dłuższy spacer w czasie mojej nieobecności - Kowary - 517 353 073
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
- 510 193 096
Agent ubezpieczeniowy - Kancelaria Brokerska poszukuje do współpracy osób na stanowisko agenta
ubezpieczeniowego. Wynagrodzenie
prowizyjne. CV na adres e-mail:
praca@centim.pl - 501 039 202
Aktorki XXX - Filma Moviestar
Szuka Kobiet w wieku 18-30 do
filmów XXX Wysokie Zarobki. moviestar2@o2.pl

Angielski, niemiecki, rosyjski
- lektorzy do pracy na umowę o
dzieło w Kamiennej Górze, Lubawce
i Czarnym Borze. CV na dres: libriscentrum@wp.pl - 695 980 507
Atrakcyjna praca - dla ambitnych - nienormowany czas pracy,
miła atmosfera, wysokie zarobki
- 781 361 719
Avon - poszukuję osób chętnych
do współpracy z Jeleniej Góry i
okolic. Dla nowych konsultantek
prezent - niespodzianka. Zadzwoń
606 736 939
Avon dołącz do nas - poszukuję
osób chętnych do współpracy z
Jeleniej Góry i okolic. Dla nowych
konsultantek prezent - niespodzianka. Napisz: danutabog@
wp.pl
Avon siedziba w JG - zostań konsultantką Avon! Prezenty na start
i pomoc na początku i nie tylko!
Zarobki do 40% szkolenie kosmetyczne po których kupisz tanie
zestawy! gg2536594 spróbuj a nie
pożałujesz - 601 729 948
Barmanka, kelnerka - na weekendy do lokalu w Cieplicach - 665
163 087
Barmanka, kelnerka - Restauracja Blues Cafe zatrudni BarmankoKelnerkę Więcej informacji w lokalu
codziennie od godz.13.00 - 502
667 208
Barmankę - Pub 15 zatrudni
Studentkę. Miła atmosfera oraz
możliwość indywidualnego ustalania
czasu pracy. Oferty ze zdjęciem
prosimy składać w pubie przy ul.
Krótkiej 15 - 508 821 067

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

Biznes - Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i nie jesteś
zadowolony z osiąganych dochodów, zadzwoń, pokażę jak to zmienić
- 691 967 676
Budowlańców - z doświadczeniem - 605 594 203
Cieśla od zaraz - szalunkowego ze
znajomością j. obcego (niemieckiego
lub angielskiego) oraz umiejętnością
czytania planów. CV + LM proszę
wysyłać na biuro@regess.eu - 075
644 20 73
Dekarza - poszukuję do pokrycia
dachowego blacharza - 501 073
796
Dekarza, cieśla - Firma zatrudni
od zaraz - 695 114 819
Dekarzy - lub grupy dekarskie
- 603 280 275
Dietetyczka Naturhouse Poszukujemy osoby na stanowisko
Dietetyczka, Wykształcenie wyższe,
preferowane kierunki: żywienie i dietetyka, biologia, chemia i pochodne.
CV ze zdjęciem przesyłać na adres:
zuk@jg.onet.pl
DJ-Sylwestra - (ok. 30 osób)
8-16:30 - 075 784 7155 po 17:00
- 601 347 870
Dla ambitnych - atrakcyjna współpraca w Branży Wellness. Wysokie
dochody. Zapewniamy szkolenia
- 669 409 218
Dla ambitnych - Gabinet dieto-terapii poszukuje 5 osób do współpracy
na dodatkowo lub na stale - 669
409 218
Dla atrakcyjnej - kreatywność,
dyspozycyjność, znajomość
j.angielskiego hostessa_pl@yahoo.
com - 721 553 032
Dla atrakcyjnej dziewczyny - do
lat 30 tu dobre zarobki i dyskrecja
- 781 326 934
Dla elektryka/elektronika - Mam
rower elektryczny do naprawypilne! Zapłacę holek44@wp.pl - 506
354 022
Dla fryzjerki i tipserki - mającą
własną działalność gospodarczą.
- 603 648 523
Dla młodych chłopaków - masz
nie mniej niż 18, a nie więcej niż 24
lata? Uważasz, że masz dobre ciało
i chcesz zarobić duże pieniądze!
Praca jest w berlinie zapewniamy
zakwaterowanie Napisz do mnie na
arek2de@wp.pl Do biura nieruchomości - poszukuję
otwarte i dynamiczne osoby do
pracy w biurze nieruchomości. Mile
widziane doświadczenie, znajomość
j.angielskiego, prawo jazdy kat. B.
- 662 040 448

Do elewacji - szukam niepijącego
pracownika do wykonania elewacji
(wełna i kamień) koło Jeleniej Góry
- 508 633 244
Do opieki - Niemcy - pilnie zatrudnię osobę do opieki nad osobami
starszymi. Wymagana komunikatywna znajomość języka niemieckiego, prawo jazdy kat. B - 601
750 153
Do sprzątania domu - Do sprzątania domu rano w piątki na 5 godzin
potrzebna inteligentna, bardzo
solidna pani z Cieplic lub bliskiej
okolicy. Tylko telefony (nie SMS-y)
20.00: 605 245 279 godz. 9.00 - 10.
00 i 19.00-20.00
Docieplenia - przyjmę fachowców do pracy przy dociepleniach
- 667 656 960
Doradca ds finansów - Kształć
swoją wiedzę na temat inwestycji,
wykładaj o finansach, uczestnicz
w projekcie finansowym E-mail:
inwestycjefinansowe24@gmail.
com - 508 841 459
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
Doradca klienta - Praca w sektorze ubezpieczeniowo-finansowym.
Wymagania: wykształcenie min
średnie, Zainteresowanych proszę
o przesłanie CV na adres mailowy:
a.rozalska@dobrydoradca.pl - 664
983 765
Dozorca - Praca dla Pana z
drugą grupą inwalidzką na stanowisku dozorcy - 605 223 479
Elektryków - w Niemczech,
stawka 12 euro za godzinę - 693
113 773
Emerytkę - miłą uśmiechniętą
panią (emerytka, rencistka) do
sprzedaży prasy, art.tytoniowych praca w Karpaczu lub w Kowarach telefonicznie lub osobiście Kowary
nowe Netto - 785 230 037
Fast- Food - zatrudnię studentów
do sprzedaży w lokalu typu fastfood. Jelenia Góra. Wynagrodzenie
6-7 zł brutto. CV proszę kierować
na adres : pracafastfod1@o2.pl
- 698 876 926
Finanse - Rozwijaj wiedzę finansową: dźwignię na nieruchomościach, odpowiednie inwestowanie,
jak spłacić kredyt w połowie czasu
kredytowania. E-mail: inwestycjefinansowe24@gmail.com - 508
841 459

Fodatkowa - roznoszenie ulotek
na terenie Cieplic i Sobieszowa
- 665 163 087
Fryzjerka - jesteś niezadowolona ze współpracy z pracodawcą,
szukasz rozwoju zawodowego i
miłej atmosfery w pracy? Nowy salon
urody we Wrocławiu - 508 095 777
Fryzjerka fryzjer - praca w
zespole doświadczonej kadry zawodowej, nowoczesny salon warunki
do uzgodnienia, wysokie zarobki
praca stała. ZABOBRZE na dwie
zmiany 8-14, 14-20 - 508 176 215
Fryzjerka/tipserka - praca
od zaraz w centrum Sobieszowa
na dogodnych warunkach - 507
947 413
Fryzjerkę od zaraz - Salon Fryzjerski w dobrym punkcie przyjmie
do pracy zdolną fryzjerkę - 517
793 897
Glazurnik Karpacz - Przyjmę
glazurnika praca w Karpaczu *płatność od m2 cena do uzgodnienia
*do wykładnia: tarasy płyty 60 cm60 cm, łazienki 60 cm-30 cm - 793
112 626
Gładzie, tapety - samodzielnego
pracownika do gładzi gipsowych i
tapet. - 796 754 304
Graffiti - Mam mur 350 m2.
Osoby, które mieszkają w okolicach
a chciałyby się podjąć malowania
graffiti na takiej powierzchni będą
mile widziani. Niestety nieodpłatnie
- 506 354 022
Holandia - praca kontrakt - Kobiety
i mężczyźni, cotygodniowe wyjazdy
do pracy w Holandii. Kontrakt z pracodawcą holenderskim podpisywany
u nas w biurze. Zapraszamy ALMA
VAR, J. Góra Karola Miarki 52, certyfikat 5185 - 075 647 44 02
Hotel w Cieplicach zatrudni recepcjonistkę, mile widziana znajomość
języka niemieckiego i dyspozycyjność - 075 75 51 453
Hotelowe Spa w Karpaczu
- fizjoterapeutka, kosmetyczka do
pracy w nowym centrum Wellness
hotelu Mercure Skalny w Karpaczu.
Prosimy CV na adres: orbi-sport@
o2.pl - 607 627 800
Instalator - na umowę - zlecenie
zatrudnię hydraulika lub osobę z
doświadczeniem w pracach instalatorskich - 508 290 933
Kawiarnia - Panią od 01.10.2009
w godzinach popołudniowych i
weekendy, umowa o dzieło, 6 zł./hCieplice - 502 322 229
Kelner, kelnerka, barman, barmanka - do stałej pracy w „Chacie
Karkonoskiej” w Karpaczu - 075
76 18 277

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

Kelner/ kelnerka - Hotel Relaks***
w Karpaczu zatrudni Kelnera/Kelnerkę - mile widziane doświadczenie zawodowe CV proszę przesyłać
na adres: m.rybialek@hotel-relaks.
pl - 075 64 80 650
Kelner/kelnerka - renomowana restauracja w centrum
Karpacza zatrudni pracownika z
doświadczeniem na stanowisku
kelner/kelnerka zapewniamy dobre
warunki pracy możliwość zakwaterowania - 508 903 156
Kelnera - Restauracja zatrudni
kelnera/barmana. Tel. w godz. 1215. - 75 755 70 31
Kelnerka - praca na stanowisku
kelnerka, mile widziana znajomość
j. niemieckiego i doświadczenie.
Osoby bez doświadczenia wyszkolimy. Hotel „NARCYZ” Świeradów
Zdrój - 500 101 648
Kelnerów/ki - Rezydencja Biały
Jar w Karpaczu zatrudni młodych
ludzi na stanowisku kelner/ka.
Dogodne warunki, możliwość
zakwaterowania - 606 303 883
Kierowca - akwizytor - Hurtownia pasmanterii poszukuje kandydatów na stanowisko kierowca
- przedstawiciel handlowy - 075
71 32 258
Kierowca - akwizytor - Hurtownia pasmanterii zatrudni kierowcęprzedstawiciela handlowego, prawo
jazdy kat. B (doświadczenie w prowadzeniu pojazdów dostawczych)
-praca częściowo w delegacji (max
5 dni roboczych) franczak@hurtownia-irena.pl
Kierowca C+E - firma transportowa szuka kierowcy na trasy PL
- D, PL - GB. Z doświadczeniem
- 603 633 591, 075 713 12 12, 075
713 13 66
Kierowca z własnym samochodem do rozwożenia pizzy - 793
282 869
Konsultant - Centrum Promocji Zdrowia w Jeleniej Górze
poszukuje do współpracy osób w
charakterze konsultantów zdrowego odżywiania i profilaktyki
zdrowotnej. Wymagane minimum
średnie wykształcenie - 075 75 338
12, 512 24 372
Konsultant Medical - produktów medycznych, zapewniamy
szkolenie, spotkanie informacyjne
07.09.2009r. godz.18. - 513 064
737
Konsultant telefoniczny - 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

NIEPUBLICZNY OŚRODEK EDUKACYJNY
w Jeleniej Górze

Policealna szkoła kształcąca w zawodzie

TECHNIK ARCHIWISTA
Rozpoczęcie nauki
- wrzesień 2009 r.

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

WAŻNE TELEFONY

TEL.

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

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

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

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

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

14 wrzeœnia 2009 r.
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RESTAURACJA
DYSPENSA

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

K
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"650,0.*4

MONT-SAT

OD PON. DO SOB. 830-1800
Jelenia Góra, ul. Chłopska 11
(wjazd od W. Pola)
Tel. 075 / 75 33 284
Fax 075 / 64 21 411
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Zadzwoń po Fachowców z 14 letnią praktyką !

AUTO KOMIS

firma handlowa

ROBERT

ul. Wolności 59
Jelenia Góra

AU T O H A N D E L

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

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

sklep WęDKARSKI
Adam Hołysz

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

zapraszamy!
pon.-pt. 10.00-18.00, sobota 10.00-14.00
58-500 Jelenia Góra, ul. Okrzei 11/11
tcl. 506 932 336, 501 525 902
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KOMPUTERY
NOTEBOOKI
KASY
FISKALNE
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KKF Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 13,
tel. 075 64 16 570 (od Pn do Pt w godz. 9-17)
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HOTEL
www.hotelhalny.com.pl

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

Halny

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

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

info@hotelhalny.com.pl

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

kuchnia polska

AUTO - CAMPING PARK
+FMFOJB(ÐSB
VM4VEFDLB
UFMGBY 

LPN

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

Skład Opału, Materiałów
Budowlanych i Nawozów
Stanisław Tyrala Spółka Jawna
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www.camping.karkonosz.pl campingpark@interia.pl

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

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

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

www.peter.autogielda.pl

Tel. 075 64 72 111

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

biuro@sombin.pl,
www.sombin.pl

A

hêrêh

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

• Blacharstwo
• Lakiernictwo
• Bezdotykowe Mycie Samochodów
• Bezgotówkowe rozliczanie
z firmami ubezpieczeniowymi
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POLECAMY
węgiel
koks
ekogroszek (pieklorz, retopal)
ekogroszek workowany (40kg/szt)
miał węglowy
olej opałowy (ekoterm plus)
piaski
żwiry
cement
wapno

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

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

14 wrzeœnia 2009 r.

28

OG£OSZENIA

Konsultanta - Firma ogólnopolska zatrudni konsultanta ds.
rozwiązań telekomunikacyjnych.
CV na email: rekrutacja@multim.eu
z dopiskiem „konsultant” oraz nazwą
miasta w tytule email
Kosmetyczka - Hotel w Karpaczu
podejmie współpracę z kosmetyczką
z własnym sprzętem - 501 444 017
Krawcową - do pracowni krawieckiej w Jeleniej Górze - 507
377 077
Kucharka - hotel w Szklarskiej
Porębie zatrudni - 501 700 433
Kucharz - Rezydencja Biały
Jar w Karpaczu zatrudni młodego,
kreatywnego chłopaka na stanowisku kucharza. Dogodne warunki,
stabilna praca - 606 303 883
Kucharz - ze znajomością kuchni
włoskiej - 506 151 602
Kucharz z zakwaterowaniem
- przyjmę do pracy kucharza/rkę do
pensjonatu, najchętniej z zakwaterowaniem, dobre warunki pracy,
umowa, miła atmosfera - 605 851
886
Manager hotelu - Poszukujemy
kreatywnej osoby z doświadczeniem
w branży hotelarskiej na stanowisko
managera obiektu na 80 miejsc w
Karpaczu - oferty na mail mdmcorreo@vp.pl
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
Manager sprzedaży - Tylko
kobieta. Do 35 roku życia. Do
budowy grupy sprzedażowej. Branża
wellness i kosmetyczna. Wysokie
zarobki. Samochód za wyniki - 601
470 303
Masażystka na weekendy Wellness & Spa Hotelu Mercure
Skalny w Karpaczu przyjmie do
pracy masażystkę (fizjoterapeutkę)
na weekendy. Proszę o CV na adres:
orbi-sport@o2.pl - 607 627 800
Młodszy kucharz - nowy pensjonat w Karpaczu poszukuje młodszego kucharza. Atrakcyjna płaca
- pensjonatas@gmail.com - 692
466 125
Młodych, dyspozycyjnych - z
prawem jazdy, do roznoszenia ulotek
zatrudnię - 788 405 734
Motocykle - Mechanik motocyklowy. Wiedza z zakresu elektryki
i elektroniki niekonieczna - 885
303 715
Murarz klinkieru - firma budowlana poszukuje murarzy do klinkieru.
Praca za granicą. Tylko fachowcy.
Super warunki - 501 418 553
Murarze - do pracy w Warszawie
przy murowaniu porotermy oraz silki.
Darmowe noclegi atrakcyjne zarobki
- 724 463 101
Murarzy - do pracy - 663 500
666
Murarzy - zatrudnię - 695 513
335
Na budowę - atrakcyjne zarobki
- 796 754 304
Na dogodnych warunkach dla
fryzjerki i tipserki w bardzo dobrym
punkcie - 517 793 897
Na rynku Flora - w charakterze
sprzedawcy (przy odzieży młodzieżowej) młodą, komunikatywną i
uczciwą dziewczynę - 697 119 120
Na rzecz ofe - AKWIZYCJA OFE
Za każdą umowę do OFE powyżej
20 zł składki z ZUS-u płacę od 300
zł do 600 zł plus 1,5 % od kapitału
klienta. Kontakt: e-mail ofepolska@
ofepolska.pl - 504 678 649
Na weekendy - Kelner/kelnerka na
weekendy w Wojcieszycach - 515
911 165

Niemcy - inżynierowie - Praca
w Niemczech dla inżynierów z
doświadczeniem w branży energetycznej i znajomością j.niemieckiego.
Wysokie wynagrodzenie. Zapraszamy do biura! ALMA VAR J.Góra
K. Miarki 52, certyfikat 5185 - 075
647 44 02
Ocieplenie budynku - poszukuję
fachowca z doświadczeniem do
wykonania ocieplenia (styropianem) ścian zewnętrznych w niedużym budynku mieszkalnym. Praca
wyłącznie od zaraz - 601 974 321
Odstąpię sklep agencyjny - w
Jeleniej Górze - 792 058 877
Ogrodzenie - Zlecę wykonanie
ogrodzenia posesji w Jeleniej Górze
- 609 554 369
Opiekunka - do pilnowania 4
letniej dziewczynki w Holandii 1200
zł. miesięcznie do Grudnia - pilne
- 601 712 749
Opiekunka dla dziecka - dla 1,5
rocznego chłopca, najchętniej Pani
na emeryturze lub po 30 r. ż. Opieka
PN. – PT. od 9.30 do 16.00. Okolice
ul. Gałczyńskiego w w Jeleniej
Górze - 697 079 190
Opiekunka do dziecka - szukam
opiekunki do 2 letniego dziecka.
Praca od PN. – PT. w godzinach 8
- 16. - 602 499 310
Opiekunka lub opiekun od zaraz
do starszej osoby - 504 288 126
Opiekunki do dziecka - szukam
niani, opieka u mnie w domu. MIŁKÓW - 721 578 985
Osobę do obsługi klientów - w
Polsce i za granicą, Młodą dyspozycyjną Prawo jazdy, język angielski,
branża Odzież i akcesoria sportowe,
atrakcyjne wynagrodzenie - 501
417 775
Pielęgniarka do Niemiec dobrze płatna, legalna praca w
Niemczech w klinice dla pielęgniarki
mówiącej swobodnie po niemiecku
- 603 074 255
Pilnie szukam opiekunki - do 9
letniego chłopca Pani energicznej
i z dobrym podejściem i praktyka.
Oferuje 600 zł miesięcznie . Tylko
poważne oferty - 794 147 780
Podejmę pracę - na stałe lub
sezonowo (budowa, pomocnik cieśli
lub inne) - 511 271 650
Podgórzyn - poszukuję opieki
do 4 letniego chłopca 2h dziennie
(16-18) Pilne - 603 068 610
Pomocnik murarza - murarz szuka
pomocnika - 605 245 785
Pomocników na budowę - zatrudnię od zaraz pomocnika na budowę
– ok. Jeleniej Góry - stawka 7zł/h
- 695 513 335
Praca licencjacka - zlecę napisanie pracy licencjackiej - ekonomia,
kierunek: FiR, najchętniej student/
ka, cena do dogadania, w granicach
rozsądku - 796 596 825
Praca od zaraz - zatrudnię do krojenia pieczywa - 516 125 311
Praca przy wykończeniach gładzie, tapety, malowanie - 693
113 773
Praca z kosmetykami - do przeprowadzania zabiegów instruktażowo – pokazowych, gwarantujemy
przeszkolenie. Zgłoszenia CV i LM
na adres:crw.team@wp.pl - 605
208 508
Pracownicy budowy - Potrzebni
pracownicy budowy - tynkarze tapeciarze - dogodnie warunki - odpowiednie wynagrodzenie - dojazd do
pracy i posiłek - 796 754 304
Pracownik budowlany - z
doświadczeniem - 782 127 476
Pracownik potrzebny - do prac
dorywczych, porządkowych w agroturystyce, okolice Szklarskiej Poręby
- 790 850 750
Pracownik produkcji - Grupa
Akcja Job dla swojego Klienta z
okolic Jeleniej Góry, poszukuje
pracowników produkcji. Wymagania: zdolności manualne Wyślij sms
my do Ciebie zadzwonimy - 519
332 937

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

Projekt finansowy - Jeżeli ambicja, motywacja i zaangażowanie
to Twoje cechy, dystrybucja produktów finansowych wydaje ci się
interesująca podajemy ci E-mail:
inwestycjefinansowe24@gmail.com
- 508 841 459

W czekoladziarni - Oferujemy pracę
na stanowisku baristy - kelnera,
dla studenta lub studentki. Praca
po południu i w weekendy. CV ze
zdjęciem prosimy przesyłać na
adres: poczta@galeriaczekoladowa.
pl - 606 791 009

Przy Kauflandzie - Punkt gastronomiczny Kurcze Pieczone zatrudni
pomoc. Praca 5 dni w tygodniu
po 6 godzin. Nie jest wymagane
doświadczenie, tylko chęć do pracy
- 502 159 333

W finansach - AXA Polska poszukuje
przedstawicieli. Zapewniamy stałe
wynagrodzenie i wysokie prowizję.
Jeżeli masz 25 lat i lubisz ludzi wyślij
cv i lm na jacek.potrzeszcz@axapolska.com.pl - 507 051 965

Remont poddasza - poszukuję
wykonawcy z doświadczeniem
do wykonania adaptacji (zamiana
nowego strychu 50 m2 na pokoje
mieszkalne z łazienkami). Praca
pilna i wyłącznie od zaraz - 601
974 321

W klubie - bezstresowa praca, dobre
zarobki praca we Włoszech - 796
078 940

Roznoszenie ulotek - a terenie
Jeleniej Góry i okolic, praca dorywcza. Proszę dzwonić w godzinach
od 10 do 12, ogłoszenie aktualne do
10.09.2009r. - 075 64 808 81
Roznoszenie ulotek - na terenie
Lubania - 506 028 690
Roznoszenie ulotek - roznoszenie ulotek w Cieplicach i okolicach
- 665 163 087
Spawacz - ślusarz - do zakładu
metalowego. Samodzielny, niepalący, spawanie MIG/TIG. Elastyczny
czas pracy - 515 143 290
Spożywczy Piechowice - zatrudnię młodą uczciwą, lubiącą pracę w
handlu. Proszę o referencje - 506
030 558
Sprzątanie - od zaraz - 516
125 311
Sprzątanie mieszkania - poszukuję osoby z okolic Kowar do sprzątania mieszkania raz w tygodniu,
10zł/h - 502 376 534
Sprzedawca - do sklepu spożywczego samoobsługowego (CHATA
POLSKA) sprzedawców z doświadczeniem. Tylko na umowę o pracę
- 606 991 160
Sprzedawcę - Zatrudnię sprzedawczynię/sprzedawcę z tzw. żyłką
handlową. Odzież damska, męska,
młodzieżowa. Sklep w centrum Jeleniej Góry. e-mail: papuga@papuga.
net.pl - 501 066 070
Stróż - praca w nocy - Pensjonat
w Karpaczu przyjmie do pracy w
charakterze stróża nocnego - 075
75 32 308
Szansa na biznes - szansa na
niezależną działalność w niepełnym
wymiarze godzin, niewymagane
doświadczenie, w celu uzyskania
dodatkowych informacji skontaktuj
się ze mną Agnieszka Popęda - 667
839 930
Szef kuchni/kucharz - Nowy Pensjonat w Karpaczu poszukuje Szefa
Kuchni. Atrakcyjne wynagrodzenie.
pensjonatas@gmail.com - 692
466 125
Telemarketing - Firma zatrudni
specjalistkę. Wymagamy: umiejętności nawiązywania kontaktów przez
telefon. CV na email: rekrutacja@
multim.eu z dopiskiem „telemarketing”
Tipserka/fryzjerka - od zaraz
praca dla fryzjerki i tipserki - 603
648 523
Tipserkę od zaraz - świetne
warunki, dobry punkt - Salon Fryzjerski w centrum Sobieszowa - 517
793 897
Trener Wellness - Poszukujemy
do współpracy 3 komunikatywnych
osób, które przeszkolimy i umiejscowimy jako konsultantów d/s kształtowania sylwetki i suplementacji.
Zgłoszenia CV i LM na adres:crw.
team@wp.pl - 605 588 280
Ulotki - profesjonalistów do roznoszenia ulotek - 506 151 602
Ulotki na 15 września - poszukujemy 10 ulotkarzy na 3 godziny w
dniu 15 września (wtorek), płatne
5zł/godz. Ulotki szkolne. - 075 648
83 85
W biurze - Firma budowlana pilnie
poszukuje osoby, do prowadzenia
biura (samodzielnie). Obowiązkowo
znajomość j.niemieckiego w mowie
i piśmie. Bardzo miła atmosfera.
Wysokie wynagrodzenie.iwobau@
tlen.pl - 507 703 283
W centrum Karpacza - panią/dziewczynę do sprzątania pokoi i pomocy
w kuchni przyjmiemy do pracy - od
zaraz w pensjonacie - 601 429 662

W piekarni - do sprzątania i krojenia
pieczywa, dobre warunki i wynagrodzenie - 516 125 311
W pubie - poszukujemyosoby do
pracy w pubie PLAY-TA na stanowisko barman/barmanka. Od
października. Umowa o pracę. CV
prosimy składać w pubie codziennie
po godz. 18 - 691 049 301
W sklepie - na stanowisko sprzedawca Jelenia Góra - 697 485 505
W sklepie - przyjmę uczciwą, dyspozycyjną Panią do pracy w sklepie
spożywczym - 691 875 790
W terenie, dla młodych i dyspozycyjnych, z prawem jazdy - 788
593 348
Weekendy - na stanowisko kasjersprzedawca w sklepie spożywczym
na Zabobrzu III. Najchętniej osobę
studiującą. Praca dwuzmianowa
- 601 678 617
Wolne miejsca - asystent pośrednika nieruchomości - osoby kreatywne, samodzielne, powyżej 25
lat, z samochodem i znajomością
obsługi komputera. CV i LM proszę
przesłać na adres biuro@stepien.
org.pl
Wspólnik z pomysłem - Posiadam
warsztat z wszelkimi instalacjami
i przyłączami 60 m2 blisko Jeleniej Góry, obecnie z maszynami
stolarskimi. Bardzo dobry dojazd.
Potrzebny wspólnik z pomysłem
- 603 328 832
Współpraca - Dla osób dbających o zdrowie i dobre samopoczucie
lub mających problem z utrzymaniem prawidłowej wagi. Wymagania:
wykształcenie minimum średnie,
zdecydowanie. Zapewniamy szkolenie - 691 967 676
Współpraca - Firma międzynarodowa w branży odżywiania i
kosmetyki poszukuje osób do współpracy chcących nauczyć się nowego
zawodu. CV wraz ze zdjęciem
proszę przesyłać na adres jola255@
wp.pl - 607 800 188
Współpraca partnerstwa poszukuję partnerów do prowadzenia biznesu Internetowego (handel
internetowy) - 602 183 621
Wykonanie ogrodzenia - zlecę
wykonanie ogrodzenia słupki obmurowane kostką granitową/łupek/
1,1-1,2 m, przęsła stalowe kute 2m,
podmurówka betonowa całość 55
mb oferty na arouter@wp.pl - 697
520 290
Zaproszenie do biznesu - Zapraszam do współpracy w nowej firmie.
Zupełnie odmienny system zarabiania, nie ma sprzedaży, prezentacji itp. Bardzo dobre pieniądze.
Zadzwoń, by umówić się na spotkanie - 790 650 902
Zaproszenie do współpracy
- Chcesz działać w odszkodowaniach? Email: maria553@onet.eu
- 661 784 842
Zatrudnię fryzjerki i tipserki
- oferujemy najwyższą stawkę w
mieście. Jest możliwość wynajęcia
stanowiska w Jeleniej Górze od
zaraz - 781 191 833
Zatrudnimy do SPA - kosmetyczki, wizażystki i manikiurzystki
na bardzo dobrych warunkach - 503
137 797
Zatrudnimy studentkę - (studiów zaocznych) w sklepie kosmetycznym. Praca zmianowa, brak
doświadczenia będzie dodatkowym
atutem. CV + zdjęcie: praca-kosmetyki@o2.pl
Zlecę blacharkę Astra 1 - Zlecę
wymianę progów L+P prawy tył
błotnik i wlew paliwa. Blachy posiadam. Oferty z ceną SMS -em - 602
741 924
Zlecę naprawę murów - metodą
spinania żywicą 290 - 605 600 290

Zlecę remont Warszawy - przełożenie silnika, blacharka + malowanie, W rozsądnej cenie - 601
924 778
Zlecę ułożenie bruku – ok. 100 m2
kostki 2t - Kostrzyca - 669 997 641
Zlecę wymianę błotnika - szpachlowanie i takie tam …. w VW POLO
- 502 538 727
Zostań konsultantką Avon - dodatkowa praca, prezenty dla nowych
konsultantem, szkolenia kosmetyczne GG2536594 zadzwoń lub
na pisz. Pomogę przy starcie - 667
268 964

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Sprzedawca - młoda, uczciwa,
komunikatywna, ze sporym
doświadczeniem w handlu (głównie odzieży i obuwia) dziewczyna
podejmie pracę jako sprzedawca
- 723 113 708
22 lata, pomocnik budowa - stolarnia lub praca za granicą, bez
pośredników - 693 196 440
Fizjoterapeutka - studia
licencjackie, podejmie pracę w
Jeleniej Górze, fizykoterapia,
kinezyterapia, dobry kontakt z
pacjentami - 790 768 943
Jako kelnerka lub pokojowa
- duże doświadczenie - posiadam
prawo jazdy, własne auto. Tylko
ok Jelenia.G. lub Karpacz - 601
693 850
Operator koparkoładowarki
- spawacz mig pr.t b znajomość
warsztatowa i rolnicza szlachetniej do gospodarstwa rolnego
wieczorem - 509 269 981
Sprzedawca - Młoda, uczciwa,
komunikatywna, ze sporym
doświadczeniem w handlu (głównie odzieży i obuwia) dziewczyna
podejmie pracę jako sprzedawca
- 723 113 708
Z doświadczeniem 2 osoby - Jako
kelnerka - barmanka - pokojowa,
mam 20 lat własne auto - mam 36
lat dyspozycyjna, uczciwa- 601
693 850
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
Podejmę się opieki nad starszą
osobą - 509 677 906
Opiekunka do dziecka 52 lata
- niepaląca, doświadczona, dyspozycyjna - 781 462 844
Jako pomoc kuchenna, posiadam książeczkę, posprzątam
biura, sklepy itp., a także podejmę
pracę w domu, wykluczony komputer - inne - 609 494 710
Jako spawacz, uprawnieni Mig
Mag - najlepiej za granicą - pilne
- 601 614 2891/2 etatu - ukończone
studia pedagogiczne, podejmę
pracę popołudniami i nie tylko
- 603 400 331
17 latek podejmie każdą pracę - 509
718 194
18 lat - uczeń - zaocznego LO od
poniedziałku do piątku. znam j.
niemiecki i posiadam książeczkę
sanepidu - 509 262 091
18 lat wieczory, weekendy - podejmę
pracę dorywczą w ciągu tygodnia po
godz.16, a w weekendy przez cały
dzień. Proszę dzwonić po godz. 15
- 605 071 897
20 latka - Podejmę pracę, bez weekendów - 793 393 904
22 lata, pomocnik budowa - stolarnia
lub praca za granicą, bez pośredników - 693 196 440
23 latka - podejmę stałą pracę na
terenie Jeleniej Góry, mam doświadczenie w handlu, przy produkcji, na
taśmie, jestem sumienna, dokładna
i szybko się uczę, dyspozycyjna od
zaraz - 790 227 001
23 letnia studentka studiów zaocznych podejmie pracę najlepiej od
pn do pt na terenie Jeleniej Góry
- 781 860 310
24 lata, angielski, niemiecki,
doświadczenie. Podejmę pracę
- 791 514 103

24 latek - podejmę każdą pracę
- 698 378 004
24 letnia kobieta - wykształcenie
średnie i ucząca się podejmie pracę.
Doświadczenie jako (sprzedawca)w
małym sklepie jak i hipermarkecie,
pracowałam także w hotelu jako
barmanka-kelnerka. Szybko się uczę
- 796 701 819
25 lat - od zaraz, prawo jazdy kat. B
- 505 094 514
26 latek bez nałogów - podejmie jako
kierowca, operator wózka widłowego
- 504 436 072
28 letnia dziewczyna z 2 grupą na
pomoc do kuchni lub na zmywak.
Okolice Karpacza - 791 981 026
A, B, C+E, D+E - 26 lat, badania,
kurs na przewóz rzeczy, doświadczenie na C. Nie boję się wyzwań,
proszę o sms - oddzwonię - 791
541 092
Archiwistka - chętnie podejmę
pracę - najlepiej na pół etatu - 793
670 116
B, C, młody emeryt - jestem nie
karany, solidny, dyspozycyjny oraz
doświadczony - chętny do pracy
- 600 055 024
Barmanka - najlepiej na stanowisku barmanka lub kelnerka. Młoda,
energiczna, uśmiechnięta i młoda
dziewczyna. Doświadczenie na obu
stanowiskach - 783 698 026
Biurową - w Jeleniej Górze lub
okolicach w godzinach od 8.00. do
16.00. - 696 763 377
Brygada tynkarzy, regipsy - podejmiemy pracę od zaraz, niepijąca
- 609 356 902, 723 930 278
Budowa - jako pomocnik na
budowie najlepiej stolarza lub jakąś
pracę w sklepie budowlanym lub
elektronicznym - jestem pod telefonem lub pod GG 10960037, wiek 21
lat - 665 482 021
Chłopak 22 lata - każdą pracę
(doświadczenie w handlu, gastronomii, myjnia samochodowa) - 511
298 966
Ciekawej pracy - jestem inżynierem środowiska, ale i handel nie
jest mi obcy. Mam 28 lat; p.j. kat B;
obsługa komputera. Gwarantuje rzetelne i uczciwe wypełnianie powierzonych zadań. - 665 186 190
Dekarz - poszukuje pracy - 693
941 906
Dekarz - poszukuję pracy jako
dekarz - 661 025 866
Do godz.15 - własne auto, kierowca
C+E oraz kucharz - 607 792 876
Dodatkowa - chętnie w ochronie,
malowanie, obróbka kamieni, rzeźba
lub inna. Chętnie u kobiety. Mam
sporo czasu do zagospodarowania
- 885 898 284
Dorywczą - najlepiej chałupnictwo - pilne - 514 764 631
Duże doświadczenie w handlu
- 669 409 274
Dyspozycyjna, komunikatywna,
sumienna, pracowita, wykształcenie
średnie, prawo jazdy, książeczka
sanepidu - 793 719 745
Dyspozycyjny 24h - Posiadam
Busa Renault Master i BMW 520i na
gaz. podejmę współpracę! Jestem
dyspozycyjny 24 h. Absolutny abstynent! mail: jokand@interia.pl - 508
067 225, 75 513 62 13
Dyspozycyjny od zaraz - młody,
ambitny szukam pracy - jestem w
każdej chwili do dyspozycji, pracowałem w gastronomii, hotelarstwie.
Żadnej pracy się nie boję, posiadam
prawo jazdy kat. B - 781 050 796
Dziewczyna 22 lata - chętnie
podejmę pracę jako kierowca - mam
doświadczenie w prowadzeniu
pojazdów i bardzo lubię jeździć.
Obecnie nie posiadam swojego
auta. Proszę o kontakt. Dziękuję
- 796 063 999
Dziewczyna po studiach - posiadam wykształcenie wyższe w tym
licencjat. Prawo jazdy kat. B - 665
665 071
Emeryt - szuka pracy od zaraz
- 075 75 311 88
Fachowiec (regipsy, płytki, tynki,
wszystkie prace związane z wykończeniem i renowacją wnętrz) 15 lat
praktyki za granicą, j.niemiecki biegły w mowie i piśmie, bez nałogów
szuka pracy - 665 640 687
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Fizjoterapeutka - studia licencjackie, podejmie pracę w Jeleniej
Górze, fizykoterapia, kinezyterapia,
dobry kontakt z pacjentami - 790
768 943
Gerlitz Bautzen i okolice - dwóch
młodych i doświadczonych mężczyzn szuka pracy na budowie
w okolicach Gerlitz Bautzen. za
rozsądne pieniądze telefon +31 626
415 068 - 513 556 324
Holandia posiadam nr Sofi - szukam pracy w Holandii pracowałem
tam 2 lata murarz, budowlaniec
sortownie zbiory stocznie, zainteresowanym mogę przesłać CV
skrzyp1982@wp.pl - 518 833 911
Hotelarka - z dyplomem, bdb.
znajomość angielskiego, młoda
ambitna poszukuje pracy w swoim
zawodzie lub podobnym - 669
444 631
Hotelarz - z dyplomem, z
doświadczeniem bd znajomość
j.angielskiego, prawo kat. B, ambitny,
praca w swoim zawodzie lub podobnym - 608 589 656
Instalacje odgromowe - podejmę
pracę przy instalacjach odgromowych oraz elektrycznych - 669
618 103
Inż. 25 lat - wykształcenie wyższe – inż.), 25 lat, własne auto
osobowe oraz dostawcze (VW
T4), solidny, uczciwy, punktualny,
komunikatywny, bez nałogów,
podejmę pracę za godziwe pieniądze. - 667 611 531
Inż. informatyk - elektronik, prawo
jazdy A,B, C, j. ang. prof.; podejmę
pracę Jelenia Góra i okolice - 697
520 290
Inż. informatyk - mężczyzna 29
lat prawo jazdy kat. B, poszukuję
pracy na terenie Jeleniej Góry.
- 783 870 283
Inż. elektroniki kierowca - Inżynier elektroniki i telekomunikacji,
certyfikat szkolenia AutoCad,
prawo jazdy kat. B, C, E (kurs na
przewóz rzeczy, badania, karta
kierowcy) - podejmę prace na
terenie Jeleniej Góry lub okolicy
- 691 389 354
Jakąkolwiek pracę - związaną
z gastronomią i nie tylko. Ukończyłam szkołę gastronomiczną
- miałam praktykę w wielu restauracjach jako kucharz, kelnerka,
barmanka - 792 902 715
Jakąkolwiek pracę podejmę
- 508 173 472
Jakl sprzedawca - w sklepie
w Mirsku, Świeradowie Zdroju
ewentualnie w Gryfowie Śl.
doświadczenie, książeczka zdrowia - 697 304 862
Jako barmanka lub ekspedientka
- 691 018 941
Jako kelnerka lub pokojowa duże doświadczenie - posiadam
prawo jazdy, własne auto. Tylko
ok. Jelenia Góra lub Karpacz
- 601 693 850
Jako kierowca - do rozwożenia
pieczywa lub jako kierowca w
innej branży. Dyspozycyjny, miły,
ambitny, uczciwy - 505 288 212
Jako kierowca - poszukuję stałej
pracy jako kierowca na terenie
Jeleniej Góry. Jestem konkretną,
uczciwą osobą - 515 144 017
Jako kierowca B, C - mechanik,
monter, konserwator - nie interesuje mnie praca na umowę - 507
711 063
Jako konserwator - pomoc w
pensjonacie, kierowca, mechanik
znajomość hydrauliki i elektryki
- pilne - 507 711 063
Jako mechanik - lub na budowie,
albo inne propozycje, mam 26 lat.
- 075 71 30 615
REKLAMA

Jako np pomocnik na budowę,
posiadam uprawnienia na wózki widłowe, przemyślę każdą propozycję
- 725 177 514
Jako operator spycharki do 250
km, kategoria druga - 602 492 037
Jako pomoc kuchenna lub sprzątaczka, kobieta 30 lat Gosia - 511
503 883
Jako pomoc kuchenna - 691
678 736
Jako pomocnik na budowie. Prawo
jazdy kat. B, dyspozycyjny, Jelenia
Góra - 668 197 752
Jako spawacz - uprawnienia migmag, najlepiej zagranicą, pilne - 601
614 289
Jako struż dozorca - 33 lat Karpacz
i okolice, dyspozycja własny samochód - 504 168 706
Jako szef kuchni/kucharz podejmę pracę opartą o umowę na
stanowisku szef kuchni lub kucharz,
wieloletni staż pracy doświadczenie
w zawodzie - 723 132 830
Jestem 20 letnią kobietą. Pilnie
poszukuje pracy dorywczej lub
stałej. Mogę sprzątać, pomagać w
domu, pracować jako sprzedawca,
w biurze itp. - 793 721 440
Jestem komunikatywny, konkretny,
23 lata prawo jazdy kat B, obsługa
komp. szukam pracy od 2 tys. netto,
- 793 240 588
Jestem solidną i dokładną osobą,
bez nałogów, podejmę pracę od
zaraz w branży budowlanej i pracach
wykończeniowych - 794 433 904
Kasjer sprzedawca - Pilnie
podejmę prace w handlu (posiadam 3 lata staż pracy, obsługa kasy
fiskalnej, uprawnienia na wózki
elektryczne). - 511 298 966
Kat. B - od zaraz, najchętniej w
godzinach 12-20, posiadam prawo
jazdy kat. B oraz własne auto - 514
404 294
Kat. B - wykształcenie średnie o
kierunku usługowo gospodarczym,
książeczka sanepidu - 601 733 339
Kat. B, C - młody lat 20 dyspozycyjny, + kurs na przewóz rzeczy
oraz uprawnienia na wózki widłowe
- 665 649 723
Każdą - podejmę każdą dodatkową
pracę - 607 364 926
Każdą pracę 24 lata - prawo jazdy
kat B, obsługa kasy fiskalnej, komputera, dyspozycyjny, podejmę każdą
pracę od zaraz - 784 728 376
Kelnerka - barmanka - szukam
pracy - 791 744 222
Kierowca A, B, C, E - posiadam
wszystkie badania i psychotesty,
kartę kierowcy. Uprawnienia na
wózki widłowe. Praca popołudniami,
wieczorami, w nocy lub w weekendy
- 507 287 927
Kierowca B, C - a weekendy
lub na pojedyncze terminy - 661
718 812
Kierowca B, C - Kierowca B, C
- 697 520 290
Kierowca B, C + bus maxi - Prawo
jazdy kat. B, C, doświadczenie,
uczciwy, zarejestrowana działalność,
bus maxi, podejmę współpracę jako
kurier, dostawca, kierowca, inne.
- 723 836 358
Kierowca B, C z doświadczeniem
- jestem, uczciwy i lojalny - 601
491 237
Kierowca B, C, C+E - w okolicy,
posiadam wszystkie kursy i kartę do
tacho - 605 450 812
Kierowca B, C+E - 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 kat B, C - niekaralny,
uczciwy i rzetelny, z doświadczeniem - 601 491 237
Kierowca kat. B - młody, uczciwy,
solidny poszukuje pracy jako kierowca kat. B. Doświadczenie w prowadzeniu busów - 782 223 676
Kierowca kat. B - od poniedziałku
do piątku, kat. B - 602 881 016
Kierowca kat. B - podejmę pracę
jako kierowca, od zaraz - 691 975
674
Kierowca kat. wszystkie - Kierowca wszystkich kategorii, z wieloletnim stażem szuka pracy. Praktyka
w prowadzeniu wielo członowych
składów. Aktualne badania. Kraj i
zagranica. - 698 943 390
Kierownik, menager - 30 lat,
studia kierunkowe, doświadczenie
podejmie pracę jako kierownik lub
menager, sukces firmy gwarantowany! - 721 578 985
Kierownik/inspektor - budowy
lub inspektora nadzoru. Doświadczenie i uprawnienia - 513 865 630
Kobieta (27 lat) - wykształcenie
średnie - 695 804 829
Kobieta 21 lat - dyspozycyjna,
szybko się uczę. Posiadam prawo
jazdy kat. B. Poszukuje pracy
najlepiej w gastronomii (na barze),
solarium, biuro, sklep odzieżowy itp
- 502 573 578
Kobieta 22 lata - Pilnie podejmę
pracę jako pomoc kuchenna lub do
sprzątania pokoi w Karpaczu lub w
Szklarskiej Porębie z możliwością
zakwaterowania - 503 469 854
Kobieta 29 lat - szuka pracy
najlepiej zmiany nocne lub weekendy, sprzątanie, prasowanie - 722
242 922
Kobieta 43 lata (opieka, sprzątanie, pomoc kuchenna itp.) - 75
75 57 486
Kobieta szuka pracy - wykształcenie średnie 28- lat, j.angielski,
obsługa kasy, komputera, kontaktowa, uśmiechnięta o miłej aparycji,
zmysł artystyczny, zdolności interpersonalne - 605 274 196
Kobieta, lat 23 - wykształcenie
wyższe I stopnia- pedagogiczne,
jeszcze studiuję zaocznie - studia
magisterskie. Nie koniecznie w
swoim zawodzie. Doświadczenie
w handlu, komunikatywność, kreatywność - 724 111 906
Kobieta, wyższe wykształcenie, doświadczenie w handlu i zarządzaniu personelem,
b.dobra znajomość kas fiskalnych oraz Subiekta, ukończony
kurs podstaw księgowości - 796
387 518
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
Koszenie, piłowanie - itp. złota
raczka - 517 609 336
Kucharka - świetnie gotująca
piekąca ciasta (bez nałogów)
czeka na propozycje - 605 541
654
Kucharz - samodzielny z dwudziestoletnim doświadczeniem
- 075 74 26 424
Kucharz - uczciwy - pracowity z doświadczeniem - 508
861 117
Kucharz - z doświadczeniem
- były manager 5 restauracji
- oprócz PIZZERII - nie zawiodę
- 508 861 117
Kuchnia, inna - technik żywienia szuka pracy tylko Jelenia
Góra - 793 935 722

Małżeństwo - pilnie podejmie
pracę za granicą jako gospodyni
domowa - opiekunka, prace gospodarczo - remontowe- opiekun doświadczenie - 075 762 12 28
Mam 36 lat, jestem dyspozycyjna.
Szukam pracy na Busa jako kierowca, mam prawo jazdy kat. B
- 889 870 705
Manager - lub marketingowiec
internetowy. Duże doświadczenie
w reklamie, obsługa komputera,
własna działalność, prawo jazdy B
- 722 096 367
Mechanik - w warsztacie samochodowym podstawa znajomości
diesla pompy, wtryskiwacze i ogólna
mechanika pojazdowa - 798 899
304
Mechanik, lakiernik - z doświadczeniem - pilne - 792 852 093
Mężczyzna - 38 lata, z grupą
szuka dodatkowej pracy, chętnie
w ochronie, malowanie, rzeźba
w kamieniu luk każdą inną - 885
898 284
Mężczyzna 100% sprawny ojciec samotnie wychowujący dwoje
dzieci podejmie pracę w godzinach
nocnych w piekarni lub ochronie
doświadczenie w obu kierunkach
- 796 066 419
Mężczyzna 22 lata - podejmę
pilnie każdą prace (doświadczenie
w handlu, gastronomii, myjnia samochodowa) - 511 298 966
Mężczyzna 29 lat - na budowie
jako pomocnik, bądź do drobnych
robót remontowych (regipsy, gładzie,
malowanie) - 783 870 283
Mężczyzna 39 lat - Ponad 20-letni
staż pracy. Świadectwo kat. „E”
uprawnienia na suwnice, świadectwo
ukończenia kursu na wózek widłowy.
Ochrona, pomocnik, dozorca waldek38j.gora@wp.pl - 660 707 657
Mężczyzna 44 lata - uczciwy,
dyspozycyjny, pracowity podejmie
każda pracę w kraju lub za granicą
- 604 147 034
Mgr wf - podejmę pracę w niepełnym wymiarze godzin - 692
106 271
Młoda kobieta - podejmie dodatkową pracę w godzinach popołudniowych oraz w dniach wolnych od
pracy - 785 479 661
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Młoda mama - podejmę, każdą
prace chałupniczą od zaraz - 516
989 212
Młoda, ambitna, ucząca się w
weekendy, podejmie prace na
umowę o pracę od zaraz - 667
130 621
Młoda, dyspozycyjna - mam 23
lata, uczę się zaocznie, szukam
pracy od PN – PT, nie palę, nie
piję, prawo jazdy „B” Jelenia Góra
- 667 820 103
Młoda, pracowita - solidna 22latka, prawo jazdy kat. B, nie palę.
Podejmę pracę od zaraz - 667
268 890
Młoda, sumienna, ambitna z
doświadczeniem w handlu i gastronomii podejmie pracę od zaraz
- 501 646 738
Młoda, uczciwa - młoda (23l)
uczciwa, szuka pracy na terenie
Jeleniej Góry. Praca w godz. od 8 do
15 bez weekendów GG12384955
Młody 20 lat - piekarz - podejmę
każdą pracę - 791 244 062
Młody 21 - merchandiser - czekam na oferty tylko w Jeleniej Górze
lub Wrocławiu - 662 929 260
Młody 21 lat - na stanowisko
serwisant. Czekam na oferty pod
adresem imel: artur.slabiak@op.pl
- 662 929 260
Młody i ambitny - podejmie się
pilnie pracy - 726 203 753
Młody, ambitny, nie pijacy budowlaniec, podejmie prace na regipsach, szpachlowanie i inne - 790
479 218
Młody, ambitny, nie pijacy, znający budowlankę, regipsy, gładzie,
bruk krawężniki, dekarz pilnie
podejmie pracę, tylko poważne
oferty. Dzwonić po 19-tej - 790
570 343
Młody, ambitny, uczciwy - szukam
pracy w Jeleniej Górze i okolicach.
Jestem niezależny, doświadczenie przy remontach mieszkań tj.
regipsy, gładzie, malowanie itd.
oraz w motoryzacji - 781 012 024
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Młody, dyspozycyjny - bardzo
dobry język niemiecki w mowie i
piśmie, prawo jazdy kat. B, obsługa
komputera. Podejmę pracę na
terenie byłego woj. jeleniogórskiego
- 608 366 221
Młody, dyspozycyjny - posiadam
prawo jazdy kat. B - 781 050 796
Murarz - klinkier - szukam pracy
przy klinkierze lub innych pracach
remontowo-budowlanych, hydraulicznych i elektrycznych - 501 660
776
Murarz - wieloletnie doświadczenie, ze Świeradowa - 509 374 290
Na 1/2 etatu - 785 211 987
Na 1/2 etatu - młoda, ambitna i pracowita dziewczyna, komunikatywna
bardzo pilnie przyjmie prace na 1-2
etatu. Tylko poważne oferty - 665
248 514
Na budowę - mężczyzna 27 lat, jako
pomocnik, bądź przy wykończeniówkach (samodzielnie kładę gładzie
M-peki, malowanie) nie jestem drogi
- 515 824 620
Na weekendy - 18-sto latek, potrzebuje pilnie pracy na weekendy,
dyspozycyjny oraz ambitny, szybko
się uczę jak coś to proszę dzwonić
po godzinie 15: 605 071 897: GG
741415: mail: tadzik13@gmail.com
Na weekendy - tegoroczny maturzysta poszukuje pracy z branży
gastronomicznej (kelner, barman
lub na kuchni), przyuczam się do tej
branży - 691 634 733
Na weekendy. Dla niepełnoletnich
- pilne - 724 679 000
Natychmiast w piekarni - pomocnik budowlany, stoisko warzywne,
kierowca kat. B - 663 361 586
Od 14 września - na sprzedawcę nie mam doświadczenia, ale szybko
się uczę, będę w Polsce 13 września
wieczorem, prosze SMS do13 a
potem tel. - 665 248 407
Od października - Student studiów
stacjonarnych podejmie każda prace
od października. Prawo Jazdy kat.
B, książeczka sanepidowska. - 663
533 394

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
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Od pn. do pt. - 25 lat, prawo jazdy
kat. B, dyspozycyjny, uczciwy, komunikatywny, bez nałogów - 505 094
514
Od zaraz - młoda, ambitna,
sumienna, uczciwa podejmie pracę,
sprzątanie, opieka nad dzieckiem,
sprzedaż, pomoc lub inna - 724
706 101
Od zaraz - młoda, z wyższym
wykształceniem podejmie każdą
pracę na terenie Jeleniej Góry. Tylko
poważne oferty - 662 411 216
Operator - koparki lub koparko
ładowarki. Posiadam uprawnienia.
- 667 777 393
Operator koparkoładowarki
- spawacz mig pr.t b znajomość
warsztatowa i rolnicza szlachetniej
do gospodarstwa rolnego wieczorem
- 509 269 981
Pomoc kuchenna - 22 lata - w
Karpaczu lub w Szklarskiej Porębie
z możliwością zakwaterowania - 511
298 966
Pomoc kuchenna - na kuchni
- pilne teren Jelenia Góra, Karpacz
- 662 929 260
Pomoc kuchenna - z 2-letnią praktyką - 785 182 917
Pomocnik budowy lub inne - lub
wykonam aranżację ogrodowe - 667
601 493
Pomocnik na budowę - z małym
doświadczeniem pilnie podejmie
pracę, może być w w delegacji.
- 511 298 966
Posiadam dwa samochody osobowe poszukuję pracy - 507
711 063
Posiadam samochód - o ładowności do 500 kg i wolny czas - 602
492 037
Poszukuje dodatkowej pracy
- w godzinach przedpołudniowych
- 605 157 966
Poszukuję dodatkowej pracy od
godz. 17-? soboty od wczesnych
godzin rannych, mężczyzna 29 lat
prawo jazdy B, dobrze zorganizowany - 691 722 936
Poszukuję pracy - kobieta 26
letnia z wykształceniem średnim
technicznym poszukuje pracy na
terenie Jeleniej Góry - 665 733 375

Prenumerata

Praca biurowa - poszukuję stałej
pracy w pełnym wymiarze pracy
na terenie Jeleniej Góry. Kobieta,
26 lat, wykształcenie wyższe informatyczne, bardzo dobra obsługa
komputera, bez nałogów, sumienna,
pracowita, zainteresowana własnym rozwojem zawodowym praca2008@autograf.pl

Pracownik budowlany - mam 30
lat poszukuje pracy w budowlance i
wykończeniu. Do tej pory wykonywałem prace na elewacjach, tynkach
maszynowych jak i wykończeniach
- 600 123 634

Student V roku - na Uniwersytecie
Ekonomicznym podejmie pracę.
Prawo jazdy kat. B. - 691 442 767

Przedstawiciel handlowy szukam pracy jako przedstawiciel
lub podobne (nie akwizycja) - 793
240 588

Studentka - pedagogiki szuka
pracy w godzinach popołudniowych
i weekendy na teranie Jeleniej Góry
- 668 992 000

Recepcja – np. Karpacz. Doświadczenie, profesjonalizm, dobry kontakt
z klientem - 721 578 985
Rejestratorka medyczna
- podejmę pracę jako rejestratorka
medyczna - 793 670 116
Rencista szuka pracy - Rencista
szuka pracy - 511 700 927
Roznoszenia ulotek - w weekendy i w godzinach popołudniowych
- ogłoszenie dotyczy dwóch osób w
wieku 16, 17 lat - 664 464 540
Rozwożenie pizzy, auto! - pilnie
podejmę pracę typu rozwożenia
pizzy. Interesuje mnie praca w popołudnia i weekendy. Posiadam własne
auto z instalacją LPG. Proszę o
oferty - 500 257 370
Rysownik - rysunek satyryczny,
komiks, podejmie współpracę - 886
174 593
Samotna matka pilnie poszukuje
pracy chałupniczej oraz przyjmie
ubranka dla 6 lat dziewczynki - 791
651 893
Solidna rehabilitantka - studentka szuka dodatkowej pracy
jako opiekunka osoby starszej,
chorej, zdyscyplinowana, sumienna
i obowiązkowa - 693 347 349
Spawacz mig/mag zawodowo
- pospawam konstrukcje, ploty,
balustrady - własny sprzęt i transport, zawodowiec, konkurencyjnie
- 517 453 656
Sprzątanie - w Jeleniej Górze jako
sprzątaczka lub pomoc kuchenna 511 503 883
Sprzątanie, opieka - kobieta 55
lat podejmie prace przy sprzątaniu,
pracach domowych lub opiece nad
osobą starszą. Doświadczenie w
w/w pracach - 518 323 964
Sprzedawca - Młoda, uczciwa,
komunikatywna, ze sporym doświadczeniem w handlu (głównie odzieży i
obuwia) dziewczyna podejmie pracę
jako sprzedawca - 723 113 708
Stałą pracę - 25 lat, stacjonarną
w Jeleniej Górze (NIE agent/przedstawiciel), wykształcenie wyższe,
znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych, szybko się uczę.
agata844@op.pl - 663 500 837
Student Prawa - IV studiów
prawniczych poszukuje pracy - 698
076 496

Studentka - na cały wrzesień
a później na weekendy - 691 558
301

Studentka dzienna - II roku
fizjoterapii na KK w Jeleniej Górze.
Podejmę się jakiejkolwiek pracy w
okresie od października do maja.
Posiadam prawo jazdy kat B - 660
675 641
Studentka zaoczna - od października zaczynam studia zaoczne
na kierunku stosunki międzynarodowe, biegła znajomość j. angielskiego i podstawowa niemieckiego,
prawo jazdy kat.B - 600 937 592
Studentka zaoczna - pilne - szukam pracy stałej od pn-pt. Studiuję
zaoczne ekonomię - 695 828 601
Sumienna - jestem studentką
zaoczną, język angielski średnio
zaawansowany, kurs komputerowy
+ Ms Office, angelik1988@o2.pl
- 663 177 265
Szukasz pomocnika? - poszukuje
pracy z umową lub bez. Doświadczenie przy wycince lasu, prace
budowlane, prace porządkowe
wokół domu. niepijący, 35 lat okolice
Karpacza, Kowar podejmę od zaraz
- 782 565 046, 605 886 956
Technik hotelarz - z doświadczeniem zawodowym, znajomość
języków obcych- niemiecki w stopniu
dobrym, angielski w stopniu dobrym,
czeski w stopniu bardzo dobrym
- 790 683 088
Technik weterynarii - podejmie
prace w lecznicy, stadninie koni,
gospodarstwie rolnym i nie tylko
- 603 425 026
Technik żywienia/kucharz - Jelenia
Góra, Szklarska - 793 935 722
Tylko dla zdecydowanych - Jestem
technikiem żywienia gospodarstwa
domowego o specjalizacji dietetyk.
Pracowałam jako pomoc szefa
kuchni za granicą, obsługiwałam
imprezy do 250 osób jako kelnerka i
pomoc w kuchni - 607 860 195
Tylko z umową o pracę - 26 lat,
wykształcenie: wyższe (dziennikarstwo), doświadczenie: telemarketing, sprzedaż bezpośrednia,
finanse, prawo jazdy kat B. - 602
403 204
Uczennica zaoczna, na stałe jako barmanka-kelnerka - posiadam
doświadczenie - 796 740 252
Uczciwa 54 lata - podejmę pracę
w Jeżowie Sudeckim lub okolicach
- sprzątanie lub opieka - 886 080
002

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!

Uczeń na weekendy - najchętniej w
gastronomii na weekendy i ew. popołudnia od zaraz z doświadczeniem,
jeśli nie odbieram proszę o SMS z
informacjami - 669 417 059

Zaoczny 19 lat - uczeń liceum
zaocznego, Podejmie pracy na stałe,
najlepiej umowa o prace. Najlepiej
pisać: marcinkot11@wp.pl - 514
145 297

W handlu - młoda, uczciwa, komunikatywna ze sporym doświadczeniem
(głównie odzieży i obuwia) w handlu
podejmie pracę jako sprzedawca.
Proszę tylko poważne oferty - 723
113 708

Złota rączka - Karpacz - konserwator na telefon, ogólne + elektryka
i elektronika, anteny. Karpacz i
okolice - 721 762 836

W handlu, gastronomii - każdą pracę
(doświadczenie) - pilnie - kobieta 22
lata - 503 469 854
W piekarni i nie tylko - jako kierowca
do rozwożenia pieczywa lub jako
kierowca w innej branży. Dyspozycyjny, miły, ambitny, uczciwy - 505
288 212
W sklepie - mam 20 lat i szukam
pracy najlepiej w sklepie. Mam
zawód sprzedawcy, zapracowanym
około 2 lat w supermarketach,
pracy poszukuję w Jeleniej Górze,
Kowarach i Karpaczu -jestem dyspozycyjna - 665 876 741
W weekendy - osoba pełnoletnia
- 661 271 851
W weekendy jako kelnerka lub w
gastronomii lub podejmę pracę po
18 przy sprzątaniu biura lub sklepu
- 723 699 359
Wieczory i weekendy - jako
barmanka, kelnerka, ekspedientka,
w solarium, skończone 18 lat, studentka od października - 669 238
592
Wychowawca placówki - Ukończyłam studia I stopnia o kierunku
pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna. Chętnie podejmę pracę jako
wychowawca w różnych placówkach
o tej specjalności. - 722 003 101
Wykształcenie wyższe - pedagogiczne, 9 letnie doświadczenie
zawodowe w logistyce, obsłudze
klienta, administracji biurowej podejmie chętnie pracę w w/w branżach
- 668 187 404
Wykształcona znająca język
niemiecki poszukuje pracy (pilnie)
- 785 255 931
Z doświadczeniem - 27 latka, studentka zaoczna kulturoznawstwa,
własna działalność gosp. duża
wiedza o regionie, doświadczenie w
reklamie i marketingu internetowym,
może być praca dorywcza lub 1/2
etatu - 722 096 367
Z doświadczeniem 2 osoby - Jako
kelnerka - barmanka – pokojowa,
20 lat, własne auto - 36 lat dyspozycyjna, uczciwa - 601 693 850
Za granicą - młody, silny podejmie
robotę od zaraz, bez pośredników
- 693 196 440

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
Okazyjnie kupię mieszkanie w
Jeleniej Górze - 3 pokoje, może
być zadłużowne, pośrednikom
dziękuję, gotówka, bloki - 792
052 523
2 pokojowe - dla zdecydowanych
klientów przy ul. Ptasiej lub Wzgórze Grota - pilnie lic.7867 - 662
009 400
Kowary - działka budowlana
okolice sztolni sprzedamy Euro-Dom
lic.34566 - 601 540 292
Kupimy 2 pokojowe - na Zabobrzu
- zdecydowanie, lic.7867 - 662
009 400
Małe mieszkanie - zdecydowanie
za gotówkę kupię małe mieszkanie
na Zabobrzu NM5877 - 500 122
447
Mieszkanie 2 pokoje - Na Zabobrzu III do drugiego piętra, płatne
gotówką. Zdecydowany klient NŻ
- 667 219 752
Mieszkanie 2 pokojowe - bez
pośredników - 791 489 563
Przejmę mieszkanie z TBS-u przy ulicy Małcużyńskiego w Jeleniej
Górze - 512 489 740

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
Działka budowlana 1735 m2,
Dziwiszów – Leśne Zacisze, widok
na Karpacz – 885 342 947
Mieszkanie 64 m2 - przynależny
ogródek - 075 76 72 143
Pięknie położona działka z widokiem na Karkonosze - działka
budowlana na Lesnym Zaciszu
koło Jeleniej Góry, media - 695
725 857
Mieszkanie 50 m2, 2 pokojowe,
I piętro, ul: Świętojańska bez
pośredników- cena 180 tys. zł.
- 606 493 620

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

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
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
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
Działka budowlana o powierzchni
950 m2 w centrum Karpacza - 509
229 092
6 działek budowlanych w Szklarskiej Porębie o powierzchniach od
1500-3000 m2. - 509 229 092
Pensjonat położony w centrum
Karpacza cena: 899 000 PLN - 509
229 092
Pensjonat oraz działka zabudowana budynkiem mieszkalnym w
centrum Karpacza o powierzchni
3000 m2 cena: 1 600 000 PLN -509
229 092
Własnościowe na Zabobrzu III
bez pośredników
Mieszkanie bezczynszowe +
mały ogródek, 10 kg od Jeleniej
Góry, powierzchnia około 40 m2,
3 pokoje, przedpokój do częściowego remontu - cena 55.000 zł
- 506 031 097
Sprzedam lub wydzierżawię
budynek gospodarczy, wolnostojący nadający się na każdą
działalność wszystkie, media,
ogrodzony w Piechowicach - 696
594 665
Lokal na działalność po atrakcyjnej cenie na ulicy Podwale
- 663 440 790
Nowy dom jednorodzinny do
własnego wykończenia, ładna
działka, wszystkie media, dobra
lokalizacja, dom z garażem dwustanowiskowym - 514 316 781
Dwupoziomowe mieszkanie
- centrum Cieplic, po remoncie,
cena 240.000 - 075 75 57 136
240831. 116 m2 mieszkanie - do
remontu, 5 pokoi, trzecie piętro w
kamienicy przy ul. Grabowskiego w
Jeleniej Górze. NŻ Lic 9549 - 667
219 752
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OG£OSZENIA
241470. 2 pokojowe - efektowne
mieszkanie 145 tys. lic.7867 - 662
009 400
240932. 2 pokojowe na Zabobrzu
- 41 m2, wysoki parter, dwa pokoje,
kuchnia, przedpokój, dobra lokalizacja 143500 zł. L.zaw.7453 - 606
644 437
241439. 3 pokojowe - efektowne
mieszkanie lic.7867 - 662 009 400
240864. 41 m2 w centrum 89 tys.
- mieszkanie dwupokojowe w ścisłym centrum, do remontu. Okazja
- Nieruchomości Partner Lic. zaw.
4917 - 604 508 308
241947. 73 m2 okolice Żeroma
- mieszkanie po remoncie, ze wspólnym ogródkiem, duże ustawne
pokoje, czysta klatka schodowa.
Lic.5124 - 603 491 335
240405. 97 m2 za 258 tys. zł. - ścisłe
centrum, mieszkanie 4 pokojowe
nie wymagające remontu. Lic.5124
- 603 491 335
241090. Bliźniak 290 tys. zł - do
własnego wykończenia, działka
770 m2, z ładnymi widokami, Jeżów
Sudecki. Lic. 5124 - 603 491 335
241958. Bliźniaki - Jeżów 130 m2
działka 771 m2 do wykończenia,
Cieplice - dobra lokalizacja, do
częściowego remontu, działka 500
m2. Lic.5124 - 603 491 335
239949. Dom 105 tys. - Wojcieszów,
ogród 1500 m2, doskonały dojazd.
Do pomysłowej adaptacji, można
zamieszkać od zaraz. Doskonała
cena, lic 9549 - 667 219 752
240448. Dom do zamieszkania - 4
km od Jeleniej Góry. Budowany w
2003 r. 170 m2 pow. użytkowej, 1090
m2 działki. Atrakcyjna oferta. NŻ Lic
9549 - 667 219 752
240584. Dom jednorodzinny - dom
z 2008 roku po odbiorach w Mysłakowicach 450 tys. zł. Nieruchomości
Atrium licencja 5124 - 601 551 213
240453. Dom na wsi - po remoncie,
8 km od Jeleniej Góry. NŻ Lic 9549
- 667 219 752
241509. Dom w centrum Jeżowa
- do remontu w dobrej lokalizacji.Lic.
5124 - 603 491 335
240563. Dom w Jeleniej 450 tys.
- 130 m2, garaż na dwa samochody,
położony w spokojnym miejscu.
Lic.5124 - 603 491 335
241537. Dom w Mysłakowicach
- wykończony, świetna lokalizacja,
180 m2, działka 1300 m2, 780.000,
CeLDOM, licencja zaw. 7792 - 661
114 212
241025. Dom w Piechowicach - dom
wolnostojący, dwie kondygnacje
pow. mieszkalna 167 m2 (całkowita
220 m2), + taras 60m2. Ogrzewanie
kominkowe i gazowe. Dom położony
na działce o powierzchni 463 m.
- 600 406 805
241540. Dom w Wojkowie - malowniczo położony, przy granicy z lasem,
pow. 150m, działka 1350m, 620.000,
CeLDOM, licencja zaw. 7792 - 661
114 212
241506. Dwupokojowe Kiepury - 50
m2, zadbane, możliwość zrobienia 3
pokoju. Lic.5124 - 603 491 335
240451. Działkę 3000 m2 - w Staniszowie, ładnie położona. NŻ Lic
9549 - 693 693 955
241418. Działki budowlane - w Jeżowie Sudeckim do 1500 m2, pięknie
położone, dostępem do mediów. NŻ
Lic 9549 - 667 219 752
240146. Efektowne mieszkanie
- 3-pokojowe, na pierwszym piętrze
- 662 009 400
241021. Ładne 67 m2 - mieszkanie,
3 pokoje, pierwsze piętro w bloku
przy ul. Kiepury, Zabobrze. 218 000
zł. NŻ Lic 9549 - 667 219 752
240838. Ładne mieszkanie - 53 m2,
2 pokoje, z balkonem, drugie piętro,
spokojne osiedle na przedmieściach
Jeleniej Góry. NŻ Lic 9549 - 667
219 752
241440. Ładny dom - w okolicy Jeleniej Góry, 5-pokoi, 2 łazienki, 420 tys.
lic.7867 - 662 009 400
240140. Ładny dom - z pięknymi
widokami, 7 pokoi, 2 łazienki, działka
3800m2. lic.7687 - 662 009 400
240590. Michałowice - działka
budowlana 5076 m2, 42 zł/m2
Nieruchomości Atrium licencja 5124
- 601 551 213

239912. Mieszkanie 3 pokojowe
- Okolice ulicy Uroczej, spokojna
lokalizacja, wspólny ogródek, mieszkanie nie wymaga remontu. Lic.5124
- 603 491 335

240469. Bardzo ładne - mieszkanie trzypokojowe z balkonem
w zielonej i spokojnej dzielnicy
Cieplic N.Żebrowscy lic.9549 - 505
074 854

240842. Mieszkanie 4 pokojowe - 98
m2, po remoncie, centrum Jeleniej
Góry na parterze. 260 000 zł - 667
219 752

240464. Dom w trakcie - remontu
w Komarnie dolnym z działką 2000
m2 N.Żebrowscy lic.9549 - 505
074 854

240835. Mieszkanie 55 m2 - 2
pokoje z tarasem, na parterze w
nowym budynku, spokojna dzielnica
Jeleniej Góry. NŻ Lic 9549 - 667
219 752
241001. Mieszkanie 67 m2 - 3
pokoje, pierwsze piętro w czteropiętrowym bloku, przy ul. Kiepury. 250
000 zł do negocjacji. NŻ Lic 9549
- 667 219 752
240843. Mieszkanie na Kiepury
- bardzo ładne, po remoncie 63 m2,
3 pokoje, czwarte piętro w bloku
z widokami. NŻ Lic 9549 - 667
219 752
241438. Mieszkanie w Łomnicy - 2
pokojowe mieszkanie z ogrodem,
garażem lic. 7867 - 662 009 400
239908. Mieszkanie willowe - 4pokojowe klasyczne mieszkanie
z balkonem, ogrodem i garażem
położone w zacisznym miejscu pod
lasem - 603 491 335
241444. Mysłakowice - 3 pokojowe
mieszkanie lic. 7867 - 662 009 400
241004. Mysłakowice 42 m2 - mieszkanie, po remoncie, 2 pokoje w
bloku. NŻ lic 9549 - 667 219 752
241473. Nowe komfortowe - w
Karpaczu 69 m2 wysoki parter z
tarasem i garażem (w cenę wchodzi
częściowe umeblowanie) Nieruchomości Żebrowscy Lic 9549. - 509
156 552
241957. Nowy dom - do wykończenia, 190 m2 powierzchni całkowitej,
1030 m2 działki, bliskie okolice
Jeleniej Góry. NŻ Lic 9549 - 667
219 752
240446. Nowy dom - do wykończenia, w bliskiej okolicy Jeleniej Góry.
190 m2 pow. całkowitej, 1030 m2
działki, doskonała lokalizacja. NŻ
Lic 9549 - 667 219 752
239676. Od dewelopera - dwu i
trzypokojowe mieszkania 3300 zł/m2
brutto Roksanes Żukowski lic.nr
7867 - 508 240 831
241533. Okazja - 86 m2 w Karpaczu
- 2 werandy, ogródek, 1 piętro, widok
na Śnieżkę, 220.000, zł. CeLDOM,
licencja zaw. 7792 - 661 114 212
241096. Pół bliźniaka Cieplice - 5
pokoi, 2 łazienki, działka 500 m2,
garaż. Lic.5124 - 603 491 335
240592. Ścięgny - działka budowlana 120 m2 cena 250 tys. zł.
Nieruchomości Atrium licencja 5124
- 601 551 213
240872. Świeradów Zdrój - mieszkanie trzypokojowe 205 tys. zł Nieruchomości Partner Lic. zaw. 4917
- 604 508 308
241063. Dom w Starej Kamienicy
- po częściowym remoncie z ładnie
zagospodarowaną działką NM5877
- 500 122 446
241052. Duże mieszkanie centrum
- piękne 5 pokojowe mieszkanie
położone na 2 piętrze kamienicy.
Powierzchni 117 m2 NM5877 - 500
122 446
240503. Mieszkanie centrum - 4
pokojowe, 69 m2, kuchnia po remoncie (meble w cenie), okna PCV, lic.
nr 10728 - 501 181 875
240890. Ul. Wyczółkowskiego - 48
m2, po remoncie, 2 pokojowe lic.
zaw9482 - 501 181 875
239981. Cieplice 82 m2 - 220
tys., drugie piętro+ antresola. Po
remoncie. Salon z kominkiem oraz
dwie sypialnie, kuchnia, łazienka,
pomieszczenie gospodarcze. lic
9549 - 501 736 644
239954. Pół domu 155 tys. - z ogrodem, garażem. 4 pokoje, kuchnia,
łazienka. O CO własne, całość
po remoncie. Okna PCV, parter.
Doskonała cena 155 tys. Siedlęcin,
10 min do centrum Jeleniej Góry lic
9549 - 501 736 644
239887. Plac Ratuszowy 199 tys.
- ładne mieszkanie z widokiem na
fontannę. Dwie sypialnie od strony
ratusza + salon z aneksem kuchennym. Garderoba, umeblowana kuchnia. lic 9549 - 501 736 644

240476. Kamienica w centrum - w
dobrej cenie, do remontu, PILNE
N.Żebrowscy lic.9549 - 505 074
854
240467. Tania działka - budowlana
700 m2, 2 km. od Jeziora Złotnickiego. N.Żebrowscy lic.9549 - 505
074 854
240472. Tylko 65.000 zł. - za działkę
budowlaną o powierzchni 2024 m2
-TYLKO 9km. od centrum miasta
N.Żebrowscy lic.9549 - 505 074
854
240475. W Karpaczu - dom mieszkalno-pensjonatowy z możliwością
rozbudowy, na Osiedlu Skalnym
N.Żebrowscy lic.9549 - 505 074
854
240463. W Komarnie działka - budowlana 700 m2, z częścią budynku
gospodarczego N.Żebrowscy
lic.9549 - 505 074 854
2 pokoje 50 m2 - na II piętrze, stare
budownictwo, zadbany budynek,
dużo zieleni, mieszkanie słoneczne,
ustawne ciekawy rozkład pomieszczeń. NM5877 - 500 122 447
2 pokoje przytulne - po kapitalnym
remoncie z balkonem bezczynszowe
- 511 089 923
2 pokoje Zabobrze - IV piętro atrakcyjna cena Jeldom lic. 3059
- 602 727 242
2 pokoje, 40 m2 - na 4 piętrze w
bloku z widokiem na Śnieżkę z
piwnicą i balkonem. Blisko szkoły,
szpitala, MZK, 2 marketów. Cena
135 tys. - 607 609 642
2 pokojowe - atrakcyjne mieszkanie dwupokojowe NM5877 - 500
122 447
2 pokojowe Mała Poczta - 48 m2,
I piętro, 2 pok. lic zaw.9482 - 501
181 875
2 pokojowe na Zabobrzu - ładne,
słoneczne mieszkanie na 2-piętrze czteropiętrowego budynku w
atrakcyjnej cenie Nr.Lic 5877 - 515
285 788
2 pokojowe w centrum - Bardzo
Ładne po kapitalnym remoncie drugie piętro NM5877 - 500 122 446
2 pokojowe w centrum - małe 2
pokojowe z ogródkiem. Bardzo ładne
i słoneczne po kapitalnym remoncie
NM5877 - 500 122 446
2 pokojowe Wyczółkowskiego - 48
m2, rozkładowe, dobra lokalizacja.
nr lic. 10728 - 501 181 875
250 tys. zł. dom - w Trzcińsku w
cichej okolicy, widok na góry. Nadaje
się dla dwóch rodzin. Cena do negocjacji. Nr lic. 10750 - 691 210 677
3 pokoje - w Szklarskiej Porębie, po
kapitalnym remoncie Jeldom lic 3059
- 602 727 242
3 pokoje Szklarska Poręba - po
remoncie z balkonem od południowej strony, widok na góry, blisko
centrum, cena 248 tys. Pelkom lic
nr 9482 - 606 405 109
3 pokojowe - ogród, parter w Cieplicach 295000 PLN - 668 677 841
3 pokojowe na XX - lecia - słoneczne
mieszkanie na parterze w bloku
Nr.Lic 5877 - 515 285 788
3 pokojowe w Kowarach - bez
pośredników sprzedam 1 piętro,
ładne - 692 800 715
4 pokojowe - 97 m2 w centrum miasta, możliwość podzielenia na dwa
niezależne lokale, stan techniczny
dobry, rozsądna cena NM5877 - 500
122 447
4 pokojowe - centrum - zdecydowanie pilnie, mieszkanie 4 pokojowe
w centrum miasta, dobry stan techniczny, kamienica również zadbana,
mieszkanie posiada balkon, ogrzewanie co. NM 5877 - 500 122 447
4 pokojowe Cieplice - 80 m2 na
pierwszym piętrze z balkonem - blok
NM5877 - 500 122 446
45,90 m2,155 tys. - 2 piętro, doskonała lokalizacja Zabobrze 1. Blok
po remoncie. Do wprowadzenia od
zaraz - 509 319 021
50 arów gruntu rolnego w Wojanowie
koło Jeleniej Góry z ładnym widokiem na góry - 723 737 209
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54 m2 w Cieplicach - 3 pokojowe
mieszkanie na IV-piętrze w bloku 4
piętrowym. Gotowe do wprowadzenia Nr.Lic 5877 - 515 285 788

Dom Sobieszów - zadbany dom
w spokojnej dzielnicy Sobieszowa,
cena 490 tys. zł. Pelkom nr lic. 10750
- 691 210 677

Duża kawalerka - w centrum do
remontu. Lic. 7867 - 697 814 556

58 m2 centrum - mieszkanie do
remontu 2 pokojowe, 90 tys. zł
Jeldom Nieruchomości lic.3059
- 600 434 800

Dom tylko 250 tys. zł - w odległości
8 km od Jeleniej Góry, w spokojnej
i cichej lokalizacji. Dom przedwojenny, suchy, wymieniona instalacja
c.o. i wodno - kanalizacyjna. Cena
do negocjacji Nr lic. 10750, Pelkom
- 691 210 677

Dwa pokoje, kuchnia, łazienka
- w kamienicy bez czynszowe po
remoncie - 602 736 431

73 m2 Kowary - piękne mieszkanie,
po remoncie 230 tys. zł Jeldom N lic.
zaw.3059 - 600 434 800
73 m2 okolice Żeroma - mieszkanie trzypokojowe, niewymagające
remontu ze wspólnym ogródkiem.
Lic 5124 - 603 491 335
Atrakcyjne 0,5 ha - w Podgórzynie. Czekam na sms,a - 508
127 007
Atrakcyjne mieszkanie - 2
pokojowe tj. 54 m2, lokal nie wymaga
żadnego wkładu finansowego. Usytuowane w „przyjemniejszej” części
Zabobrza III - 796 160 678
Bardzo ładne mieszkanie - 42
m2 z ogrodem. Cena 105.000 zł.
Nieruchomości Żebrowscy Lic 9549.
- 509 156 552
Bardzo ładny apartament - w
cichej dzielnicy Jeleniej Góry, 2
pokoje, 83 m2 Lic nr 7867 - 514
600 104
Bardzo tanie 2 pokojowe - mieszkanie poddaszowe o pow. 55,21
m2 na III-piętrze budynku wielorodzinnego z cegły, standard bardzo
dobry, atrakcyjna cena. Lic.zaw.2400
- 669-620-071

Dom w Cieplicach - 144 m2, działka
604 m2 - 605 488 738

Dwupokojowe - w Piechowicach. Lic.7867 - 697 814 556
Dwupokojowe Karłowicza idealna lokalizacja blisko szkoły,
sklepów, przedszkola, odnowiona
elewacja, niski czynsz - lic.5124
- 603 491 335

Dom w Jeleniej Górze - 170 m2, 5
pokoi, kuchnia, 2 łazienki. Na parterze możliwość urządzenia osobnego
mieszkanka. 513 tys. zł. lic.3059
Jeldom - 600 434 800

Dwupokojowe Zabobrze - 37
m2, ul. Różyckiego atrakcyjna cena
lic. 5524 Nieruchomości City - 662
112 344

Dom w JG - wolno stojący 513
tys.zł. JeldomN lic.zaw.3059 - 600
434 800
Dom w Komarnie - Dolnym z
działką 2000 m2 w trakcie remontu.
N.Żebrowscy lic.9549 - 505 074
854
Dom w Legnicy - do remontu kapitalnego na osiedlu Ptasie. Cena 350
tys. Nieruchomości Partner lic.zaw.
4917 - 604 869 172
Dom w Mysłakowicach - 160 m2,
cena 480 tys. zł. JeldomN lic.
zaw.3059 - 600 434 800
Dom w Mysłakowicach - piękny
dom z 5000 m2 działką. JeldomN
lic.zaw.3059 - 600 434 800

Centrum - lokal mieszkalny pod
usługi medyczne, biura itp. I piętro,
ścisłe centrum 48 m2 Jeldom N. lic.
zaw.3059 - 600 434 800

Dom w stanie surowym otwartym
- z działką 65 arów, uzbrojona -dom
o powierzchni 150 m2 Sosnówka
- 508 589 430

Centrum 125 m2 - mieszkanie w
kamienicy po kapitalnym remoncie,
rozkładowe, balkon. 3000 zł./ m2. nr
lic. 10750, Pelkom - 691 210 677

Dwupokojowe - blisko centrum.
Cena do negocjacji/ lic. nr 7867 - 508
240 831

Dom w Cieplicach - jednorodzinny z
możliwością prowadzenia działalności gosp., cicha, spokojna dzielnica
Cieplic. Pelkom, nr lic. 10750 - 691
210 677

Bezpośrednio, dwupokojowe - 1
p., centrum, słoneczne, po remoncie,
195 tys. - 698 661 994

Centrum - sprzedam 4 pokojowe
97 m2, po remoncie, cena 258 tys.
zł. Jeldom N lic.zaw.3059 - 600
434 800

Duże mieszkanie - w kamienicy.
Lic.7867 - 697 814 556

Dom we Wleniu - 200 m - działka
1100 m - cena 380000 zł. - 601
797 111
Dom z halą produkcyjną - w Cieplicach w spokojnej dzielnicy - 691
210 677

Dwupokojowe Zabobrze - ładne
mieszkanie 37 m2, niska cena lic.
5524 - 662 112 344
Dwupokojowe Zabobrze I atrakcyjna cena, 37 m2 lic. 5524
- 662 112 344
Dwupoziomowe - komfortowe,
wygodne, trzypokojowe mieszkanie na Zabobrzu III N.Żebrowscy
lic.9549 - 505 074 854
Działka budowlana - 1528 m2,
widoki na góry - 662 112 344
Działka 70 000 zł - budowlana,
975 m2 z mediami, atrakcyjne
położenie. Osiedle Łomnickie. Cena
do negocjacji. NŻ Lic 9549 - 667
219 752
Działka budowlana - widokowa,
nasłoneczniona w Dziwiszowie
blisko Zabobrza. Dostępne media
to prąd oraz woda pow. 1500m2.
Nieruchomości Partner lic. zaw.
4917 - 604 508 308
Działka budowlana 45 arów - w
Górzyncu w terenie zalesionym,
media obok z widokiem na góry,
piękna spokojna okolica - 667 264
181

Centrum, 94 m2 - prywatnie
sprzedam mieszkanie w centrum,
czteropokojowe, 180.000 - 661
114 212
Cieplice - duże eleganckie mieszkanie NM5877 - 500 122 447
Cieplice - pilnie - mieszkanie 56
m2 po remoncie. Za gotówkę tylko
146 tys. nr.lic 5524 - 600 406 805
Cieplice z ogródkiem - prywatnie
sprzedam wyremontowane, trzypokojowe mieszkanie w Cieplicach, z
ogródkiem, 155.000 - 661 114 212

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

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

Do sprzedania działki budowlane
- w Staniszowie, Wojcieszycach,
Podgórzynie i wiele innych Lic nr
7867 - 514 600 104
Dom 250 tys. - 10 km od Jeleniej
Góry, nowe instalacje, 160 m2, ładny
widok, lic.zaw. 9482 - 501 181 875
Dom 250 tys. zł - w Trzcińsku 160
m2, dogodny dojazd, spokojne miejsce, cena do negocjacji. Pelkom nr
lic. 10750 - 691 210 677
Dom 250 tys. zł. - 160 m2, 10 km od
JG, cena 250 tys. zł. Nr lic. 10750
- 691 210 677

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

Dom Cieplice - w atrakcyjnej lokalizacji Nr lic. 10750, Pelkom - 691
210 677

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

Dom do kapitalnego remontu - na
działce o powierzchni 2500 m2 w
cichej okolicy z widokiem na góry
we wsi Kłopotnica gmina Mirsk, cena
80000 zł. - 602 725 853
Dom ok. Karpacza 240 tys. - na
działce 1200 m2 nr lic. 10750 - 691
210 677
Dom okolice Karpacza - luksusowy,
duży 445 m2 na działce 4700 m2 z
oczkiem wodnym. Nieruchomości
Partner lic. zaw. 4917 - 604 869
172

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

Dom parterowy - nowy wykończony
blisko Zabobrza. Nieruchomości
Partner lic. zaw. 4917 - 604 869
172
Dom poniemiecki - na obrzeżach
Karpacza Lic nr 7867 - 514 600
104
Dom poniemiecki - okolice Jeleniej
Góry, 160 m2, do remontu, 250 tys,
Pelkom 10728 - 501 181 875
Dom Sobieszów - 120 m2, ładnie
położony lic. 5524 Nieruchomości
City - 662 112 344

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

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Działka Cieplice - budowlanka
570 m2, blisko centrum NM 5877
- 500 122 446
Działka na oś. Czarne - 1780 m2,
uzbrojona, dobra lokalizacja,lic.7867
- 514 600 105
Działka na oś. Czarne - 1821 m2,
uzbrojona, dobra lokalizacja lic.7867
- 514 600 105
Działka w Kopańcu - 5900 m2 z
ładnie zagospodarowanym stawem
i możliwością budowy domu. Nieruchomości Partner lic. zaw. 4917
- 604 869 172
Działki budowlane - Jeżów
Sudecki, Staniszów, Pilchowice,
Siedlęcin, Ściegny, Zachełmie,
Mysłakowice, Wojcieszyce. Nr lic
7867. - 508 240 825

Działki budowlane - w Jeleniej
Górze, Wojcieszycach, Kostrzycy,
Dziwiszowie, lic. nr 7867 - 508
240 831
Działki budowlane - w Jeżowie
Sudeckim, różne wielkości i położenie. Atrakcyjne ceny. NŻ Lic 9549
- 667 219 752
Działki w Jeżowie - 1664 m2, 1297
m2, cena 94 zł/m2 nieruchomości
Atrium licencja 5124 - 601 551 213
Działki w Jeżowie - 2000 m2 z
pięknymi widokami na góry Nr.Lic
5877 - 515 285 788
Garaż murowany - przy ulicy
Groszowej w Jeleniej Górze - 601
958 053
Garaż murowany - w centrum
- 691 081 217

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

Kamienica w centrum - do remontu
kapitalnego pilne - N.Żebrowscy
lic.9549 - 505 074 854
Kawalerka - tanio - Kawalerka
25 m z aneksem kuchennym w
nowo wyremontowanym budynku w
bardzo dobrym stanie - Jeldom lic.
3059 - 602 727 242
Kawalerka Cieplice - 38 m2,
słoneczne, ładna okolica, kuchnia
w zabudowie w cenie. lic. zaw. 9482
- 501 181 875
Kawalerka Zabobrze - przepiękna kawalerka na Zabobrzu III
lic 7867 - 508 240 828
Kawalerka Zabobrze III - 35 m2,
piętro drugie, gotowa do wprowadzenia Nr.Lic 5877 - 515 285 788
Komfortowe w Cieplicach - 75
m2 na drugim piętrze z balkonem,
przy samym Parku Zdrojowym.
Nieruchomości Żebrowscy Lic 9549.
- 509 156 552
Komfortowe w Cieplicach - 75
m2 trzypokojowe z balkonem w
cichej lokalizacji. Nieruchomości
Żebrowscy Lic 9549. - 509 156 552
Komfortowe, dwupoziomowe
- mieszkanie na Zabobrzu III o
powierzchni 84 m2 N.Żebrowscy
lic.9549 - 505 074 854
Lokale 3000 zl./m2 - 1 piętro. Lic.
5627 - 508 240 823
Luksusowe - umeblowane w 3
rodzinnym domu. - 790 418 318
Ładna działka budowlana - w
Podgórzynie, 30 arów z widokiem
na góry. Media w pobliżu - 604
620 100
Ładne 3 pokoje - 1 piętro na Wzg.
Grota w Jeleniej Gótze. 200 tys. zł.
- 503 111 044
Ładne 3 pokojowe - mieszkanie
po remoncie o powierzchni 62 m2
na I-piętrze, Zabobrze III, kuchnia
- meble na wymiar, wysoki standard,
cena do uzgodnienia. Lic.zaw.2400
- 669 620 071
Ładne 5 pokojowe - duże bardzo
ładne mieszkanie w centrum NM
5877 - 500 122 446
Ładne mieszkanie - 42 m2 po
remoncie z dużym ogrodem. Cena
tylko 105.000 zł. Nieruchomości
Żebrowscy Lic 9549. - 509 156 552
Ładne mieszkanie na Kadetów
- 2 pokoje, 54 m2 Lic nr 7867 - 514
600 104
M2 na Różyckiego - mieszkanie
dwupokojowe 43 m2 na Zabobrzu I
lic 7867 - 508 240 828
Malczewskiego 3 pokoje sprzedam bez pośredników - 661
029 447
Mieszkania na Zabobrzu - 2 i 3
pokoje, różne standardy i metraże,
ceny do negocjacji. Nr lic 7867.
- 508 240 825
Mieszkania w centrum - 3 pokojowe 73 m2, 4 pokojowe 97 m2 JeldomN lic.zaw.3059 - 600 434 800
Mieszkania w centrum - różny
standard oraz metraże, ceny do
negocjacji. Zadzwoń i powiedz
czego szukasz. Nr lic 7867. - 508
240 825
Mieszkanie - 2-pokojowe przytulne o pow. 38,17 m2 na II-piętrze
bloku II-piętrowego, środkowe,
rozkładowe, słoneczne, nowe okna,
niski czynsz, cena do negocjacji. Lic.
zaw.2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - bardzo
ładne na III-piętrze w bloku 4-piętrowym o powierzchni 50,79 m2, bardzo
ciepłe, przestronny przedpokój, duży
balkon od południa, niski czynsz.Lic.
zaw.2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - bardzo
ładne na I-piętrze, 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 po starannym remoncie o pow.
47,55 m2 na IV-piętrze, rozkładowe,
słoneczne, środkowe, Zabobrze I,
niski czynsz, cena do uzgodnienia.
Lic.zaw.2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - bardzo
ładne, rozkładowe 54,16 m2, IIIpiętro, bardzo słoneczne, dobry
standard, nie wymaga nakładów
finansowych, Zabobrze III, budynek
3 piętrowy, Lic.zaw.2400 - 669
620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - komfortowe w Mysłakowicach, po kapitalnym remoncie z bezpośrednim
widokiem na Karkonosze dla wymagającego klienta - 508 865 566
Mieszkanie 2 pokojowe - w kamienicy na parterze, blisko centrum, 60
m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
przedpokój, okna PCV, niski czynsz.
Dobry punk - 663 937 722
Mieszkanie 2 pokojowe - zadbane,
słoneczne o powierzchni 53,22 m2
na III piętrze, budynku IV-piętrowego, duży przedpokój, bardzo
dobry standard, bardzo niski czynsz,
super lokalizacja. Lic.zaw.2400 - 669
620 071
Mieszkanie 3 pokoje - 59 m2,
centrum, cena 173 000 zł.(licencja
nr.5627) - 662 009 700
Mieszkanie 3 pokoje - 72 m2 na
Zabobrzu bez pośredników - 669
569 669
Mieszkanie 3 pokojowe - na
IV-piętrze, 53,9 m2 w bloku 4 piętrowym, środkowe, duży balkon,
Zabobrze III., możliwość kupna
garażu Lic.zaw.2400 - 669 620 071
Mieszkanie 37 m2 - Zabobrze 1,
cena 125 000 złl.(licencja nr.5627)
- 662 009 700
Mieszkanie 67 m2 Podgórzyn - z
ogrodem 3 pokoje, propozycja ceny
130 tys. NM5877 - 500 122 447
Mieszkanie centrum - mieszkanie
w ścisłym centrum w kamienicy,
po kapitalnym remoncie, 125 m2,
4 pokojowe, balkon, 3000 zł./ m2
- 691 210 677
Mieszkanie Klonowica - po remoncie 125 m2, rozkładowe z balkonem,
4 pokoje. 3000 zł./ m2. Pelkom nr lic.
9482 - 691 210 677
Mieszkanie na Gałczyńskiego
- 60 m2, dobra lokalizacja lic.7867
- 514 600 105
Mieszkanie na Klonowica - w
centrum miasta po kapitalnym
remoncie w kamienicy, rozkładowe
z balkonem. Pelkom nr lic. 10750
- 691 210 677
Mieszkanie ok. Morcinka - 2 pokojowe 48 m2 do remontu. Pelkom nr
lic. 9482 - 691 210 677
Mieszkanie ok. Morcinka - 48
m2, 3 pokoje, rozkładowe w kilkurodzinnym budynku z cegły, cena
155000 zł. nr. lic 10750, Pelkom
- 691 210 677
Mieszkanie ul. Klonowica - po
remoncie, rozkładowe, 4 pokojowe
125 m2, balkon, centrum miasta
3000zł/m2, lic. zaw. 9482 - 501
181 875
Mieszkanie w centrum - 117 m2,
4 pokoje, do remontu. Nl7453 - 601
869 663
Mieszkanie w centrum - Jeleniej
Góry, 92 m2 Cena 320 000 zł. - 792
385 839
Mieszkanie w Cieplicach - 2
poziomowe, 53 m2, nowe budownictwo, wysoki standard. Nl7453
- 785 535 613
Mieszkanie w Janowicach - po
remoncie, 47 m2, 3 pokoje, tanie Lic
nr 7867 - 514 600 104
Mieszkanie w kamienicy - bardzo
atrakcyjne, 2-pokojowe, po gruntownym remoncie, 54 m2, I piętro w centrum, zadbana klatka schodowa, do
zamieszkania od zaraz Lic.zaw.2400
- 669 620 071

Mieszkanie w Karpaczu - 80 m2,
trzypokojowe w centrum, dobra cena
lic.7867 - 514 600 105
Mieszkanie w Kowarach - 54 m2,
dwupokojowe, atrakcyjna lokalizacja
lic.7867 - 514 600 105
Mieszkanie w Sobieszowie - 2
pokojowe na 2 piętrze w bloku
NM5877 - 500 122 446
Mieszkanie w Sobieszowie - Duże
mieszkanie w kilkurodzinnej kamienicy z garażem i ogrodem NM5877
- 500 122 446
Mieszkanie willowe - 63 m2, 3
pokojowe, 1p, duża działka, Cieplice,
Pelkom 10728 - 501 181 875
Mieszkanie willowe - do własnego wykończenia, ogródek, garaż,
budynek dwurodzinny. Lic.5124
- 603 491 335
Miłków - działka 1300 m2 z decyzją o warunkach zabudowy. lic.4566
- 601 540 292
Nieruchomość usługowo mieszkalna - centrum - idealna dla inwestora: dom 250 m do remontu
na działce 505 m + plac 1800 m.
Zainwestuj w lokalizacje i kup - 691
800 131
Nowa kawalerka - bezczynszowa
w Jeleniej Górze. Cena 155.000,
48 m2, bez pośredników i prowizji.
Do zamieszkania od zaraz. - 605
885 085
Nowe mieszkania - blisko centrum
nowe mieszkania dwu i trzypokojowe
w cenie 3300 zł. brutto Roksanes
Zukowski lic. 7867 - 508 240 831
Nowe, wykończone 2-pokojowe
- mieszkanie w Dziwiszowie 49 m2,
123 tys. - 508 240 823
Nowoczesne 2 pokojowe - na
Kolberga po wymianie instalacji,
okien, drzwi antywłamaniowych,
kabina z hydromasażem, kuchnia
pod zabudowę, blisko szkoła - 501
752 137
Nowy dom - w Jeleniej Górze możliwa współpraca z pośrednikiem
- 785 535 629
Nowy dom w Jeleniej Górze powierzchnia 196 m2. Działka 1030
m2. Bardzo ładna okolica i blisko do
centrum - 515 237 999
Nowy dom w JG - okazja komfortowy dom - 785 535 629
Odstąpię bar - w centrum Jeleniej
Góry - okazja - 600 032 065
Ok. Małej Poczty - 3 pokojowe 52
m2, 3 pokojowe 64 m2. JeldomN lic.
zaw.3059 - 600 434 800
Ok. Małej Poczty - 52 m2, 3 pokoje,
kuchnia, łazienka, garderoba, możliwość adaptacji strychu. 160 tys.
zł Jeldom N lic.zaw.3059 - 600
434 800
Park Sudecki - nowe trzypokojowe z balkonem mieszkanie
o powierzchni 71 m2 gustownie
wykończone z wyposażeniem. Cena
tylko 405 tys. Nieruchomości Partner
lic. zaw. 4917 - 604 508 308
Parter w Cieplicach - Osiedle
XX lecia duża kawalerka Polecam
NM5877 - 500 122 446
Pilnie sprzedam mieszkanie - 2
pokojowe na Zabobrzu 40 m2 - 798
960 918
Pilnie sprzedamy kawalerkę - na
Zabobrzu, 27 m2 - 508 240 823
Plac Ratuszowy 3 pokoje - 54 m2,
(2 sypialnie + 1 salon) widne, przestrzenne, 4 piętro, ciche, ogrzewanie
z sieci. Bez pośredników. 220 tys.
- 517 171 414
Super kawalerka - na I piętrze w
centrum Jeleniej Góry JCN - 504
891 144
Szeregówka 390 tys. zł. - dom
102 m2 z garażem, ogrodem w Jeleniej Górze. JeldomN lic.zaw.3059
- 600 434 800
Szeregówka w JG - piękny dom
102 m2 z garażem, 390 tys. zł. JeldomN lic.zaw.3059 - 600 434 800

Szklarska Poręba Górna - 47
m2, dwa pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, WC. Nowe instalacje i
stolarka - 517 353 026
Świeradów Zdrój - Mieszkanie trzypokojowe po remoncie na
pierwszym piętrze w bloku, blisko
centrum, do wprowadzenia od zaraz,
cena 205 tys. Nieruchomości Partner
lic. zaw. 4917 - 604 508 308
Tani dom - w Trzcińsku za 250
tys. zł, wymieniona instalacja c.o.
i wodno- kanalizacyjna, ciekawa
lokalizacja, ładne widoki. Pelkom nr
lic. 9482 - 691 210 677
Tania działka - 700 m2, tylko 2
km od Jeziora Złotnickiego - 505
074 854
Tanie 3 pokojowe - mieszkanie
58,4 m2, na I-piętrze, Zabobrze I,
słoneczne, balkon-loggia, cena do
uzgodnienia.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, 52 m2 na Zabobrzu
II, słoneczne, bardzo dobry standard, niski czynsz, atrakcyjna cena.
Lic.zaw.2400 - 669 620 071
Tanio pawilon handlowy - przenośny z możliwością dobrej lokalizacji - 502 161 453
Trzy stawy - z groblami na 3ha w
okolicy zalewu Bukowka lic.7867
- 514 600 105
Trzypokojowe Cieplice - 83 m2,
pierwsze piętro, bardzo słoneczne
NM5877 - 500 122 446
Trzypokojowe do remontu blisko centrum położone na wysokim
parterze wyremontowanej kamienicy. Cena 250 tys. zł. Nieruchomości Partner lic. zaw. 4917 - 604
869 172
Tylko 19000 zł. - za działkę
budowlaną 700 m2, 2km.od Jeziora
Złotnickiego, bardzo ładna z bezpośrednim dostępem do drogi asfaltowej - 505 074 854
W Komarnie dom - w trakcie remontu
z działką 2000 m2 N.Żebrowscy
lic.9549 - 505 074 854
W Komarnie działka - budowlana
z częścią budynku gospodarczego
N.Żebrowscy lic.9549 - 505 074
854
XX-lecie - w atrakcyjnej lokalizacji
Cieplic na osiedlu XX - Lecia o łącznej powierzchni 54 m2. Okna nowe,
budynek ocieplony, odmalowany
- 515 285 788
Zabobrze 1 - dwupokojowe w
bloku, 46 m2, 2 piętro, doskonała
lokalizacja, wokół teren zagospodarowany. Czynsz 158 zł. Cena 155
tys. - 509 319 021
Zabobrze III - 78 m2 z garażem,
73 m2 z tarasem. Jeldom N lic.
zaw.3059 - 600 434 800
Zabobrze III - bardzo ładne 2
pokojowe mieszkanie na 3 piętrze
powierzchni 50 m2 Nr.Lic5877 - 515
285 788
Złotnicza 2 pokoje - 41 m2 z
balkonem do wykończenia, 185 tys.
- 606 405 109

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
Hala 6000 m2 w Kowarach
na tor kartingowy oraz
4000 m2 piwnic z
możliwością adaptacji do
zabawy w paint ball
- 502 548 771
2 pokojowe, 54.5 m2 - wysoki
standard w pełni wyposażone .
Ul. Kiepury-1050 zł./mies.+ liczniki + kaucja. Po remoncie - 509
608 323

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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25 m2 na lokal użytkowy - 1 piętro
na ulicy Bankowej 800 zł.za msc
- 609 043 414
Udostępnię budynek z możliwością zamieszkania na prowadzenie działalności gospodarczej
np. sklepu na osiedlu koło Jeleniej
Góry - 695 725 857
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
3 pokojowe - Cieplice od października 55 m2, osiedle Orle, częściowo umeblowane, ładne, dobra
komunikacja 1000 zł.(czynsz
wliczony) + media, kaucja - 793
573 313

Dwie kawalerki w domu
jednorodzinnym - cały parter 75 m2 - wspólna kuchnia i łazienka. Niezależne
wejście i wjazd - parking na
4 auta, duży ogród
- 075 75 215 89
Stelmet S.A. wydzierżawi
nieruchomość przemysłową zabudowaną w
Jeleniej Górze - Sobieszowie o powierzchni 12,5 ha
zabudowaną budynkami
produkcyjnymi jednokondygnacyjnymi i wiatami
stalowymi o łącznej pow.i
użyt. 5,4 tys. m³. Nieruchomość posiada niezbędną
infrastrukturę (podziemną i
naziemną) wraz z bocznicą
kolejową.
- (68) 329 3881 lub (68) 329
3800
Pokoje z Internetem dla
studentów, pracowników,
turystów, gości weselnych,
osoby indywidualne - 606
360 443
2 pokoje, komfortowe Jelenia
Góra z pełnym wyposażeniem
- umeblowane - 601 170 736
Kawalerka na Zabobrzu w
pełni umeblowana, wyposażona, Biblioteka dobrych książek w języku angielskim - 600
zł + media - 796 489 565
Wynajmę stajnię na konie
- boksy, wybieg, 300 zł za
miesiąc - 605 209 637
Przyjmę studentkę na pokój.
Mieszkanie za Zabobrzu - 698
414 291
10 m od Kolegium - dla dwóch
lub jednej osobie - cena do
uzgodnienia + media - 503
445 383
2 pokoje dla studentów łazienka, kuchnia w Cieplicach
- 602 600 235
2 pokojowe - w Cieplicach
1100,00 + liczniki. nr licencji
7867 - 514 600 102
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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
2 pokojowe 15 min od Tesco
- lokal znajduje się nie daleko
uczelni(Kolegium Karkonoskie) jest
w pełni wyposażone, mogą w nim
zamieszkać dwie pary lub rodzina.
Bardzo cicha dzielnica nowo wyremontowanych bloków. Niska cena
- 757 671 542
2 pokojowe dla firm - mieszkanie na
Zabobrzu, kompletnie umeblowane
i wyposażone. 1000 zł. + liczniki.
Tylko dla firm - 508 240 823
2 pokojowe Lwówek Śl. - kuchnia,
łazienka, przedpokój - własnościowe
- 607 687 488
2 pokojowe mieszkanie - ul. Karłowicza, umeblowane, III piętro, balkon,
dogodna lokalizacja, cena 850 zł.
(w tym czynsz) + liczniki + kaucja
- 668 738 618
2 pokojowe przy KK 1100 zł. - wyposażone (pralka, kuchenka, 2 łóżka,
komody, szafy, stoły, krzesła, TV,
mikrofala, lodówko - zamrażarka,
odkurzacz). Po malowaniu, stan:
bardzo dobry. Cena do negocjacji,
chętnie studentom lub rodzinie 0048663161330
2 pokojowe przy Kolegium - wyremontowane, dla 2 par lub rodziny,
w pełni umeblowane, bardzo
wysoki standard, nie daleko Tesco
- 00441439772096
2 pokojowe, 54.5 m2 - wysoki
standard w pełni wyposażone, ul.
Kiepury - 1050 zł./mies.+ liczniki +
kaucja. Po remoncie - 509 608 323
25 m2 na lokal użytkowy - 1 piętro
na ulicy Bankowej 800 zł./mc - 609
043 414
3 pokoje - Cieplice - od października
- 55 m2, osiedle Orle, częściowo
umeblowane, ładne, dobra komunikacja - 1000 zł. (czynsz wliczony w
cenę) + media - 793 573 313
3 pokojowe - 54 m2 na Zabobrzu,
nieumeblowane (tylko kuchnia),
nie dla studentów, 1200 zł. lic.7867
- 514 600 105
3 pokojowe - 75 m2 w centrum,
umeblowane - 505 145 490
3 pokojowe - duże mieszkanie na
Zabobrzu. Umeblowane. 1500,00 nr
licencji 7867 - 514 600 102
3 pokojowe - mieszkanie dla studentów Zabobrze - 665 504 557
3 pokojowe - w centrum dla rodziny,
tanio - 727 237 179

3 pokojowe dla studentów - mieszkanie w centrum, 117 m2, umeblowana
kuchnia z jadalnia. 1400 zł. + liczniki
- 601 869 663
3 pokojowe mieszkanie JG - mieszkanie (111 m2) blisko centrum
Jeleniej Góry - 695 303 242
3 pokojowe w centrum - 111 m2,
3 pokoje, umeblowana kuchnia
z jadalnia 1400 zł. +liczniki - 785
535 613
4 pokojowe dla studentów - na Zabobrzu, umeblowane - 604 367 041
70 m2 ul. Podchorążych - mieszkanie - 2 duże pokoje - 10 min do
centrum, 5 min do kolegium kark.
950 zł + opłaty - 508 127 538
80 m2 lokal użytkowy - w centrum
- 505 074 854
Apartament - w Cieplicach 58
m2. Cena za 1-m-c - 1.400 zł. + energia elektryczna. - 602 800 090
Apartament w centrum - na Placu
Ratuszowym: salon z aneksem
kuchennym, sypialnia, łazienka z wc.
1800zł + liczniki - 508 240 823
Biura - komfortowe pomieszczenia
biurowe - 602 497 946
Budynek gospodarczy - 330 m2,
duży plac przy budynku, biuro,
łazienka, przy głównej drodze, 4000
brutto - 601 924 778
Centrum - kawalerka 950,00
w tym czynsz, ciepła woda oraz
ogrzewanie Nr licencji 7867 - 514
600 102
Centrum 40 m2 - mieszkanie
- 602 436 599
Cieplice 1/2 willi - parter 2 rodzinnej willi. Również dla studentów.
NM5877 - 500 122 446
Cieplice pokoje - cicha okolica,
piękny widok na góry, dostęp do
Internetu, wypoczynek w ogrodzie
- 075 75 515 15
Dla studentów – 3 pokojowe dla
studentów, 100m2, ul. Sudecka, dla
4-5 osób. 4 os. -1400 zł. + media, 5
os.- 1500 zł.+ media - 504 154 172
Dla studentów 3 pokojowe - 100
m2, w pełni wyposażone na ul.
Wolności, cena wynajmu 6 x 300 =
1800 zł.+ liczniki, w cenie wynajmu
ogrzewanie. Mieszkanie na parterze
w Cieplicach - 601 285 290

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
Do kawalerki w Warszawie - szukam
współlokatora (studenta) do kawalerki w Warszawie, w Śródmieściu.
1200 + rachunki (do podziału) - 784
584 688
Dom - ok. 250 m2 do kapitalnego
remontu, możliwość uzyskania 4
mieszkań jednopokojowych posesja
1050 m - 632 124 507
Dom - umeblowany w zabudowie szeregowej. lic 5627 - 514
600 103
Dom dla firm - duży, 10 min do
centrum lic. 5627 - 514 600 103
Dom w Pakoszowie - duży dom,
kompletnie umeblowany i wyposażony. Dla firm. - 508 240 823
Duża kawalerka - ok. ul. Transportowej 850 zł nr. licencji 7867
- 514 600 102
Duże komfortowe - umeblowane
mieszkanie 100 m2 ok. ul. Wrocławskiej, 2000 - 514 600 102
Duże mieszkanie - 117 m2, 3
pokoje, umeblowana kuchnia
z jadalnia. 1400 zł. + liczniki.
ul. Wyczółkowskiego - 601 869
663
Duże mieszkanie - trzy pokoje
115 m2 na pierwszym piętrze
w centrum, umeblowane (m.in.
6 łóżek), w pełni wyposażona
kuchnia, c.o. gaz, kablówka +
Internet: 1800 zł. + opłaty - 694
412 634
Duży pokój - 2-osobowy na ul.
Drzymały 10/2. Najlepiej dla pary lub
osób z AE. W mieszkaniu mieszkam
w nim ja i moja koleżanka (studenci
AE IV rok). Cena 250 zł. osoba +
media - 668 381 086

Duży pokój z balkonem - mieszkanie w pełni umeblowane na Zabobrzu pralka wszystkie media 265 od
osoby plus rachunki około 45 PLN
tylko dla pary - 691 019 798
Dwa pokoje Kiepury - umeblowane,
sprzęt AGD, balkon cena 900 zł. i
kaucja - studentom dziękuję - 075
75 24 879
Dwa pokoje na Zabobrzu - (dziewczynom) cena 200 zł. plus rachunki.
- 509 200 190
Dwupokojowe Mysłakowice
- ładne dwupokojowe + kuchnia +
łazienka umeblowane itp. na dniach
Internet. 1100 zł. ( w tym ogrzewanie,
woda, prąd) dobra lokalizacja - 691
081 169
Działki budowlane - w Jeżowie
Sudeckim - piękna panorama, uzbrojone od 1500 m - 796 141 511
Dzierżawa - stanowisko dla fryzjerki i tipserki - 503 926 171
Garaż murowany - przy ul. Gałczyńskiego12 - 075 64 34 041
Hala na tor kartingowy – 3000 m2
lub 6000 m2 w Kowarach (sąsiedztwo Muzeum Miniatur) myślę że jest
to dobre miejsce na urządzenie toru
kartingowego całorocznego - 502
548 771
Idealne dla pary - Jelenia Góra.
Salon z aneksem kuchennym i
antresolą, w pełni wyposażone w
spokojnej okolicy. Lic.7867 - 897
814 556
Idealne dla pary - piękne, kompletnie wyposażone mieszkanie w
spokojnej okolicy. Salon z aneksem
kuchennym i antresolą - sypialnią.
Lic.7867 - 697 814 556

Jelenia Góra - lokal użytkowy - w
centrum - 513 018 455
JG Cieplice pokoje - jednoosobowe
dla studentów lub osób pracujących
- 075 75 52 456
Kawalerka - 950,00 z ciepłą
wodą i ogrzewaniem + prąd + gaz
ul. Szkolna nr.licencji7867 - 514
600 102
Kawalerka - duża na ul. Transportowej 850 + liczniki nr licencji
7867 - 514 600 102
Kawalerka - duża, umeblowana
z balkonem w centrum miasta 950
zł. z ogrzewaniem i ciepłą wodą +
prąd i woda zimna nr licencji 7867
- 514 600 102
Kawalerka - w Kowarach od 1.
10.2009 - 607 110 724
Kawalerka - z balkonem, 35 m2,
na Zabobrzu, 700 zł (w tym czynsz)
+ media - 791 126 676
Kawalerka od 1 września - 30
m2 w ścisłym centrum Jeleniej Góry,
umeblowana, pełne AGD. Cena 850
zł w tym czynsz, woda, CO oraz TV.
Dodatkowe opłaty tylko za prąd i gaz
- 798 523 528
Kawalerka umeblowana - W
centrum Jeleniej G. k/LO St. Żeromskiego, nowa umeblowana kawalerka, 600 zł. + opłaty - 609 035
039
Kawalerka Zabobrze - (ciemna
kuchnia) - 605 428 864
Kiepury 3 pokojowe - nowy blok,
umeblowana i wyposażona kuchnia,
pokoje nieumeblowane. 1000 zł. +
media + kaucja - 501 167 262

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Złoty Potok
Resort
Złoty
Potok
Resort
4km od
od Gryfowa
Gryfowa Śl.Śl.
4km

Carat Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 74
58-506 Jelenia Góra
Telefon/Fax +48 757 123 001
NIP PL 611-265-96-12
REGON 020857558

info@carat-auto.eu

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
INSTALACJE HYDRAULICZNE
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
DOCIEPLENIA

WOJCIECH CHADŻY

RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra 75 36 864

510 193 501

izotech_jgora.republika.pl

REKLAMA

REKLAMA

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

Włoska Restauracja
Pizzeria Złoty Potok
Zaprasza
na pyszne dania kuchni włoskiej
oraz pizze wypiekaną w tradycyjnym włoskim piecu
Oferta: wynajem domków, imprezy

Włoska Restauracja
Pizzeria Złoty Potok

Zaprasza

na pyszne dania kuchni włoskiej oraz pizze
wypiekaną w tradycyjnym włoskim piecu
Oferta: wynajem domków, imprezy okolicznościowe, rodzinne, komunie, stypy.

www.zlotypotokresort.com
tel: 600 455 327 (075) 78 47 155
www.ee.jelenia-gora.pl

Szkoła Językowa e&e...
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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
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RADIO TAXI ŚNIEŻKA
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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
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075 75 35 835
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40% zniżki dla maturzystów
Egzaminatorzy maturalni i gimnazjalni
Gwarancja małych grup bez dopłaty!

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

14 wrzeœnia 2009 r.

OG£OSZENIA
Kiosk - w bardzo dobrym miejscu
w Złotoryi na dowolną działalność(
nie kasyno). Posiada elektryczność,
wodę, klimatyzację, wyłożony płytkami ceramicznymi, cena 700 zł. za
mc. - 697 939 966
Komfortowy apartament - 55 m2
w Cieplicach 1500 zł.+ prąd lic7867
- 508 240 828
Komfortowy dom - w zabudowie szeregowej, umeblowany i
wyposażony z ogrodem i garażem.
Nieruchomości Żebrowscy Lic 9549
- 509 156 552
Lokal - 120 m2 do adaptacji na
każdą działalność - Cieplice - 508
209 649
Lokal - zakład fryzjerski w pełni
wyposażony - okazja - 781 191
833
Lokal biurowy Cieplice - Lokal
w Cieplicach, Krośnieńska 13, 2
pomieszczenia + łazienka =70 m2,
parking. Wynajmę na spokojną
działalność np. buro rachunkowe lub
inne. Cena 1000 zł. - 602 195 714
Lokal blisko centrum - lokal
użytkowy składający się z dwóch
pomieszczeń, parter 59 m2, I piętro
59 m2 na magazyn, biuro, usługi itp.
czynsz 2 tys. zł.+ VAT. Możliwość
wynajęcia jednego pomieszczenia
-1100 zł. + VAT lic.7867 - 514 600
105
Lokal na biuro rachunkowe - Lokal
w Cieplicach, Krośnieńska 13, 2
pomieszczenia + łazienka = 70
m2, parking. Wynajmę na spokojną
działalność np. buro rachunkowe lub
inne. Cena 1000 zł.- 602 195 714
Lokal pod działalność - w samym
centrum miasta 100 m2 po kapitalnym remoncie na drugim piętrze.
Cena tylko 1500 zł. Nieruchomości
Żebrowscy Lic 9549. - 509 156 552
Lokal użytkowy - lokal na parterze
59 m2 i na piętrze 59 m2, blisko centrum, na magazyn, produkcję, usługi
2 tys. zł. lub wynajem jednego lokalu
- 1100 zł. lic.7867 - 514 600 105
Lokal w Biedronce - na Zabobrzu
40 m2 - 2700,00 nr licencji 7867
- 514 600 102
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 Piechowicach - 155 m2,
na magazyn, hurtownię, biuro, nieuciążliwą produkcję, blisko drogi na
Szklarską Porębę, 2 tys.zł lic.7867
- 514 600 105
Lokale biurowe - Cieplice, 17
zł./m2. Lic. 5627 - 508 240 823
Magazyn - 330 m2, biuro, łazienka,
duży plac, 4000 brutto - 601 924
778
Magazyn 111 m2 - na terenie byłej
jednostki pod Jeleniami ul. podchorążych - 111 m2 - 601 571 241
Mieszkanie - 2 pokojowe na
wyposażeniu: pralka, lodówka,
kuchenka gazowa, okap, meble
kuchenne, segment, kanapa, fotel,
szafa. Do zamieszkania od zaraz.
Cena: 950 zł. + opłaty licznikowe
- 697 622 425
Mieszkanie - 3 pokoje Zabobrze I
- 502 044 676
Mieszkanie - Lubomierz, 3 pokoje
57 m2 - 508 209 649
Mieszkanie - w centrum 3 pokojowe, kuchnia, łazienka, WC. W
pełni umeblowane, od zaraz - 505
145 490
Mieszkanie 1 pokojowe - umeblowane na ul. Szkolnej 950,00 z
czynszem z ogrzewaniem i z ciepłą
wodą + prąd, numer licencji 7867
- 514 600 102
Mieszkanie 1 pokojowe - umeblowane ok. ulicy Transportowej 850
+ liczniki numer licencji 7867 - 514
600 102
Mieszkanie 3 niezależne pokojowe - na Zabobrzu, umeblowane,
1500 + liczniki, nr licencji 7867 - 514
600 102
Mieszkanie 3 pokojowe - umeblowane na Zabobrzu 1500 + liczniki,
numer licencji 7867 - 514 600 102
Mieszkanie 3 pokojowe - umeblowane ok. ulicy Transportowej 850
+ liczniki numer licencji 7867 - 514
600 102

M i e szka n i e 3 p o k o j o w e Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe
o powierzchni 64 m na ulicy Jana
Kiepury Koszt 1300 zł + liczniki, cena
do małej negocjacji. - 694 473 203
Mieszkanie 4 pokojowe - umeblowane ok. ulicy Wrocławskiej 2000
+ liczniki numer licencji 7867 - 514
600 102
Mieszkanie 40 m2 centrum - na
1-piętrze, centrum, kuchnia przedpokój, łazienka z toaletą, duży pokój
przedzielony, balkon, okolice Akademii Ekonomicznej od 1.10.2009.
- 604 922 815
Mieszkanie dla studentów - mieszkanie w centrum jeleniej góry, 64 m2,
2 pokoje, duża kuchnia, częściowo
umeblowane, 1 min do przystanku.
700 zł. + media - 664 715 901
Mieszkanie Kiepury - 65 m2.
Umeblowana i wyposażona kuchnia
z salonem, 2 pokoje nie umeblowane. 1300 zł. + media + kaucja.
Od października. Nie dla studentów
- 695 137 207
Mieszkanie na Zabobrzu - 2
pokojowe (40 m2), po remoncie, przy
ulicy Kiepury. Cena 650 zł. + czynsz,
liczniki - 509 500 228
Mieszkanie na Zabobrzu - 3
pokojowe, nieumeblowane, 1130 zł.
lic.7867 - 514 600 105
Mieszkanie studenckie - mieszkanie dla 2 lub 3 studentów b. blisko U
E komfortowe, w pełni wyposażone,
czynsz + media. Dzwonić po godz.
18-tej - 601 185 689
Mieszkanie w Cieplicach - 2
pokoje, 100 m2, umeblowane lic nr
7867 - 514 600 104
Mieszkanie w domku - samodzielne mieszkanie-kawalerka
umeblowane w domku jednorodzinnym osobne wejście, pokój, kuchnia
z łazienką dla jednej lub dwóch
niepalących osób. Blisko AE cicha i
spokojna dzielnica - 500 250 807
Mieszkanie w Sosnówce - z garażem, ogrodem, c.o. gazowe. Cena
900 zł. - 501 737 086
Nieduże centrum - apartament
na ulicy Krótkiej Wysokiej jakości
wykończenie. Częściowo umeblowany - 608 013 985
Obrońców pokoju - 51 m2, 2
pokoje, przedpokój, łazienka, toaleta, kuchnia, komfortowe, nowe
budownictwo, blisko centrum i Kolegium - 505 070 066
Pawilon handlowy - w Jeleniej
Górze ok. 80 m2 sali handlowej +
zaplecze z możliwością adaptacji na
małą gastronomię - 692 124 507
Piękne poddasze 75 m2 - wyremontowany apartament w domu 2
rodzinnym na ul. Widok, na poddaszu, ok. 75 m2, olbrzymi salon z
aneksem kuchennym i AGD, sypialnia, łazienka, balkon, 1200 zł. +
media (woda, prąd) - 693 503 602
Pokoje - Karpacz - 507 046 283
Pokoje - z łazienkami i kuchnią dla
firm i osób prywatnych w Sosnówce
k. Karpacza - 667 652 500

Pokój - dla kobiety w domu jednorodzinnym w Piechowicach. Cena
najmu: 350 zł./miesiąc - 885 303
715
Pokój - dla studenta w centrum
Jeleniej Góry - 501 662 442
Pokój - jedno osobowy w okolicach
Centrum Jeleniej Góry dla spokojnej
STUDENTKI bez nałogów 300 zł +
rachunki dzielone na trzy - 726 677
743 lub 510 285 121
Pokój - miejsce w pokoju 2 osobowym, dla ucznia lub studenta,
centrum Jeleniej Góry, Internet, TV.
kablowa - 663 226 009
Pokój - w Cieplicach pokój jednoosobowy umeblowany TV, Internet
350 zł. - 783 390 672
Pokój - z używalnością kuchni i
łazienki na Zabobrzu, dla studenta
lub osoby pracującej - 075 64 27
017
Pokój 1 i 2 osobowy - dla spokojnych osób, najlepiej studenci na ul.
Karkonoskiej w JG. w tygodniu proszę dzwonić po 16 - 500 792 338
Pokój 2 osobowy - w mieszkaniu
3 pokojowym. W pełni umeblowany
z TV i możliwością podłączenia
Internetu. Ul. Elsnera. Cena 400 zł.
+ prąd, woda, gaz (ogrzewanie w
cenie czynszu) - 790 405 342
Pokój centrum - JG dla studentów lub pracujących, umeblowany,
ogródek, parking - w niezależnym
studenckim mieszkaniu, telefon po
godz.11-tej - 691 266 299
Pokój dla 2 osób - najlepiej z AE.
Mieszkanie jest na ul. Drzymały
10/2. Cena 250 zł. od osoby + media
- 668 381 086
Pokój dla 2 studentek - duży pokój
22 m2 dla 2 studentek do dyspozycji
kuchnia i super łazienka, miejsce
parkingowe gratis. ul. Podchorążych
21. 500m do KK - 603 845 853
Pokój dla dwóch osób - do wynajęcia w samodzielnym mieszkaniu
studenckim, blisko centrum 250
os., kaucja, media. Wolne miejsce
w pokoju dla ucznia/studenta lub
pracującego - 075 75 26 351,502
161 453
Pokój dla dwóch osób - w samodzielnym mieszkaniu studenckim,
blisko centrum, umeblowany, możliwość Internetu, 250 mnie/os.,
kaucja, media do podziału - 075 75
263 54, 502 161 453
Pokój dla jednej osoby - w centrum
Jeleniej Góry, Internet, kablówka
- 602 538 838
Pokój dla pary - wynajmę pokój
parze pracującej bądź uczącej się
z używalnością kuchni i łazienki na
Zabobrzu - 075 64 27 017
Pokój na Bankowej - posiadam
do wynajęcia pokój na ul. Bankowej
Cena 600 zł. bez dodatkowych opłat
- 501 737 086
Pokój w centrum - spokojnym
studentkom, pokój 25 m2 w mieszkaniu 115 m2 w centrum, kablówka,
Internet, zmywarka, c.o. gaz - 300
zł. + opłaty - 694 412 634

Pokoje dla studentów - duże
2, 3 os w mieszkaniu studenckim
„mini akademik” kuchnia 2 łazienki,
wyposażone. bardzo blisko AE - 793
443 004

Pokój w Cieplicach - umeblowany,
5 min do centrum - 791 509 837

Pokoje dla studentów - jednoosobowy 10 min. na piechotę od
Politechniki Wrocławskiej - 075 75
52 456

Pól domu dla firmy - 2 pokoje, kuchnia, łazienka ok. 100 m2, osobne
wejście, ogrodzone, duży plac
przed domem, 7 km do centrum od
października, tylko dla firmy - 605
063 176

Pokoje dla studentów - od 1
października 9 pokoi do wynajęcia
blisko Kolegium Karkonoskiego
- Pokoje 2 os.(350 zł.) lub 1 os.(550
zł.) - 501 167 262
Pokoje dla studentów - pokoje 2
osobowe z łazienkami, blisko KK
- 602 324 341
Pokoje dla studentów - vis a vis
Uniwersytetu Ekonomicznego. (Preferowana p. męska) - 505 033 080
Pokoje dla studentów KK - 2 i 3
osobowe. 150 m na uczelnie. 300 m
do Tesco. Internet w pokojach. Również z osobnym wejściem. Również
z osobnym wejściem - 789 523 542
Pokoje w Cieplicach - dwa duże
pokoje w Cieplicach w podnajmowanym domu. Spokojna okolica.
Blisko autobusów 9, 14 i Politechniki.
Internet, garaż, siłownia, pralnia. Dla
studentów, osób pracujących. Tanio
- Łukasz 600 954 847, Paulina 601
630 289
Pokój - 2 studentkom - 650 złotych
- 075 75 35 656

Pomieszczenie magazynowe
- 110 m2 w Jeleniej Górze na ul.
K.Miarki 18. - 601 057 718

Sala, szkolenia, imprezy - gospodarstwo agroturystyczne zaprasza
do dyspozycji nowa sala z kominkiem
180 m2 na szkolenia i inne imprezy
w Mysłakowicach - pokoje 23 łóżka
z łazienkami - 694 258 713
Stacja dla niepalących - Transportowa 10 min do centrum, po remoncie, część mieszkania, 1 os. 450/,
2 os. po 280 - zł wspólna kuchnia i
łazienka - 608 506 988
Stancja - dla dwóch osób w centrum Jeleniej Góry - 075 64 212 03
Stancja dla studenta - Dla studentów od zaraz 2 pokoje 2-osobowe w
cichym osiedlu obok Rzemiosł, 15
minut spacerem na Politechnikę.
- 075 75 518 55
Stancja dla studentów - pokój 1os. i 2-os. z dostępem do Internetu,
łazienka, aneks kuchenny, parking
- w centrum Jeleniej Góry - Cieplice
wynajmę studiującym - 075 75
513 75

Stancja dla studentów - wynajmę
pokój dla 1 lub 2 osób - 781 637
322
Stancja w Cieplicach - 2 pokoje,
łazienka, aneks kuchenny, tanio
- 721 470 100
Szukam fryzjerki - wynajmę stanowisko fryzjerce damsko - męskiej w
Kowarach - 695 634 321
Szukam mieszkania - kawalerki lub
mieszkania 2 pokojowego do 800 zł.
+ rachunki - 798 711 847
Szukam współlokatorki - do pokoju
dwuosobowego (mieszkanie dwupokojowe), niedaleko Uniwersytetu
Ekonomicznego - 871 601 464
Umeblowana kawalerka - ok.
35 m2, po remoncie, stałe łącze
internetowe, miejsce parkingowe,
spokojna dzielnica willowa-osiedle
Głowackiego (dla osób bez dzieci)
- 516 218 935
Wynajem w Podgórzynie - Pilnie
mieszkanie e-mail: ebx@poczta.
onet.pl - 609 174 477
Wynajmę lokal - w centrum Jeleniej
Góry na działalność malej gastronomii - catering - 504 547 922
Wynajmę w Lwówku Śląskim
- lokal (50m², duży parking) z przeznaczeniem na gabinet lekarski lub
kosmetyczny - 0033689501258
Zabobrze - 3 pokojowe umeblowane na Zabobrzu 1500 + liczniki nr
licencji 7867 - 514 600 102
Zabobrze I - mieszkania 2 pokojowe. JeldomN lic.zaw.3059 - 600
434 800
Zabobrze III - 51 m2 w cenie 900
zł ( z czynszem) plus media. EuroDom - 601 540 292

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
Wynajmiemy lokal - do użytku
gastronomicznego w centrum
Karpacza lub Szklarskiej Porębie
w cenie od 4 do 5 tysięcy - 509
631 138
2 pokoje Zabobrze III - szukam
mieszkania, nieumeblowanego i bez
AGD. Jedynie kuchnia z meblami.
Samotny, spokojny. Nie student, niepalący. Bez dzieci i zwierząt. Proszę
dzwonić po 16. - 608 055 378
35 m2, Karpacz - jednopokojowe,
kuchnia, łazienka, toaleta, przedpokój, umeblowane lub nie w centrum
Od zaraz. Cena do uzgodnienia
- 509 990 909
Dwupokojowe - Na Zabobrzu,
51 m2. opłaty: 900 zł ogółem z
ogrzewaniem + media. lic. Nr. 4566.
- 601 540 292
Garaż - w okolicy Małej Poczty
(Morcinka, Malczewskiego, Wańkowicza) - 508 840 650
Garaż - w Piechowicach - 662
147 407
Garaż, kupię/wynajmę - w okolicy
Karłowicza - 601 758 866
Karpacz - 2 pokojowe - mieszkania na 1-2 lata w Karpaczu - 517
171 414
Kawalerka - Chciałbym wynająć
niewielką kawalerkę dla dwóch osób
w Bolesławcu lub jego okolicach.
Może być to mieszkanie do remontu
w granicach do 500 zł. Obecnie
pracuję w Holandii. Piotr - +316 26
393 017
Kawalerka - pilnie para wynajmie kawalerkę w centrum Jeleniej
Góry lub w rejonie Zabobrza - 663
334 267
Kawalerka, 2 pokojowe - cena
do 800 zł. - 798 711 847
Kawalerkę lub m2 - studentka - w
rozsądnej cenie. Zabobrze, Cieplice
- 781 135 375
Kawalerkę w Jeleniej Górze maksymalnie 700 zł + liczniki - 603
195 463
Lokal - 30 m2 z przeznaczeniem
na sklep. Najlepiej centrum i okolice
- 609 042 697
Mieszkania - 2 pokojowe o
dobrym standardzie, umeblowane
- 888 794 020
Mieszkanie - 2-pokojowe lub
kawalerkę, umeblowane i wyposażone, niedrogie dla młodej pary.
Jelenia Góra bądź okolice - 667
872 718
Mieszkanie - pracująca para
poszukuje do wynajęcia kawalerki
lub małego mieszkania w Szklarskiej
Porębie lub Piechowicach - 509
968 795

Mieszkanie dla studentów - KK,
solidnych i uczciwych, 2-3 pokojowe,
bez pośredników w rozsądnej cenie,
dzwonić po 14 - 669 533 344
Mieszkanie na wsi - szukam
małego w okolicach Jeleniej Góry,
może być również kawalerka dla
małżeństwa z małym dzieckiem w
rozsądnej cenie - 505 113 246
Mieszkanie Szklarska Poręba
- preferowana Szklarska Poręba/
okolice dla 2 osób pracujących z
dzieckiem. 2 pokojowe, duża kawalerka w przystępnej cenie. Jesteśmy
w stanie dokonać sami drobnego
remontu - 669 973 131
Mieszkanie za opłaty - (2 pokoje)
za opłaty lub za opiekę - 608 845
359
Mieszkaniowe - szukam współlokatora na pokój 25 m2 w centrum
Jeleniej Góry, czynsz 250 zł. plus
opłaty - 663 226 009
Osoby pracujące - mieszkanie 2
pokojowe w cenie 700 zł. plus media
itd.... - 503 427 944
Pokój - lub mieszkanie 2 pokojowego w Jeleniej Górze. Jestem
studentką 3 roku - 695 555 950
Pokój - w JG na Zabobrzu mieszkanie 2 pokoje, kuchnia i łazienka.
Cena 375 zł. + 250 kaucja + opłaty
za media. Najlepiej studentka - 669
845 900
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 m studenckim - jestem
studentem 4-tego roku. Najlepiej
Zabobrze lub centrum - 512 313
540
Poszukuje mieszkania - lub
pokoju dla 2 osób dorosłych niedrogiego w Jeleniej Górze lub okolicy
- 503 710 430
Sosnówka - 2 pokoje - na 1-2 lata
- 517 171 414
Szukam - małego nie drogiego
mieszkania dla jednej dorosłej osoby
- 601 729 080
Szukam 2 pokojowego - umeblowanego na terenie Cieplic. Do kwoty
850 zł. + media Od października
- 793 588 861
Szukam kawalerki - dla 2 osób do
500 zł. w Jeleniej Górze i okolicach
- +31 619 825 841/669 504 236
Szukam kawalerki - do 550 PLN.
W pełni umeblowana. Na długi okres
- 609 599 704
Szukam mieszkania - 3 pokoje
kuchnia, łazienka, duży przedpokój
do działalności gospodarczej opieka nad dziećmi - 509 296 581
Szukam pokoju - na ten rok akademicki. Najlepiej blisko KK. czynsz
+ opłaty nie więcej niż 600 zł. - 667
295 134
Szukam pokoju - pierwszego roku
na KK poszukuje pokoju 1 osobowego, blisko uczelni lub też w centrum, w przystępnej cenie, do 350 zł.
z wszystkim - 721 021 355
Szukamy 2 pokojowego - dwóch
spokojnych, niepalących studentów
Uniwersytetu Ekonomicznego szuka
mieszkania dwupokojowego na
zbliżający się rok akademicki. Bez
zbędnych luksusów, cena max 700
zł. + opłaty - 661 249 888
Szukamy kawalerki - para z dzieckiem - w Szklarskiej Porębie - 783
493 516
Tanie mieszkanie - do 700 zł. z wliczonymi opłatami - 695 521 439
W Cieplicach - mieszkanie 2 pokojowe z możliwością kupna - 502
320 766
Wynajmiemy lokal - do użytku
gastronomicznego w centrum Karpacza lub Szklarskiej Porębie w cenie
od 4 do 5 tysięcy - 509 631 138

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
Zamienię mieszkanie - 3 pokojowe na Zabobrzu na mniejsze z
dopłatą - 669 569 669
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
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Trzypokojowe mieszkanie
- Zabobrze II na kawalerkę na
Zabobrzu I lub II - 502 784 697
3 pokoje na mniejsze - własnościowe
( 63 m2) zamienię na mniejsze z
dopłatą Zabobrze II lub III - 665 371
229 po 16-ej
54 m2 na większe - na Zabobrzu III
z widokiem na Górę Szybowcową na
większe lub domek. - 695 989 948
Dom + 990 m2 działki - 1/2 domu
( 70 m2 + strych)w podziale pion
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 i działka 990 m2 - 1/2 domu (70
m2 + strych) w podziale pion, w Sosnówce, blisko lasu. Podatek roczny
to tylko 110 zł. Dom do remontu-dach
w dobrym stanie. Prześlę foto na email. Zamienię lub zawrę inny rodzaj
transakcji - 692 750 317
Karpacz na Jelenią - mieszkanie
spółdzielcze, własnościowe, parter
49 m2 (2 pokoje) na większe w
Jeleniej, okolicy, inne propozycje
- 609 082 172
Kawalerka - własnościowa na
Zabobrzu na 2 pokoje też na Zabobrzu - 667 915 610
Kawalerka na większe - kawalerkę własnościową- bez pośredników (26,30 m2) na Zabobrzu na dwu
pokojowe - własnościowe. Może być
do małego remontu - 781 957 441
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
Kowary na JG - mieszkanie spółdzielcze, super z widokiem na góry, 2
pokoje 51m2, nie wymaga żadnego
remontu, zamienię na takie samo w
JG. - 508 507 824
Lubań na Jelenią Górę - zamienię
mieszkanie własnościowe spółdzielcze w Lubaniu, 2 pokojowe, parter w
bloku na podobne w Jeleniej Górze
- 691 813 756
Mieszkanie - 3 pokojowe na
Zabobrzu na mniejsze z dopłatą
- 669 569 669
Mieszkanie - centrum - 3 pokoje
zamienię na mniejsze na Zabobrzu
lub sprzedam po atrakcyjnej cenie
- 600 652 755
Mieszkanie - własnościowe
mieszkanie 38 m2 (dwa pokoje)
na podobne w Jeleniej Górze - 606
428 226
Mieszkanie 38 m2 - w Cieplicach
na Jelenią Górę - 757 558 949
Mieszkanie 63 m2, 3 pokoje IV p.
Kiepury własnościowe zamienię na
2 pokojowe do II piętra najchętniej
na Kiepury - 664 932 409
Mieszkanie 68 m2 - 2 pokoje + 2
pokoje na poddaszu, w Wojcieszowie na kawalerkę w Jeleniej Górze
lub sprzedam - 509 503 333
Mieszkanie 77 m2 - w Ziębicach
na mniejsze w Jeleniej Górze lub
okolice - 663 908 240
Mieszkanie na domek - w Kowarach 47 m2, po kapitalnym remoncie,
z nową instalacją gazową i elektryczną na mały domek z dopłatą w
Jeleniej Górze lub okolicy. Proszę
dzwonić po godzinie 20:00 - 075
76 14 599
Mieszkanie w Kowarach - mieszkanie 65 m2 na podobne we Wrocławiu - 608 038 284
Mieszkanie we Wleniu - 35 m2,
dwa pokoje, kuchnia, łazienka, garaż
ogródek, ładne, zadbane we Wleniu
bez czynszowe, cena 75 tys. - 662
358 704
Mieszkanie własnościowe - 50 m2
w centrum Jeleniej Góry na większe
- 781 683 316
Mniejsze na większe - kawalerkę
komunalną Plac Ratuszowy na
mieszkanie 2 pokojowe - 721 326
049
Mniejsze na większe - kawalerkę
na większe - 665 277 376
Mniejsze na większe - kwaterunkowe w Jeleniej G. 36 m2, pokój
- kuchnia - łazienka, wysoki parter,
piec kaflowy, ładne na większe 2-a
pokoje, bez dopłat w Jeleniej Górze
- 723 386 684

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Mniejsze na większe - mieszkanie
własnościowe 2 pokoje + poddasze
Sobieszów na mniejsze z dopłatą
może być do remontu - 503 004
482
Mniejsze na większe - po kapitalnym remoncie z ogródkiem zamienię
na większe - 662 207 022
Na mniejsze - własnościowe 51
m2, 3 pokoje, Zabobrze 1 - 4 piętro
zamienię na 2 pokoje na 1 lub 2 p.
- 508 255 890
Na większe - Kowary - mieszkanie
spółdzielcze 54 m2 na większe lub
3 pokojowe - 607 309 472
Na większe - kwaterunkowe 54 m2,
c.o etażowe (piec poza mieszkaniem) + piece, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka na większe - 512 435 830
Na większe - mieszkanie komunalne
25 m2, parter, niski czynsz, okolice
dworca zachodniego na większe.
Może być do remontu lub zadłużone.
- 500 490 882
Na większe - przytulną kawalerkę
27 m2 na jeleniogórskiej starówce
na większe, może być do malutkiego
remontu - 694 613 815
Piechowice na mniejsze JG - 48
m2,. 3 pokoje, stan dobry, wartość
130 tys., w bloku 1 piętro. Ogrzewanie gazowe centralne. Możliwość
częściowego umeblowania zamienię
na kawalerkę w Jeleniej Górze - 793
023 535
Piękne mieszkanie - z ogrodem
zamienię na większe w Cieplicach,
blisko SP nr 6 niskoczynszowe, 42
m2, po kapitalnym remoncie. - 695
770 411
Pół bliźniaka - 240 m2 w Cieplicach
ul. Widok - 601 344 530
Starówka 54 m2 na okolice
- mieszkanie jasne przestrzenne na
Placu Ratuszowym, 3 pokoje, (2+1
salon) 4 piętro, ogrzewanie z sieci,
zamienię na minimum 2 pokoje w
okolicach Jeleniej z ogródkiem,
bezczynszowe - 517 171 414

USŁUGI
TOWARZYSKIE
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
20 letnia Roksana i 30 letnia Kasia
- zapraszają na trójkącik - 506
836 227
35 lat bez nałogów - temperament
szuka na stale kobiety lekko krągłej,
bez nałogów - 785 811 773
35 lat męski, wysoki - atrakcyjny bez
nałogów szuka na stałe prawdziwej
kobiety - 785 811 773
Aga 22 - Lekko zaokrąglona szuka
sponsora - 785 793 804
Atrakcyjny 22 letni wysoki facet
- poszukuję atrakcyjnej kobiety
najlepiej do 25 roku życia, by się
zaprzyjaźnić a może coś więcej
- czekam - 785 204 306
Całodobowo i dyskretnie - 669
885 849
Domina - zaprasza - 794 210 638
Filigranowa 44 latka - spełni
twoje ukryte pragnienia - 514 587
388
I n t e l i g e n t n y, p r z y s t o j n y,
postawny - trzydziestolatek aktywny
fizycznie pozna singielkę głodną
fajnego faceta. Wskazane auto lub
własne M - 880 001 846
Jestem czuły i przystojny - mam
27 lat i nie brak mi pomysłów.
Nawiąże znajomość z atrakcyjna
kobieta do lat 30 z okolic Jeleniej
- 663 568 450
Lubisz inaczej - zadzwoń - dyskretna Agnieszka - 727 530 442
Mam 36 lat - Jacek i naprawdę
chciałbym już kogoś mieć na stałe,
szukam dobrej kobiety, wiedzącej,
co chce od życia i przede wszystkim
zadbanej - 889 227 568
Młody chłopak pozna - szczupłą
dziewczynę. Odpowiadam na sms-y
i mms-y - 725 199 067
Najdroższy facet w mieście
- Najdroższy facet w mieście - 609
985 090
Oliwia z dużym ładnym biustem
- 1oo procent, dyskrecji 2oo satysfakcji, również dojeżdżam - 726
333 842
Ponętna 40 - latka - FULL SERWIS - 500 870 034

Poznam dziewczynę, - pannę-Wojtek 33 lata, kawaler, 180 cm wzrostu,
szczupły, blond włosy, wyższe
wykształcenie - 794 417 789
Poznam fajną zadbaną zgrabną - i
miłą Panią Bi. Znajomość na dłużej.
Oczekuje dyskrecji i ja zapewniam.
Miły lat 48. Śmiało miłe Panie - 607
495 461
Pracowity bezpruderyjny - dla
Pani tylko sms - 505 732 388
Puszysta 40 latka - z dużym i
ładnym biustem zaprasza prywatnie
- 781 326 934
Sandra prywatnie - od 8-ej - 726
333 842

Minikoparka - małe wykopy,
przyłącza wodne, kanalizacja, gaz.
Sprawnie, fachowo, odbiory - 608
134 616

USŁUGI
BUDOWLANE

Odwodnienia budynków-kanalizacje - Odwodnienia budynkówkanalizacje - 723 379 850

Fotografia ślubna - okolicznościowa, tanio - 660 854 939

Place, wjazdy - w tym podgrzewane, alejki z kostki granitowej i
betonowej - 792 831 818

USŁUGI
OPIEKA

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
Remonty mieszkań - tanio i
solidnie - 698 056 197
Remonty, wykończenia wnętrz
- 600 317 300
Brukarstwo - Kompleksowe
usługi brukarskie - 663 232 265
Bruki oraz ogrodzenia - elewacje
- 724 813 102
Dachy - Rynny, papa, dekarstwo
od a do z, oferujemy dobre ceny
- 691 925 724
Dachy - remonty - pokrycia, konserwacja, ocieplenie, wentylacja
- 602 884 480
Dekarstwo - blacharstwo wykonujemy docieplenia dachowe,
wstawiamy okna, remontujemy
stare dachy, stawiamy więźby i
nowe pokrycia dachowe od A do Z
- 693 788 140
Elewacje - tynki tradycyjne,
remonty - 726 444 006
Elewacje - wykonujemy elewacje,
tynki tradycyjne, wymiana okien,
remonty domów, mieszkań, biur
Tanio i solidnie. Możliwa Negocjacja
cen - 726 444 006
Firma budowlana MAX – Szukasz
sprawdzonego wykonawcy profesjonalnego remontu? W firmie
budowlanej MAX masz krótkie
terminy, dokładność i porządek
- 509 608 323
Hydraulika - instalacje grzewcze,
sanitarne i gazowe, tanio, szybko i
solidnie - 695 929 873
Hydraulika od A do Z - montaż
- pieców na gaz, drewno, miał
węglowy - kominków - instalacji
grzewczych, sanitarnych, gazowych
- ogrzewania podłogowego. Podłączenia - kuchenek - junkersów - 603
237 605
Instalacje sanitarne i grzewcze
- ogrzewanie podłogowe - 501
092 475

Remonty - kompleksowo,
profesjonanie, tanio i solidnie - 698 056 197
Kładzenie gładzi - malowanie,
prace wykończeniowe - 501 808
790
Kompleksowe remonty - malarskie, płytkarskie, ocieplenia - 791
199 806
Kompleksowe usługi budowlane
- od wybudowania do zamieszkania
oraz remonty - 605 140 435
Kompleksowe usługi remontowe
- budowlane - solidnie, konkurencyjne ceny - 500 011 540
Koparkoładowarka wykopy
- przyłącza wodne, kanalizacyjne,
sprawnie i fachowo - 785 535 629
Kostka brukowa - szybko, tanio i
solidnie Faktury VAT - 787 210 943
Malarz do wynajęcia - solidny i
doświadczony - 792 462 031

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

Ocieplenia - Kompleksowe ocieplanie domów. Styropian, 2x klej,
siatka, tynk strukturalny. Wszystko
w najniższych cenach w regionie.
(Zamawiamy produkty od producenta). Dowiedz się więcej - 609
335 334
Ocieplenia - termomodernizacja i
koloryzacja elewacji - 509 565 541
Oczyszczalnie ekologiczne
- szamba przyłącza wodne i kanalizacyjne, tanio sprawnie fachowo
- 785 535 629

Profesjonalne remonty mieszkań - łazienki, regipsy, gładzie - 608
425 553
Remonty - Ekipa z doświadczeniem w Polsce i za granicami kraju
podejmie się wykonania remontu,
ocieplenia. Przystępne ceny solidna i
szybka praca. Zadzwoń dowiedz się
więcej - 609 335 334
Remonty i wynajem rusztowania
- Rusztowanie elewacyjne 50 m2
- możliwość wynajęcia 30 zł. doba
odbiór własny zapraszam oraz
remonty mieszkań łazienek, elektryka, gwarancja - 661 118 739
Remonty itp. - Remonty kompleksowo oraz hydraulika - 791
555 360
Remonty mieszkań - malowanie,
gładzie, regipsy, panele i inne prace
remontowe - 691 936 900
Remonty mieszkań - 665 208
696
Remonty mieszkań - solidnie - i na
każdą kieszeń - 513 194 392
Remonty od A do Z - szybko i
solidnie - 609 272 704
RENOMAX ogólnobudowlane usługi
- docieplenia, elewacje, remonty
domów, mieszkań - 606 508 723
Rusztowanie elewacyjne 100 m2
- do wynajęcia, możliwy transport i
rozstawienie, wykonawstwo docieplenia, elewacje - 606 508 723
Solidnie, szybko - tanio wykonam
remont mieszkania: tynki, regipsy,
gładzie, malowanie, podwieszane
sufity, ocieplanie poddaszy. Wystawiam faktury VAT - 512 117 726
Tynki maszynowe - cementowo
wapienne i gipsowe - 793 786 478
Tynki maszynowe - regipsy, kafle,
gładzie, malowanie, tapetowanie
- 793 786 478
Tynki maszynowe - Tynki maszynowe - 601 494 556
Tynki maszynowe i tradycyjne
- 601 494 556
Układanie kostki przy nagrobkach - 501 466 981
Usługi hydrauliczne - 513 194
392
Usługi koparko-ładowarka - Katapiler - 601 789 268
Wybudujemy, wyremontujemy
dom - mieszkanie od A -Z murki
- 663 560 278
Wykonam zlecenie tarasy - z
kamienia, zajazdy, chodniki, schody
itp. - 785 811 773
Wykończenia wnętrz - płytki, glazura, panele itp. - 509 362 908
Wykończenia wnętrz - szybko,
tanio i solidnie - 787 210 943

USŁUGI
MUZYCZNE
Zespół muzyczny wesela imprezy okolicznościowe, wieczorki taneczne - majka3740@
wp.pl 603 785 794
Wesela, imprezy „Muzyk Orkiestra” - różny repertuar - 692
046 727
Duet muzyczny - CARLOS poleca
się na wesela zabawy dancingi, biesiady nagłośnienia - 501 576 923
Mercury z Jeleniej Góry - to rzetelny 4 osobowy zespół muzyczny
dobrze obsługujący każdą imprezę.
Różnorodna muzyka, też instrumenty
dęte KOLMUZ - 609 299 524
Muzyczny duet - wesela, bankiety
- 609 851 863

Pogotowie muzyczne - szeroka
oferta usług muzycznych od małych
przyjęć, wesel aż po festyny na
wolnym powietrzu KOLMUZ - 609
299 524
Zespół MARIACHI - wokal, gitara,
perkusja, bas, saksofon, klawisze.
Obsługujemy wesela, studniówki i
inne. Demo na stronie. Mail: zespol@
mariachi.pl - 796 076 525
Zespół muzyczny FART - muzyka
na żywo saksofon akordeon dancingi
ogniska wesela od 1500 zł. - 609
272 704

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE

Opieka i rehabilitacja - w domu
pacjenta, pomoc w wielu dolegliwościach, masaż - 793 443 004
Opieka nad dziećmi - starszymi i
niepełnosprawnymi oraz sprzatanie mieszkań, domów, biur - 691
843 511
Zaopiekuję się dzieckiem - lub
odbiorę z przedszkola, szkoły na
terenie Jeleniej Góry godziny do
uzgodnienia - 886 231 687

USŁUGI
KOREPETYCJE
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
Korepetycje z niemieckiego
- miła atmosfera, solidnie. Wszystkie poziomy zaawansowania,
pomoc w nauce, tłumaczenia,
dzieci, dorośli. Możliwy dojazd do
ucznia - 608 884 006
Absolwentka filologii hiszpańskiej - udziela korepetycji na wszystkich poziomach zaawansowania.
Kontakt tel. przez cały tydzień - 507
473 389
Absolwentka filologii polskiej - i
studentka anglistyki udzieli korepetycji z j. polskiego i j. angielskiego
dzieciom i młodzieży. Tanio - 506
560 991
Angielski - korepetycje - Nauczyciel, profesjonalnie, wszystkie
poziomy, dorośli i dzieci, matura,
egz. gimnazjalny, możliwy dojazd
- 608 868 134
Angielski - korepetycje - przygotowanie do matury, testów gimnazjalnych z możliwością dojazdu do
ucznia - 663 369 045
Angielski - Kowary - Nauczyciel
(magister), wszystkie poziomy, dorośli i dzieci. Przygotowanie do matury
i egzaminów - 782 022 765
Angielski dla dzieci - Naukę
języka trzeba zacząć od najmłodszych lat... Daje to najlepsze efekty.
Student 3-go roku filologii angielskiej
zaprasza rodziców do współpracy.
Doświadczenie i miła aparycja - 660
715 263
Edukacja Nauka - Profesjonalna
nauka gry na pianinie i na instrumentach klawiszowych, korepetycje
z zasad muzyki i kształcenia słuchu
- 608 700 184
Fotografia ślubna - okolicznościowa, tanio - 660 854 939
J.niemiecki - tanio - 692 561 171
Język angielski i matematyka
- studentka fil. angielskiej udzieli
korepetycji, 15zł./h, dojazd do ucznia
- 725 078 429

Średnie wykształcenie w 10
miesięcy STARA MATURA ostatni raz NOWA MATURA
- kurs przygotowawczy
Informacja: 604 958 604;
071 725 69 51 Rozpoczęcie
zajęć w dniu: 19.09.2009 r.
(sobota), o godz. 13.00 w
Jeleniej Górze
Język polski - tanio i profesjonalnie.
Każdy poziom nauczania. Pięcioletnie doświadczenie w przygotowywaniu do matury. Dojazd do ucznia
- 664 008 371

Korepetycje j niemiecki - mgr
germanistyki - niedrogo. Dojazd do
klienta - 668 424 024
Korepetycje z angielskiego
- kl.1-6 i gimnazjum, niemieckiego
kl.1-6, polskiego kl.1-6. Cena 15 zł./h
- 693 580 727
Korepetycje z języka niemieckiego - atrakcyjna cena 25 zł. za
godzinę. Możliwość dojazdu - 501
676 207
Korepetycje z języka polskiego
- szkoła podstawowa, gimnazjum,
liceum, przygotowanie do matury.
Tanio! Od października - 665 845
060
Matematyka - Doświadczona
nauczycielka matematyki wytłumaczy, powtórzy (w milej i przyjaznej
atmosferze) matematykę: SP, gimnazjum i liceum. Cieplice lub dojazd
- 502 328 191
Nauczycielka języka angielskiego - po filologii, z doświadczeniem w nauczaniu dzieci, młodzieży,
dorosłych, 30 zł. za 45 min. - 507
662 447
Przyleciałam na rok z Australii - mam 20 lat, doświadczenie
w nauczaniu. Chcesz podszkolić
angielski? Zadzwoń Zuzanna - 726
006 712
Udzielę korepetycji z języka niemieckiego, przygotowanie do matury
i egzaminu gimnazjalnego - 781
402 004
Udzielę korepetycji z chemii Udzielę korepetycji z chemii - 793
443 004

USŁUGI
RÓŻNE
Podciśnieniowe czyszczenie,
mechaniczne szczotkowanie
dywanów, wykładzin, tapicerki,
samochodów, wysoka jakość
usług, profesjonalny sprzęt, atrakcyjne ceny - 609 172 300, 075 75
242 66
Biuro Rachunkowe - KO-ALA
- pełen zakres usług księgowych
i finansowych: rozliczenia z ZUS,
US, płace, księgi handlowe, KPiR,
PITY i wiele innych - W. Polskiego
54 obok sądu, budynek NOT – alakow@onet.eu lub 601 837 677
Karcher – podciśnieniowe
czyszczenie dywanów, tapicerki
obiciowej, żaluzji, kosmetyka
samochodowa – 075 64 203 15,
609 600 807
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 – 69
5 133 584

Fontanny czekoladowe
- wynajem na wesela, komunie, uroczystości rodzinne,
spotkania towarzyskie,
imprezy firmowe, konferencje, szkolenia - 693 344 825,
dominor.fhu@gmail.com
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
Jazda konna - lekcje na bardzo
spokojnych koniach z doświadczonym instruktorem w przepięknej Sosnówce, atrakcyjna
promocja dla pierwszych dziesięciu osób - zapraszamy każde
grupy wiekowe - 500 290 337
A n t e n y - s e r w i s - a n t e n y,
naziemne, satelitarne, Cyfrowe,
analogowe, naprawy, regulacje.
Mont-Sat ul Wolności 52 (Mała
Poczta), ul. Jagiellońska 19 (Szpital
Cieplice) - 075 64 28 588, 500 183
279, 602 810 896
Anteny serwis CS-MONT - montaż
zestawów TV-SAT, anteny naziemne,
instalacje RTV-SAT, naprawa, sprzedaż, Telewizja nowej generacji N, TV
na kartę - 792 859 985
Autolaweta 24h - 609 674 241

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
C.O. wod.kan. - nowoczesne kotłownie na paliwo stałe - 669 826 053
Centralne ogrzewania - woda,
gaz - 516 026 488
Cyklinowanie bezpyłowe - układanie parkietów, desek, paneli
renowacja starych podłóg, sprzedaż
kleju i lakieru FHU KLEPKA - 692
679 891
Dla każdego - Kredyt gotówkowy
- na cel dowolny - 663 661 700
Elektroinstalacje, pomiary
- instalacje przemysłowe, urządzenia elektryczne, naprawa - 515
565 811
Elektroinstalacje, pomiary
- odbiory - 668 040 022
Elektryk instalacje elektryczne odgromowe nowe oraz modernizacja
- 725 419 007
Hydraulika - Instalacje wodnokanalizacyjne. Montaż-serwis. Usuwanie awarii. Szybko i solidnie.
Szklarska Poręba i okolice - 503
369 140
Kompleksowo przygotowanie
ogrodów - ogrodzenia, wycinka
drzew na wysokościach bardzo
tanio! - 695 375 687
Komputerowy - Serwis,
naprawa, instalacja, modernizacja
komputerów PC, Notebook’ow.
Podzespołowy na zamówienie.
Wystawiam rachunki. kontakt@
itelektro.pl - 509 374 172
Koszenie trawy - ścinka drzew,
cięcie drewna opałowego, rożnego
- 516 666 638
Kowalstwo artystyczne - i metaloplastyka - wyroby kute ręcznie
- 721 325 995
Montaż instalacji centralnego
odkurzania - Montaż, sprzedaż oraz
serwis jednostek centralnego odkurzania - Beam Electrolux. Atrakcyjna
oferta cenowa! FV! - 793 283 056
Montaż ogrodzeń z siatki - cokoły,
mury oporowe itp. - 692 641 865
Naprawa komputera - usługi informatyczne - 507 311 491
Odwodnienia budynków - kanalizacje - 723 379 850
Odwodnienia budynków - kanalizacje - 724 813 102
Podciśnieniowe czyszczenie
dywanów - tapicerki meblowej samochodowej. Tylko profesjonalny sprzęt
i środki firmy Karcher ‘Marcus-Karcher - 792 216 960
Pranie dywanów, wykładzin - tapicerek meblowych i samochodowych.
Tanio, dokładnie - profesjonalnie
Podciśnieniowo środkami i maszynami firmy KARCHER - 601 566
508
Przeprowadzki kompleksowe
- Fachowo - 516 146 075
Renowacja drzwi - okien, mebli,
schodów oraz wszelkich konstrukcji
drewnianych i stalowych. Firma z
udokumentowanym doświadczeniem - 607 609 642
Roboty ogrodowe - wykonuję
wszelkiego rodzaju roboty ogrodowe, porządkowe, odśnieżanie.
Apartamentowce, pensjonaty - 502
573 286
Strony internetowe - pogotowie
komputerowe, dojazd gratis, fotografia ślubna - plener gratis - 662
120 207
Ślusarstwo - Ślusarstwo - 663
393 415
Telewizja N - Telewizja Nowej
Generacji N, Telewizja na Kartę.
Mont-Sat ul Wolności 52 (Mała
Poczta), ul. Jagiellońska 19 (Szpital
Cieplice) - 075 64 28 588, 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 tenisjgora@wp.pl - 692 433 946
Urocze wesela - i inne w zacisznym Miłkowie. Pensjonat z widokiem
na kotlinę jeleniogórska. Atrakcyjne
ceny. Zapraszamy - 601 775 772
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OG£OSZENIA
Wesela. Komunie. Stypy - Przyjęcia-Nasza klasa. Tanie domowe
obiady. Zaprasza hotel Cieplice
- 503 021 190
Zamów meble na wymiar - szafy,
meble kuchenne, zabudowa wnęk i
inne. Pomiar gratis - 889 489 103

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Autoholowanie Sprinter 7 osobowy + 1750 ładowności, laweta
- transport towarowy - tanio, szybko,
profesjonalnie i całodobowo - 501
234 403
DAR Pol przewozy osobowe
Niemcy północne – 075 75 182 55,
607 222 369
Berlin, Hamburg, Bremem i okolice – 075 75 182 55, 607 222 369
DAR Pol – Lotniska Berlin, Drezno,
Lipsk – 075 75 182 55, 607 222 369
Niemcy – przewozy osobowe
– super ceny, co szósty przejazd
gratis – 075 75 182 55, 607 222 369
DAR Pol Przewozy osobowe
Niemcy południowe – 075 75 182
55, 607 222 369
Heilbronn – Stuttgart, Freiburg i okolice – 075 75 182 55,
607 222 369
DAR Pol – przewozy osobowe
Niemcy środkowe – Esen, Bonsingen, Koblenz, Frankfurt okolice
– super ceny – 075 75 182 55,
607 222 369
Nurenbergia, Monachium,
Jezioro Bodeńskie i okolice – 075
75 182 55, 607 222 369
Licencjonowane przewozy do
Niemiec – obsługujemy całe Niemcy
od 99 zł. do 160 zł. – miła obsługa,
komfortowa jazda, auto klimatyzowane – 075 75 182 55, 607 222 369
DAR Pol – przewozy osobowe
do Niemiec z adresu na adresbez przesiadki – 075 75 182 55,
607 222 369
Berlin przewozy - Berlin przewozy
- 889 965 177
Bus osobowy - Transport osobowy
krajowy i zagraniczny, Mercedes Vito
V-klasa,9 osobowy bardzo komfortowy, skóra, klimatyzacja, itd. - 509
211 282
Lotniska Przewozy - Praga - Wrocław - Berlin - Drezno - Katowice. F-ra
VAT! - 607 763 204
Poszukuję osób, które pracują - w
okolicy Lipska i mają wolne miejsce w
samochodzie i jeżdżą na weekendy w
okolice Jeleniej Góry - 793 553 938
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
Przewóz osób kraj, zagranica - Ford
Transit 9 osobowy z klimatyzacją - 609
086 821
Transport do 3,5 t - Mercedes
Sprinter blaszak. Jelenia Góra i okolice
- 609 243 506
Usługi transportowe - kraj - zagranica - 10 % taniej, faktury VAT - 601
561 366

USŁUGI
ZDROWIE URODA
Rehabilitacja ruchowa, gimnastyka lecznicza prowadzona przez
doświadczonego rehabilitanta - 501
784 304
Prywatny dom „Jesienny Liść”
dla osób starszych - 075 76 12 393,
516 067 924
Masz cellulit to... - Najnowocześniejsze maszyny pomogą ci bez
wysiłku pozbyć się nadwagi i cellulitu.
10 minut u nas to jak 4 godziny na
siłowni. Wstąp do nas.1xgratis Studio
FIGURA ul. Poznańska 21 J. Góra
- 604 284 638
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 w niedziele - Paznokcie żelowe,
manicure, pedicure, henna dla osób,
które nie maja czasu również w niedzielę. Proszę o telefoniczne zapisy.
Gabinet w Centrum J.G - 517 171
414

Ośrodek Terapii
Zintegrowanej
Gabinet psychiatryczny
606 921 436
Gabinet psychoterapeutyczny 602 638 645
Jelenia Góra
ul. Grottgera 7
(II piętro budynku Poradni Przeciwgruźliczej i
Chorób Płuc)
Gabinet pielęgnacjistóp - Radzimy
sobie z takimi problemami jak: wrastające paznokcie, modzele, odciski,
grzybice. Współpraca z lekarzami,
sterylnie, profesjonalnie. Cukrzycy
i starsze osoby - dojazd do klienta
- 792 870 508
Pedicur klasyczny, medyczny klamry na wrastające paznokcie, tipsy
żelowe - 697 994 542
Piękne stopy - krępujesz się swoich stóp? jeśli tak, nasze usługi są
„stworzone” dla Ciebie. Pomożemy
Ci pozbyć się kompleksu. Zadbamy o
Twoje stopy i je upiększymy. Gabinet
specjal. pielęgnacji stóp. - 792 870
508
Profesjonalny masaż - odchudzający relaksacyjny i leczniczy tylko
20 zł. zapraszam - 662 036 721
Sauna, masaż, odchudzający - relaksacyjny, leczniczy w ofercie są również
solarium, komputerowe odchudzanie,
vibroacustic - migrena, depresja,
nerwica - 600 106 329
Tipsy żelowe po 40 zł - french,
brokatowe, zdobienia, Zabobrze II
- 782 791 316
Tipsy od 30 zł. - profesjonalnie i
niedrogo, tipsy żelowe, dłonie, stopy,
zdobienia, różne wzory i kolory. Dopelnienia również - 607 586 605
Usługi protetyczne - naprawa protez,
protezy profesjonalnie - 600 258 703
Wodne Przedszkole Kubuś - zaprasza dzieci od 6 miesiąca do 3 lat wraz
z rodzicami na kurs pływania - 793
310 727
Zagęszczanie i przedłużanie rzęs
- dojazd do klienta - 668 424 024

ZA DARMO
ODDAM – PRZYJMĘ
PRZYJMĘ – budę dla psa - Mała
Kamienica i okolice - również pióra
wieczne w celach kolekcjonerskich
- 606 742 523
PRZYJMĘ – meble do pokoju dziecinnego - 796 555 934
PRZYJMĘ – chcesz się pozbyć
nieprzydatnych sprzętów AGD
i RTV lub części metalowych odbiór własnym transportem - 605
726 890

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Astra 1 tylko z gazem - może być
bez prawa rejestracji lub uszkodzona
w cenie do 1000 - 660 181 460
Auta do 10 tys. - za gotówkę z lat
1993-2008 - 664 200 250
Autokasacja - Autokasacja - 663
393 415
Bezwypadkowe auta - 664 200
250
Fiata Punto, Forda Fiestę, Vw Polo
- lub inny samochód zarejestrowany w
cenie do 5000 zł. - 603 182 814
Skup aut za gotówkę - z lat 19932008 całe i powypadkowe, osobowe
i dostawcze - 664 200 250
Uszkodzone, całe-skup - auta
powypadkowe, uszkodzone i całe,
również angliki. Odbieram własnym
transportem - 510 522 968

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Opel Ascona 1.5 - benzyna zarejestrowany ważne OC, w całości
lub na części, cena 700 zł. - 880
564 793
Silnik 1.9 tdi 130 km ASZ - Silnik 1.9
tdi 130 km ASZ - 608 235 385
BMW - w całości lub na części, rok
94, pojemność 2,5, tel. 505 780 095
Ciągnik URSUS C 385, rok 83
- 505 780 095
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
Ford Mondeo 1994 rok, TD, czerwony, hatchback, elektryczne szyby,
szyberdach, 2 x poduszka, ABS,
ekonomiczny, stan dobry, cena 5000
zł - 501 294 882
Ford Eskort 1991, 1.8 D, silnik, ze
skrzynią biegów, alternator, szyberdach, reflektory i inne akcesoria
- 501 038 525
Citroen Berlingo - 1.9 D, 5 osób,
67.000 Przebiegu, I właściciel,
bezwypadkowy - sprzedam lub
zamienię na mniejszy - 075 75 215
95, 695 605 043
Vw Bora 2003 rok, 1.9 TDI, przebieg
128 tys. km, szary metalik, wyposażenie elektryczne, stan bdb. - sprzedam lub zamienię na Vw Golf V od
2006 r. o podobnym wyposażeniu
- cena 33 tys. do negocjacji - 075
64 26 290
Toyota Celica - rok produkcji
95/96, 1.8 benzyna, przebieg 180 tys.
km, silnik po wymianie rozrządu.
Sprzedam w całości lub na części
- cena 3,5 tys. zł. do negocjacji - 075
64 26 290
239632. 206 s-16 skóra 99 - po remoncie (6300 zł. na remont- rachunki)
nowe felgi, opony. Klimatyzacja, skóra,
full elektryka. Nowe sprzęgło, rozrząd
(2 tygodnie od wymiany), cena - 13800
zł. 1999 rok, ubezpieczenie i przegląd
na rok - 510 209 769
239407. A6 1.9 TDI 150 km - klimatronik dwustrefowy, podgrzewane i
elektrycznie regulowane siedzenia,
ksenonowe światła, książka serwis
chip 150 km spalanie 5,5 litra, stan
idealny, cena 28.900 s-line - 794
418 850
239210. Alfa Romeo 146 - pojemność
1,6, benzyna, rok produkcji 1995,
sprowadzona z Niemiec, silnik po
wymianie, rozbita przednia szyba, alufelgi w całości na części tanio cena do
uzgodnienia auto stoi w Polsce - 0049
157 77 97 34 13
241278. Alfa Romeo 146 na części
- 95, pojemność 1,6, sprowadzona
z Niemiec, rozbita szyba czołowa,
elektryka, hak odczepiany tanio w
całości na części, auto stoi w Polsce,
możliwość rejestracji - tel po 18
00496166233691 - 0049 157 756
154 03
240229. Alfa Romeo 146 z gazem junior, czarna z gazem Lpi, 1999, 195
tys., nowy rozrząd, wariator, klocki,
opony, sprzęgło, pompa wody, alufelgi
15, radio cd, klimatyzacja, elektryka
- +31 620 461 182
239489. Audi 80 1.9e gaz - rok 87,
dużo nowych części, obniżone zawieszenie (koni + apex), zarejestrowany
w pełni sprawny. cena 3500 - 502
328 130
239875. Audi 80 B3 1,6 TD - 1991
rok, sedan, centralny zamek z pilotem,
elektrycznie otwierane szyby (2), elektrycznie regulowane I podgrzewane
lusterka, szyberdach - 509 759 454
239811. Audi 80 B3 gaz - 89 rok, 225
tys., 1.6 +gaz, w ciągłej eksploatacji,
ważne OC do grudnia, dużo nowych
części, zam. na golfa 2, lub inne propozycje, auto musi być z gazem! Mogę
dopłacić do 1000 zł. - 785 524 378
241783. Audi 80 coupe - 89 rok,2,0l
gaz, grafitowy metalik, ubezpieczenie
i przegląd do lutego, stan dobry, cena
3300 zł. - 721 110 903
241079. Audi A4 - ciemny granat,
97rok, 180 tys. przebiegu, stan bdb.,
alu felgi 17” lato + 15” zima, elektryczne szyby, lusterka, szyberdach,
ubezpieczony, po przeglądzie, cena
13000 do negocjacji - 791 475 757
239804. Audi A6 1,9 TDI. kombi skóra, klimatyzacja, elektryczne szyby,
elektryczne lusterka, immobilizer,
hak, relingi, 1,9tdi 90 Km przebieg
312000, zarejestrowany cena 6800,
do lekkich poprawek blacharskich
- 663 660 633

240419. Bmw 525 2,5 ccm benzyna
- stan bdb. zarejestrowany, mało używany w Polsce, brak OC i przeglądu,
abs, wspomaganie, centralny, szyber,
czysty niewybity, rok 88, cena 2500 zł.
do negocjacji - 504 168 706
239999. Cinquecento - auto rocznik
93, stan blacharki b. dobry, przegląd
ważny do końca roku, bezwypadkowy, cena 2500 do negocjacji - 603
240 190
240189. Citroen - xm turbo diesel
2.1, rok produkcji 1992, klimatyzacja,
aluminiowe felgi - cena 2000 PLN do
uzgodnienia - 606 698 274
241795. Citroën AX - 1993, pojemność 1.0 benzyna, bordowy metalik,
ekonomiczny 4-5L/100km, zadbany
garażowany, zarejestrowany, w ciągłej
eksploatacji 2000 zł. - 693 950 241
240036. Citroen Picasso - niebieskie
2000 rok, 2.0 benzyna, klimatronic.
109 tys. km 2200 euro, przywózka
270 euro . Auto do rejestracji, uszkodzenie przód, tak jak na zdjęciach
- 501 320 640
240716. Clio 1.8, 16 v, 136km - 193 tys.
przebiegu zadbane, wsiadać i jechać
- 515 999 040
239753. Clio tuning - bez przeglądu i
OC, brak rozrusznika, cena 1000 zł.
- 607 729 019
241190. Colt 1995 rok - przebieg 180
tys. zadbany, ekonomiczny pojemność
1.3 12V benzyna zarejestrowany,
ważny przegląd i OC, cena 4500 do
negocjacji - 668 321 943
239899. Dachówka 1 zł. - ok 300 sztuk,
całość za 1zl - 695 435 020

241008. Ford Escort cosworth + LPG
- 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
241601. Ford Eskort 1.4 + gaz - ABS,
wymienione: sprzęgło, rozrząd i olej,
płyn hamulcowy, tylne łożyska, drążki
i tuleje, koła zimowe na felgach, radio,
cena 1.900 zł. - 792 177 917
241181. Ford Fiesta 1,7 - centralny
zamek, alufelgi, szyberdach, 1993,
stan DB, cena 1800 zł do negocjacji
- 505 131 651
239812. 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
239595. Ford Mondeo - 2004 rok
- kombi 2 litry, diesel 130PS pełne
wyposażenie, zadbany, stan techniczny idealny - 609 437 664
239678. Ford Mondeo GT 115 km - w
stanie bdb., przegląd do 06.2100 przebieg 125 tys. pojemność 1,8b, 115 km
wersja gt, kubełkowe fotele 4, wspomaganie, elektryczne szyby z przodu,
szyber, ABS, alusy, elektryczny fotel
kierowcy radio - 721 243 179
239197. Ford Scorpio MkII 1997 - 2.0
DOHC benzyna (koszt instalacji 2400
zł) stan bdb. Samochód można obejrzeć w komisie ,,Robert” na ulicy Wolności obok PZM. Cena do uzgodnienia
- 075 64 38 359 lub 695 638 359

239225. Daewoo 99 gaz - Espero
1999 rok, silnik 1.8 benzyna + gaz,
4 x elektryczne szyby, wspomaganie kierownicy, nowe opony, alarm,
centralny zamek, radio CD 3100 zł.
- 608 382 458

240772. Golf 3 - 1.9 TDI kombi 1998
- elektryka 9500 PLN - 604 786 525

240048. Daewoo Nexia - 1997 pojemność 1.5, benzyna + gaz, ważny przegląd i OC, cena 1700 lb zamienię na
inne GG11983984 - 663 615 758

239942. Isuzu Tropper - 2.8 TDI intercooler, diesel, skrzynia biegów z dodatkową przekładnią, duży, stan b. dobry,
napęd 4x4, radio, wbity w dowód hak,
przegląd ważny do 11.2009, cena 7800
zł. do uzgodnienia - 603 240 190

241138. Espero 99 gaz - 1.8 rok,
4 elektryczne szyby, alarm, radio
cd, nowe opony, gaz 3100 zł. - 608
382 458
239181. Extra spodnie - na motocykl
skórzane Firmy Modeka na osobę
do 170 cm w pasie max 82 cm - 607
331 866
241604. Felicja z gazem - 96 rok, 1,3
+ gaz zarejestrowana, ubezpieczona.
Cena 2.900 zł do negocjacji. - 796
260 768
240350. Fiat 126 p - w bardzo dobrym
stanie, marginalny lakier, opłaty OC i
przegląd do 2010 roku, cena 500 zł.
- 698 674 272
239333. Fiat 126p - bardzo zadbany,
oryginalny lakier, opłaty do 2010 r.
cena 500 zł. - 698 674 272
241448. Fiat Brava 1.9td - 97rok
produkcji,100KM, alufelgi, centralny
zamek, 4 elektryczne szyby, 2 airbagi, ABS, klimatyzacja, elektryczne
lusterka, stan bardzo dobry. Cena
9100.00 zł. - 605 915 882
240355. Fiat cc900ccm - kolor turkusowy, centralny zamek, alarm, alufelgi,
radioodtwarzacz, instalacja gazowa 1rok, do małych poprawek blacharskich
- 664 065 002
241327. Fiat Cinquecento 900 - cena
2500, do negocjacji, drugi właściciel,
ważne ubezpieczenie, przegląd do
listopada - 662 147 407
240724. Fiat Ducato - 1999, 2,8 DT,
ładowność 1265 kg, ubezpieczony,
zarejestrowany, do małych poprawek
mechanicznych. Cena 9000 zł. VAT
- marża - 603 749 799
239967. Fiat Ducato 1989 rok - 2,5 td
ładowność 1385 kg długość 4,5m hak
ważny przegląd i OC, stan dobry 6000
zł. do negocjacji - 665 540 549
239973. Fiat Marea - 1995 rok, 1.6
16v, elektryczne szyby, szyberdach,
wspomaganie kierownicy, centralny
zamek. Sedan/limuzyna. Cena 6500
zł. - 605 249 877

240788. Audi A6 combi 1.9 tdi 98 rok
- 110 KM przebieg 242 tys. kolor czerwony, pełne wyposażenie oprócz skóry
i nawigacji, nie wymaga wkładu finansowego, dwa komplety kluczyków,
ważne OC i przegląd - 604 837 827

241648. Fiat Seicento 1999 1.1 - 99
rok, 05, rej do 06-2010,OC 02-2010,
pojemność 1.1, drugi właściciel. Opony
letnie i zimowe na felgach stal. Mało
pali, elektryczne szyby. Centralny
zamek. Autoalarm z pilotem, przebieg
115000 - 782 770 606

240691. Audi B4 1.9 TD - 1993 przegląd i OC do grudnia 2009. Kpl. opon
zimowych. Auto w dobrym stanie technicznym, cena 8200 - 609 248 869

241152. Fiesta 1995 rok - silnik 1.3
benzyna, alufelgi, radio cd, zarejestrowany i opłacony 2200 zł. - 608
382 458

241141. Ibiza 1200 zł. - silnik 1.5, 5
drzwiowy, zarejestrowany i opłacony,
elektryczne szyby, ciemne szyby 1200
zł. - 608 382 458

239245. Kadet 650 zł. - Opel Kadet
kombi pojemność 1.6, szyberdach
kubełkowe fotele, stan bd. - 505
447 978
239621. Kawasaki Ninja - sprzedam
lub zamienię na samochód, cena
5500 zł sprowadzony najchętniej Golf
3 - 694 194 939
240440. Książka do Peugeota 205 - z
serii „Sam naprawiam” Bogato ilustrowana z opisami. Stan dobry. Cena 35
zł - 500 220 142
240794. Mazda 323 - 93 - sprowadzona, nie zarejestrowana, 93 rok 1,6
16V. Stan techniczny b. dobry 1600 zł.
- 880 098 319
240755. Mazda 323 F 1.8 16v 115 km
- sprowadzony, igła, morski metalik,
zawieszenie niewybite, przebieg udokumentowany 150000 TUF do 2011
roku, 4 poduszki, TCS, ABS, wspomaganie kierownicy, 4 elektryczne szyby
i lusterka, multi kierownica, centralny
zamek, halogeny, alufelgi, klimatyzacja
sprawna - 502 508 267
239833. Mercedes 200 d - 1976
rok, ubezpieczenie do 30-06-2010,
zaliczany do zabytkowych, sprawny
na chodzie, 1500 PLN do negocjacji
- 504 073 407
240876. Mercedes 208 - bez dokumentacji, na chodzie, papiery zostawiam sobie za 3000 - 665 540 990
241688. Mercedesa 200 d - 1976 rok,
zaliczany do zabytkowych, sprawny na
chodzie, blacharka zaczęta do wykończenia (foto), 1500 PLN do negocjacji
- 504 073 407
240181. 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
240655. Mitsubishi Galant 2.0, 91 rok
- cena 2500 zł. OC 08.2010 Przegląd
0.9.2010 256000 km, 120 KM nowe
sprzęgło + zaciski, opony zimowe,
tłumik sportowy, BI-XENON. Wygodny,
biegi wchodzą gładko. Nigdy nie miał
gazu - 756 426 842
241623. Mondeo 3500 zł. - 94 rok
1.6 90KM benzyna + LPG spalanie
10l LPG w mieście. Przegląd i OC do
02,2010. Do wymiany wysprzęglik i
rozrusznik, auto poza tym w dobrym
stanie - 796 212 941
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240791. Monterey 92 - 3,1 td 9500
zł. - czerwony, aluminiowe felgi. Stan
techniczny b. dobry - 880 098 319
239213. Nissan diesel - Primera 1991
rok, 4 x elektryczne szyby, elektryczny
szyberdach, centralny zamek, wspomaganie kierownicy 1950 zł. - 608
382 458
240882. Nissan w ładnym stanie
- 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 - 792 482 815
240531. Olej Castrol - do skrzyni
biegów manual EP 80W-20 zł za 2litry
- 603 520 904
239229. Opel Astra - 1.7 TDI, rok 1994,
5 drzwi, wspomaganie, uszkodzona
głowica 1600 zł. - 608 382 458
240656. Opel Astra 1.6 + LPG - ABS,
ważny przegląd i OC, 1992 stan bdb.
- 725 784 509
239233. Opel Astra 3900 zł. - 1996,
silnik 1.4 benzyna 3900 zł. - 608
382 458
240666. Opel Combo - rok 1994, diesel
1700, przebieg 190 tys. ładowność 500
kg, kolor biały - 601 881 276
241600. Opel Corsa - 95/96 rok, 1,2
benzyna, 5 drzwiowa, czerwona, oryginalny przebieg. Cena 4.700. Ważny
przegląd i OC. Nie wymaga wkładu
finansowego - 605 886 157
240409. Opel Kadett e1.4 hatchback
- 90 rok, 500 zł, bezwypadkowy, do
drobnej naprawy rozrząd, dużo wymienionych nowych części, przegląd do
07-2010, ubezpieczenie do 12-2009.
opony zimowe - 501 795 061
239879. Opel Kadett gsi 2.0 8v - stan
bardzo dobry, alufelgi, zero rdzy,
deska digital, wnętrze obszyte skóra
- 607 461 674
239782. Opel Omega - 94 rok, 2.0
instalacja gazowa, elektryczne szyby,
elektryczne lusterka, elektryczne
fotele, 2 poduszki, centralny zamek,
cena 5,500 - 665 163 087
239551. Opel Tigra - sportowe zawieszenie i układ wydechowy, ABS alufelgi, wspomaganie kierownicy, 2
poduszki powietrzne - 661 372 681
239575. Opel Tigra 1.4, 96 rok elektryczne szyby i szyberdach, 2
poduszki, alufelgi, atrakcyjny wygląd,
cena 7500 zł. do uzgodnienia - 609
073 716
240487. Opel Tigra 97 - czarny metalik,
alusy, klimatyzacja, dwie poduszki,
po wymianie rozrządu całego, przejechane ma 120000, cena 8400 zł.
- 665 540 990
239324. Opel Vectra 2.0 - kolor
śliwkowy, rok produkcji 1997, przebieg ok.173 tys. km, cena 2200 do
uzgodnienia, przednie drzwi pasażera
uszkodzone. - 886 980 361
239995. Opel Vectra B - 11000 zł. kombi, 1998 rok, klimatronic, elektryka,
2 kpl. kół z alu, 11000 zł. lub zamiana
do tej ceny! - 501 208 885
239662. Passat sedan 1.8t-1998
- ABS, autoalarm, klimatronic, komputer, wspomaganie 4 x airbag, immobilizer, elektryczne szyby+ lusterka,
R.O, centralny zamek, regulowana
kierownica, podgrzewane fotele +
lusterka, 2 x podłokietniki welur, klimatyzowany schowek - garażowany
- 604 922 815
241064. Peugeot 206 1.4 hdi 2003
rok - niebieski, 3 drzwiowy, 155 tys.
przebiegu, nowa belka skrętna, MP3,
wspomaganie, podgrzewane lusterka,
2 poduszki powietrzne, Zarejestrowany, kupiony w salonie w Polsce
- 502 507 280
241547. Polo 1994 rok - niedrogo - 1.0,
3 drzwiowy, cena 4300 do uzgodnienia, Świerzawa - 503 092 656
241136. Primera - diesel - silnik 2.0
diesel, 4 elektryczne szyby, centralny
zamek, elektryczne, szyberdach,
elektryczne lusterka, radioodtwarzacz, zarejestrowany 1900 zł. - 608
382 458
239218. Punto gaz - 1996 rok, silnik
1.2 benzyna + gaz, wspomaganie kierownicy, elektryczne szyby, 2 x airbag,
szyberdach, centralny zamek, 5 drzwi,
3700 zł. - 608 382 458
241689. Renault Clio 1.5 dci - 10.
2003, 98.700 km, 3d, elektryczne
szyby, wspomaganie, centralny zamek,
welur, prawie nowy kpl. kół zimowych i
letnich, ważne OC i przegląd, zadbany,
cena 12.500 - 600 306 749
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240221. Renault Laguna - benzyna +
LPG, 1996r. 2.0 hatchback , przebieg
195 tys. ABS, alufelgi, klimatyzacja,
dwie poduszki powietrzne, centralny
zamek, elektryczne szyby i lusterka,
radio Cena 7.500 zł. - 510 498 711
239644. Renault Megane - 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
241085. Renault Safrane 95 rok przebieg 220 tys. cena 5200 zł. - 790
612 459
239234. Renault Master bus - 1998
rok, 2.5 diesel, zarejestrowany 11000
zł. - 608 382 458
239222. Seat Ibiza 1200 zł. - 1992 rok,
silnik 1.5 benzyna, elektryczne szyby,
ciemne szyby z tyłu, 5 drzwi, ważny
przegląd i OC - 608 382 458
241605. Seat Toledo z gazem - 95
rok. 2.0 + gaz, klimatyzacja, elektryka,
wspomaganie, airbag, ABS, alufelgi.
Ważny przegląd i OC. Cena 5.900 zł
do negocjacji - 605 886 157

239542. Seicento z 2004 rok - 43900
km przebiegu, 1 właściciel, kupiony
w salonie, immobilizer, elektrycznie
otwierane szyby, trzecie światło stop,
kierowca niepalący, oszczędny, cena
do negocjacji 11600 zł. - 505 035 881
239469. Skoda Fabia kombi 1,9 TDI
- Cena 36950 zł (do negocjacji),klim
atyzacja, 2006 rok, 51, tys. km, ABS,
aluminiowe felgi, komputer pokładowy,
elektryczne lusterka, szyby, światła
przeciwmgielne, podgrzewane fotele i
lusterka, tempomat - 602 339 283
241674. Skoda Octavia 110 km - 2004
rok, 1.9-110kM,przebieg 65 tys.,
pierwszy właściciel, tempomat, elektryczne szyby, centralny zamek, ABS,
alarm, czujniki cofania, radio (tv-DVD),
kupiona w polskim salonie, cena do
uzgodnienia - 691 081 217
240052. Skuter - Kymco BET&WIN.
super stan, 7-KM mocy, chłodzony
cieczą, silny szybki, kaski, kufer, opłacony, ubezpieczony - 660 790 068
239677. Subaru Justy 4x4 - zarejestrowane z przeglądem i ubezpieczone
subaru. Stały napęd na 4 koła zadbany
- 508 240 831
239220. Toledo turbo diesel - zarejestrowany i opłacony, alarm, wspomaganie kierownicy 2800 zł. - 608
382 458

240182. Uszkodzona Astra Isuzu 1994 rok po wypadku, silnik sprawny
1,7 tds, elektryczne szyby, wspomaganie, abs 2 x airbag + 3 alu - 721
582 681
241331. Vectra 99 - 1998/99 kombi,
klimatyzacja, 4 airbag, alarm, podgrzewane lusterka, elektryczne szyby,
elektryczne lusterka, ciemne szyby,
relingi dachowe, zarejestrowany i
opłacony - 608 382 458
241625. VW Bora 1,9 TDI Tiptronic
- rok produkcji 2001, diesel, sprowadzony z Niemiec po opłatach, ksenony,
klimatyzacja, kombi, stan bdb. - 888
681 193
239196. VW Bora highline - sprowadzona z Niemiec. Do drobnych
poprawek lakierniczych. Śliczna - 790
264 935
241480. VW Golf II - 1.3 benzyna
1986r., biały, ważne OC i przegląd.
Cena 1200zł do negocjacji - 508
117 226
241184. VW Passat 1,9 TDI - 90 km
- 1995 rok, stan bdb., ekonomiczny,
8300 zł. - 500 431 313
241274. VW Polo 1.0 z gazem - ważne
OC i przegląd, wymienione łożyska z
tyłu przegub przedni, do drobniutkich
poprawek, polecam to autko jest ekonomiczne, cena 1500 zł. do niewielkiej
negocjacji - 790 880 189
240725. VW Polo 1.4 mpi 2000 rok
- sprawne, opłacone, zarejestrowane,
od roku w kraju - 889 827 711
239900. VW Polo 91 rok - czerwony,
zadbany, ważny przegląd i OC do
2010r, 1000 ccm3, 1900 zł. - 601
924 778
239689. Żuk - rok produkcji 1995,
benzyna, w ciągłej eksploatacji - 605
270 381
Alfa Romeo 146 - 1.6 z gazem
- 1999, 318 tys. km, rozrząd wymieniany razem z wariatorem i pompą
wody, sprzęgło, klocki tył, przód +31
620 461 182

Co 9 kurs (do 10 zł) gratis

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. 111
tys. - 781 823 310

Astra 98 - 1.4 benzyna, 5 drzwi,
bordo metalic, kupiona w salonie
książka serwisowa, cena 6900 tys. zł.
- 609 437 664
Audi 100 - nie wymaga wkładu finansowego 2500 zł. - 663 250 560
Audi 100, C4, 92 rok, klimatyzacja,
gaz - stan dobry, po wymianie filtrów,
klocków hamulcowych w diagnostyce,
instalacja gaz wiele NOWYCH części,
ABS - 792 831 818
Audi 80 - B3 1.9 benzyna 88r. Samochód zadbany, w ciągłej eksploatacji.
Szyberdach, centralny zamek, wspomaganie, alufelgi. Części i komplet
kół zimowych. Cena do uzgodnienia
- 505 157 078
Audi 80 + gaz 1800 zł. - 1989 rok,
opłacony, zarejestrowany, w ciągłej
eksploatacji, instalacja gazowa, radio
cd, do poprawek kosmetycznych - 796
461 736
Audi A4 1.8B, 125km. - wersja sportowa cena 12500 zł. do negocjacji
- 792 697 442
Audi A6 kombi TDI 19 tys. - 1998
rok, 2,5 tdi, skory, xenony, klimatronic,
pełna elektryczne szyby, lustra, fotele,
skrzynia manual 6 biegów, auto 1
dzień w kraju. Bezwypadkowy - 503
810 304
Audi B3 diesel - tanio - 1600, czerwony, aluminiowe felgi, ważne opłaty
- 501 526 555
Bialoruska - zarejestrowana, opłacona, gotowa do pracy, cena 6700 zł.
- 075 71 37 429 607 509 762

Bmw E36 - 316 - w stanie b.dobrym,
posiada elektryczne lusterka, ABS,
wspomaganie kierownicy, poduszki
powietrzne, alufelgi, kolor czerwony,
cena 6200 zł. do negocjacji - 667
354 359
Bmw E36 - 98 rok - różne części 1.6
cm 1998 rok - 885 588 345
Bmw E46 - rok produkcji 1999, moc
170KM, pojemność 2494 cm3.+ LPG,
dwa tygodnie temu zostały wymienione
z przodu amortyzatory, tuleje wahacza
przedniego, drążki kierownicze, klocki i
tarcze hamulcowe - 601 698 950
Buggy - cena 850 zł. pojemność
1500ccm - 516 722 318
CC 900 - z instalacją gazową. Pojazd
do małych poprawek blacharskich.
Sprawny, zarejestrowany z ważnym
ubezpieczeniem. Kolor turkusowy
- 664 065 002
Chevrolet Astro - 88 rok, 8-osobowy, 4300 benzyna, zarejestrowany,
4300 zł., sprzedam lub zamienię - 601
924 778
Ciągnik „Dzik” - z przyczepa na
chodzie. Cena do uzgodnienia - niska
- 504 172 553
Ciągnik Sio Iveco - w całości lub
na części za drobne pieniądze - 692
124 507
Ciągnik Ursus - tanio ciągnik URSUS
C 385, rok 83 - 505 780 095
Cinquecento - kolor biały, stan
bardzo dobry na chodzie z ważnym
przeglądem, rok produkcji 1993, cena
2000 - 601 823 173

Citroen Picasso - niebieskie 2000
rok, 2.0 benzyna, klimatronic, 109 tys.
km 2200 euro, przywózka 270 euro,
auto do rejestracji, uszkodzenie przód
- 501 320 640
Citroen Xsara - 1999 rok, 1,9D,
żółty metalik, przebieg 150 tys. ekonomiczny, po wymianie paska rozrządu,
świec, klocków oraz płynów. Centralny
zamek, elektryczne szyby, wspomaganie. Do poprawek lakierniczych
- 667 268 964
Clio - 1.8 16 V 136 KM 193 tys.
przebiegu, zadbane wsiadać i jechać
- 515 999 040
Clio 1.9D za 1500 zł. - rok 1992,
pojemność 1900 diesel, 5 drzwi, kolor
biały, silnik stan dobry, nadwozie do
poprawek, ważne OC, brak przeglądu
- 796 551 829
Clio 2003 - diesel, tanio - 1.5 dci, X
2003, 98.000km, 3d, elektryczne szyby,
wspomaganie, centralny zamek, welur,
kpl. kół zimowych i letnich, ważne OC
i przegląd, zadbany, CENA: 12.500
- 600 306 749
Cross 125 - chiński, do wymiany
jest tylne koło mianowicie rawka
piasta i szprychy. Cena 950 do
negocjacji - 785 025 791
Daewoo Tico - rok 1998, zielony
metalic, 85000km pierwszy właściciel, uszkodzony, dużo nowych
części w całości lub na części - 501
482 959
Dodge Neon - 1995, tanio lub
zamiana na małe auto dla kobiety/
corsa itp. Proszę o telefon po 18
- 669 973 131

Bmw - w całości lub na części, rok 94,
pojemność 2,5 - 505 780 095

Cinquecento - rok produkcji 1997,
pojemność 700, biały, drugi właściciel,
1.000 zł. - 663 368 672

Bmw 3 - 95 rok - uszkodzony - E36
uszkodzony przód, silnik i podłużnice
nienaruszone 1600 zł. - 880 098 319

Cinquecento 900 - tanio - 1994,
stan techniczny dobry, alufelgi, szyber
dach, 4 opony zimowe - 726 193 247

Bmw 316 - 1999, pojemność 1600
cm, pełne wyposażenie. Stan b.dobry
(drugi właściciel) Cena 16 000 zł do
negocjacji - 665 930 784

Cinquecento 94 - tanio - stan
dobry ważne opłaty, 1994, tanio, pilnie,
polecam - 607 461 674

Escort 1.3i 92 rok - po kapitalnym
remoncie blacharki. Brak przeglądu i
OC. 1000 PLN - 515 339 158

Citroen AX 1.1 - 1991 rok, biały 3
drzwiowy radio cd, na chodzie, brak
przeglądu cena 600 zł. do negocjacji
- 695 448 537

Escort 93 rok - 1.3 benzyna,
przód auta model przejściowy tył
nowy okrągły, centralny zamek,
welurowa tapicerka. szyberdach,
stan dobry, zarejestrowany, karta
pojazdu, brak przeglądu. 1 300 zł
lub zamienię - 722 125 155

Bmw 325 tds - 1994 rok - ma do
wymiany uszczelkę pod głowicą i
wtryskiwacze, maskę i szybę przednia
- otworzyła się w czasie jazdy, cena
3000 zł. do negocjacji - 505 780 095
i 603 239 673

Citroen BX - w całości na części,
stan dobry, na chodzie, hak, 1991 rok
- tanio - 607 461 674

E36 sedan - silnik 2l vanos 150KM
94 rok, cały komplet na swapa nic
nie brakuje, za nieduże pieniądze
silnik igła GG345556 - 515 840 190
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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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Escort kombi - 96, 1.6 16v,
wspomaganie, 2 poduszki, centralny
zamek, granatowy. Cena 3000 PLN
- 501 235 347
Fiat 126 - 98 rok w całości lub na
części - 721 346 897
Fiat 126 maluch - tanio - niebieski,
stan dobry, aktualny przegląd i OC z
hakiem, cena 450zł - 798 667 400
Fiat 126 p - rok produkcji 98, czerwony 1200 zł. - 603 925 486
Fiat Ducato 1999 - 2,8 DT, dop.
ład.1265 kg, ubezpieczony, do
małych poprawek mechanicznych,
cena 9000 zł. do negocjacji - 603
749 799
Fiat Punto - rok 1997, 5 drzwiowy,
stan bardzo dobry. Cena 4500 zł.
- 886 174 593
Fiat Un o 900ccm - 1991 rok 14900
km, kolor czerwony, stan dobry,
alarm, centralny zamek. Samochód
w ciągłej eksploatacji. Dużo nowych
części, 1500 zł. do negocjacji - 602
290 612
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 97 - 1000 zł. - ważny
przegląd i OC, sprawny technicznie
do małych napraw blacharskich
- 692 723 836
Fiat Uno db. tanio - 92, stan dobry,
dużo nowych części, benzyna, tanio
- 514 318 371
Fiat Uno uszkodzony - 1997
rok, uszkodzony przód 850 zł.
- 885 588 345
Fiesta 1.8 diesel - w całości
lub na części całą na chodzie
500 zł. - 696 035 809
Ford Escort 1.6, 1996 - benzyna, ABS, wspomaganie kierownicy, 2xairbagi, elektryczne
szyby przednie, klimatyzacja,
centralny zamek cena 5000 do
negocjacji - 603 199 021
Ford Escort clx - 1991 - 1,4
kolor bordowy, rocznik 1991.
Centralny zamek, alufelgi, tapicerka welurowa, szyberdach,
dodatkowy komplet kół i opon.
Przegląd i ubezpieczenie do
stycznia 2010 - 605 297 007
Ford Fiesta - koloru niebieskiego, 1991, bardzo zadbany
- 669 416 294
Ford Fiesta 1.1 - tanio - 1991
rok, uszkodzone reflektory z
przodu i maska na chodzie
cena 350 zł. - 725 771 161
Ford Fiesta 1.8D - 1991
- po przeglądzie i opłatach
OC/NW. Cena 1300 zł. - 695
889 914
Ford Fiesta 91 rok - stan
bardzo dobry, OC i przegląd
do 08.2010 - 796 519 119
Ford Galaxy - ABS, alufelgi,
autoalarm, centralny zamek,
elektryczne lusterka, elektryczne szyby, Hak, klimatyzacja, lakier metallic, poduszka
powietrzna, radio+CD, wspomaganie kierownicy - 504
122 633
Ford Mondeo - auto sprowadzone z Niemiec w bardzo
dobrym stanie - meil mariolastarzec1@wp.pl - 785 636
599
Ford Mondeo 1.8 + gaz - 16v
z instalacja gazową, rok produkcji 94, elektryczne szyby,
elektryczne lusterka, eklektycznie regulowanie foteli,
ABS - 504 869 792
Ford Mondeo kombi - rocznik 95, przebieg 222 tys. TURBODISEL 1,9 Pełna elektryka,
klimatyzacja, ABS, esp , hak ,
zadbane wnętrze, dodatkowo
komplet opon zimowych - 697
142 126
Ford Orion 1,6 + gaz - 1991,
wspomaganie, centralny
zamek, alufelgi ważne opłaty
i przegląd, 2800 do negocjacji lub zamienię na motocykl
- 605 492 373
Ford Probe 2.2 - w dobrym stanie,
lekko uszkodzony przód, dużo
nowych części za 1500 zł. Nowe
sprzęgło, amortyzatory, tarcze, klocki, wahacze, drążki, zarejestrowany
- 695 562 786

Ford Sierra kombi 92 rok - jeżdżący, 2 l benzyna. Opony z felgami, nowy Aku Banner, nowa
tylna ogrzewana szyba, z boku
drzwi pasażera lekko wgniecione
i zderzak z tej samej strony. Cena
1000 zł + 500 zł opony zimowe
- 501 477 023
Fotelik dziecięcy - samochodowy z regulowaną wysokością
zagłówka, 2-8 lat, tanio - 792
650 902
Golf 2 - 1.6 benzyna, 89 rok oraz
Golfa II 1.3 benzyna. Samochody
opłacone i z ważnym przeglądem.
Tanio - 505 157 078
Golf 2 - rok produkcji 1987,
wygląd korzystny, garażowany w
eksploatacji. Cena do uzgodnienia. Rybnica 1 (domki) - 075 76
94 620
Golf 2 - stan dobry, w użytku 2000
PLN do negocjacji - 515 339 158
Golf 2 automat - 1.6l automat,
idealny, stan techniczny - nie
wymaga żadnego wkładu finansowego 4300 zł. do negocjacji. OC
marzec 2010, przegląd maj 2010
- 693 639 858
Golf 3 1.9 D - rok produkcji 1994,
pojemność 1.9D, stan bardzo dobry.
Cena: 5300 zł. - 075 755 20 31
Golf 3 1.9 TDI - kombi 1998,
elektryka 9500 do negocjacji - 604
786 525
Golf 3 1.9 TDI 1997 rok - wersja
joker, 3 drzwi, bardzo zadbany,
przebieg 238 tys. z książką, 2 dni
w kraju, cena 8100 + opłaty - 508
453 274
Golf 3 cl 1.6 - 176 000 km, Moc:
75 KM (55 kW), 93r 1,6 cm3, benzyna, czerwony, drzwi: 4/5, hak,
szyber centralny zamek, radio,
wspomaganie kierownicy, zarejestrowany. 5500 zł mail burawski@
o2.pl - 511 097 025
Golf 3, 96 rok - dodatkowo komplet kół zimowych. Autko posiada
centralny zamek, autoalarm, wspomaganie, cena 4500 PLN - 605
694 105
Golf 4 - 1.4 16v 98 rok, czarny
metalik elektryczne szyby, lusterka
klimatyzacja alarm aluminiowe felgi
stan bardzo dobry cena 12.500 do
negocjacji - 794 147 729
Golf g60 - 1993 rok - dużo części
- 505 104 947
Honda Accord 2,0 TDI 97 rok
- srebrny metalik 4 drzwiowa aluminiowe felgi, stan techniczny b.dobry
12000 zł. - 880 098 319
Honda Civic - rok produkcji1996
pojemność 1,4/90KM,5-drzwiowa,
granatowa, garażowana, kupiona
w salonie, właściciel niepalący,
radio CD, kpl.opon zimowych na
felgach, bagażnik. Cena 7500 PLN
- 502 447 619
Honda Civic 92-95 v gen - sprzedam lub możliwa zamiana GG
1179988 lub kom - 605 571 125
Honda CR125 99/00r. - stan
dobry, cena 5500 zł. aluminiowa
rama, używana przez 16 latka
- 691 542 966
Hyundai Lantra niedrogo - 95 rok,
1.5 12V + gaz, elektryczne 4 szyby i
lusterka, wspomaganie kierownicy,
hak, immobilizer, welurowa tap.
5-bieg. 5-drzwi. zarejestrowany, 2
200 zł. do negocjacji lub zamienię
- 722 125 155
Hyundai Pony - tanio autko z
ważnym przeglądem i OC w ciągłej
eksploatacji. Nowe opony letnie +
opony zimowe - 661 768 005
Jumper 2000 - bus maxi 2.5 D z
salonu w 2001, ładowność 1560 kg,
czerwony, koła 16’’, cena 18000 tys.
zł. - 607 644 682
Kawasaki gpz600r - za cenę
1000 zł., uszkodzona skrzynia
biegów - 792 852 093
Kawasaki zx9r - sprowadzony
z Włoch sprzedam lub zamienię
na auto, cena 5500 do negocjacji
- 694 194 936
Kierownica rajdowa - stan dobry,
3 ramienna skórzana do maluszka,
cena 50 zł. - 724 532 501
Książka do Corsy - napraw i
obsługi Opla Corsy A, format A4,
280 stron, za ok.19 zł. - 603 367
256
Laguna z gazem - 95 rok, 1.8
pojemność. Cena 6000 zł. Opłacona w ciągłej eksploatacji - 605
450 812

Lancia Lybra 1,9 JTD - sedan, rok
2000, 150 tys. km 1,9 diesel, granat
met. klimatyzacja, pełna elektryka, 2
x air bag, skóra, pierwszy właściciel
w kraju ekonom. 4,5 l/100 km, stan
bdb., cena 9000, do uzgodnienia.
Wojcieszów - 510 701 447
Maluch - 85 rok, 72 tys. przebiegu,12 miesięcy przegląd i ważne
OC, stan dobry, jak na rocznik, cena
300 zł. - 510 163 096
Matiz Friend 1999 rok - cena 3.800
zł. kolor niebieski, przebieg 79000
km - 796 965 996
Mazda 121 - 16v - zarejestrowana,
ubezpieczona, 4 drzwiowa, centralny
zamek, szyberdach, kompletna
dokumentacja, cena 2150 zł. lub
zamienię - 607 162 320
Mazda 323F - auto sprowadzone z
Niemiec w dobrym stanie, nie drogo
- 785 636 599
Megane 96 - cena do uzgodnienia,
dzwonić po 16.00 - 661 784 819
Mercedes - 601 833 376
Mercedes 115 - bez silnika, 1300
zł. - 601 924 778
Mercedes 124 - stan bardzo
dobry, 1992 rok, opłacony diesel
2000 pojemność lub zamiana - 727
509 954
Mercedes 190 - bordowy metalic,1992 benzyna. Autko ma automatyczną skrzynie biegów, hak,
elektryczne szyby, szyberdach,
aluminiowe alufelgi, skórzana tapicerka ważny przegląd do sierpnia
2010, - 698 628 127
Mercedes 207d - rok produkcji:1988 2400 CM/3 5-cio biegowy
hak holowniczy przegląd do października2009 stan dobry - 607
509 443
Mitsubishi Lancer - 1992, instalacja gazowa - 796 178 340
Mitsubishi Space Wagongdi
- 99 rok produkcji, 2,4 benzyna, 6
osobowy, OC marzec 2010, przegląd listopad 2009, 4 airbag, ABS,
elektryczne lusterka, elektryczne.4
szyby, klimatyzacja, elektryczny
szyberdac, nowe opony, cena 14900
do negocjacji - 600 403 385
Motorower Simson S51 - zarejestrowany, zielony, fotki mogę wysłać
na e-mail - 600 102 476
Motorynkę - z kompletną dokumentacją za rozsądne pieniądze.
Może być do remontu - 888 922
736
Naczepa - za drobne pieniądze
oddam piękną naczepę Firana w
bardzo dobrym stanie - 692 124
507
Nexia 97 rok za 2500 - pojemność
1,5, hatchback, 5 drzwiowy, żółty,
stan techniczny idealny, bez korozji,
nie wymaga wkładu finansowego,
zarejestrowany opłacony, 2500 do
negocjacji - 691 995 838
Oddam Mercedesa 124 - 3.0 diesel,
rok produkcji 1974, przegląd do
października, silnik idealny, dziura
w misce olejowej, nie garażowany,
centralny zamek na pilot! biały - od
zaraz - 507 417 934
Opel Ascona 1.5 - benzyna zarejestrowany ważne OC, w całości lub na
części, cena 700 zł. - 880 564 793
Opel Astra 1 - 1900 PLN - sedan
1.8, 92 rok, do remontu blacharskiego, na chodzie, wiśniowy metalik
- cena do negocjacji - 794 147 729
Opel Astra 1.4 okazja - sprawna,
niewielkie poprawki ważne ubezpieczenie i przegląd przebieg 289 tys.
radio CD/MP3 marki JVC, cena 1200
zł. (GG 12845166) - 757 535 037
Opel Astra 1.6 + LPG - gaz 1992
rok, ważny przegląd i OC, wspomaganie kierownicy, cena 3200 do
negocjacji - 725 784 509
Opel Combo 2004 rok. - 5.os diesel
1,7. Pierwszy właściciel - serwisowany. Klimatyzacja, ABS, komputer
pokładowy, fabryczny radioodtwarzacz z CD, skórzana kierownica
- 501 515 080
Opel Kadet - na części lub w całości
- 691 245 255
Opel Movano 2004 - 2.5 dcti 160
tys. km, elektryczne szyby lusterka,
klimatyzacja, biały stan dobry, podwyższony, przedłożony, cena 28 tys.
zł. do uzgodnienia - 792 509 533
Opel Omega - 90 rok - silnik 2.0i z
LPG moc 115 km jeżdżąca sprzedam na części lub w całości - 794
942 852

Opel Omega A - rok 1992, zarejestrowany, z przeglądem, tanio - 075
64 34 005
Opel omega A - zlecę - do wymiany
progi - 796 461 736
Opel Vectra - 1990, gaz, cena 300
zł. - 608 369 401
Opel Vectra - kolor oberżyna,
centralny zamek, szyber dach, hak,
ważne opłaty, cena 2.800 do małej
negocjacji - 693 805 173
Opel Vectra - z 1990 rok, 1.8 benzyna + gaz. Stan bdb. 2500 zł. do
negocjacji - pilne - 603 442 737
Pasat combi TDI - rok produkcji
1995, stan bardzo dobry, dodatkowo
komplet opon zimowych na alufelgach - 506 177 992
Passat 2004 rok - kombi, 1,9 tdi,
czarny z niklami, alufelgi, 178000
przebiegu, pełna dokumentacja
- 691 466 704
Peugeot 306 xn - pojemność 1,4
benzyna + gaz, cena 4500 - 506
260 108
Peugeot 306 xn 1.4 - 95, benzyna
+ gaz, ekonomiczny, przegląd i OC
ważne do 2010 - 503 302 193
Peugeot boxer maxi - biały, 99
rok, poduszka powietrzna, 2500
tdi, 15400 brutto, faktura VAT - 601
924 778
Piaggio 50ccm - do opłat - 70/80
stan dobry, cena 800 zł. - 721 321
115
Piękna A-klasa - przebieg 153
tys., kolor czarny, klimatyzacja,
nawigacja, skóra, elektryczne szyby,
lusterka, abs, esp, alufelgi, podgrzewane fotele, cd, szyberdach,
rok 1998, książka serwisowa, cena
16200 piękny - 606 609 115
Polonez - 1.6 benzyna,1998 rok,
120 tys, srebrny metalik, alufelgi,
centralny zamek, cena atrakcyjna
- 691 081 217
Polonez Caro - aktualny przegląd
i OC, cena; 800 zł. - 785 484 546
Polonez Caro plus - rok produkcji 1997 przebieg 95 tys. srebrny
metalik, wspomaganie, alarm,centr.
zamek,hak bez korozji, zadbany.
Cena 1300 zł.(do uzgodnienia) - 669
997 647
Punto 1.7 TD - wspomaganie
5-drzwiowy, bordo metalik, 2.600
zł +opłaty do negocjacji - 601 345
960
Quad - 110 cm, koła 7 cali, 2 biegi
wsteczny, brak iskry, ściągnięte
plastiki, 900 zł do negocjacji lub
zamienię na przyczepkę lub coś
innego pilnie GG 5000175 - 695
475 628
Renault 19 - 1,4 gaz - z instalacją
gazową. Cena 2500 - 503 666 076
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 Clio - 97 rok - 1.3 benzyna, garażowane, zadbane, opłacone - 691 020 698
Renault Laguna - 1996 rok, 2.0
ABS alufelgi, klimatyzacja, centralny
zamek elektryczne szyby i lusterka
radio. Cena 7.500 zł. - 510 498 711
Renault Laguna - kombi - rocznik
97, pojemność 2 L, benzyna, klimatyzacja, cb radio, radio odtwarzacz,
przegląd do maja 2010 rok, stan
dobry. CENA: 7.500 - 669 409 274
Renault Megane - Scenik 98 rok,
koloru niebieski metalik, stan auta
bardzo dobry - 513 716 401
Renault Megane Classic bogate wyposażenie, klimatyzacja,
elektryczne szyby, 4 air bag, cd,
wspomaganie, serwisowany w aso,
komplet kół l= opony, rok produkcji
2000, 1.6 16v 110 km, przebieg 270
tys. pierwszy właściciel, przegląd
techniczny do 2010.05 - 8900 PLN
- 600 481 718
Renault Megane coupe - 1,6,
rok produkcji 1996. Kolor czarny,
alufelgi, centralny zamek, poduszki
powietrzne 2x, immobilizer, elektryczne szyby i lusterka, LPG, ważny
przegląd do lipca 2010, ubezpieczony - 075 71 23 930
Renault Megane limuzyna - Classic Alize 1998 rok, przebieg 130000,
pełna elektryka klimatyzacja 8200 zł.
- 696 776 840
Renault Scenic - 1997, 1,6 benzyna pełna opcja z klimatyzacją i alusami, 125 tys. przebieg, cena 11000
tys. do negocjacji - 791 571 118

Renault Scenic 1.6 1997 rok
- benzyna. Cena: 8000 zł. - 721
581 738
Renault Scenik - rok 98, stan
bardzo dobry, kolor niebieski metalik
- 513 716 401
Renault Trafic - ostatni wypust 97.
Zarejestrowany na 5 os. , diesel 2.1
- 695 847 055
Renault Twingo - 1997 rok,
zadbany, wymieniony rozrząd,
wydech, czerwony, 2x airbag, cena
4900 zł. - 691 210 677
Renoult Scenic 1.6 1998 rok
- miniwan z nowymi oponkami
letnimi super rodzinne autko - 698
265 036
Seat Ibiza 1.6 - (75km) rok.
prod. 1996, czerwony, 2 poduszki
powietrzne, immobiliser w kluczyku,
do małych poprawek lakierniczych,
przeglad ważny do 06.2010r.( cena
do uzgodnienia) - 609 443 307
Seat Toledo - rok 1994, pojemność
2000 benzyna .Ciemno-zielony
metalik, wspomaganie kierownicy,
obniżony, sportowy wydech, alufelgi,
nowe opony - 603 622 861
Silnik 1.9 tdi 130 km ASZ - Silnik
1.9 tdi 130 km ASZ - 608 235 385
Skoda - pickup 1.3 na osobowe,
cena 1500 - 790 695 931
Skuter - Baotian 2006 rok, zarejestrowany ubezpieczony, cena1300
zł. do uzgodnienia - 508 764 585
Skuter - KYMCO BET&WIN.
2008 rok. Bogata wersja - kaski,
kufer, opłacony i ubezpieczony.
Full wypas.7 km-mocy chłodzony
cieczą,silny i szybki - 660 790 068
Skuter Yamaha - rok 1996, 100%
sprawny, zarejestrowany opłacony
itp. Cena 2000 zł. - 785 025 791
Skuter z salonu - Skuter dwuosobowy Quadra kupiony 06.2008
w salonie, stan bardzo dobry, kufer,
bagażnik pod siedzeniem, pilot,
alarm. Cena 3200 do negocjacji.
Tel. lub kapitan_marchewa@o2.pl
- 666 097 793
Skuterek - Kymco - stan bardzo
dobry, cena 1300 zł - 889 453 384
Star 200 3w – zarejestrowany,
opłacony, na chodzie sprzedam w
całości lub na części - 512 428 711
Star 660 - diesel do przewozu
drewna, cena 5500 zł. - 607 509
762
Suzuki dr650 - Enduro na niemieckich tablicach, uszkodzony silnik,
1100, do małej negocjacji - pilne
- 725 607 583
Tani Colt - 92 rok, 1.3 12V z
gazem ubezpieczony i zarejestrowany do 04.2010, centralny
zamek z pilotem, aluski z ładnymi
oponami, pełna dokumentacja do
poprawek lakierniczych 2600 zł. do
malej negocjacji - 696 035 809
Tania Corsa B - z 1996 roku,
pojemność 1.2, benzyna, małe
spalanie, zielony metalik kolor,
użytkowane przez kobietę, aktualne wszystkie opłaty, zapraszam
do obejrzenia autka - 791 221
537
Toyota Camry 93 - zarejestrowana, ubezpieczona, w stanie bardzo dobrym z instalacją gazową
- 880 935 616
Toyota Corolla 1,4 - 2002 terra
z homologacją ciężarową, klimatyzacja, ABS, elektryka przód, 2
poduszki czerwona stan dobry
właściciel nie palący, serwisowana
kupiona w salonie w Polsce 20500
do negocjacji - 600 395 763
Transit 92 - 8 osobowy 2l
benzyna +gaz, biały od 2006 w
kraju z niemieckiej policji, stan
dobry (chwilowo dostawczy) - 692
050 387
Twingo - stan bardzo dobry,
zadbany, rok 93, bardzo oszczędny
- 695 426 657
Uno - 1992, przebieg 174 tys.,
pojemność 999, elektryczne szyby,
centralny zamek, opony zimowe
i letnie, radio. OC i przegląd do
02/2010 - nowy rozrząd i inne części. Cena 1099 zł. - 695 449 389
Vectra 2800 - 92 rok, 1.8 benzyna, nowe opłaty, autko jest
bardzo zadbane, bezwypadkowe,
centralny zamek wspomaganie
szyberdach alusy + koła zimowe.
Cena bez alusów to 2500 zł. z
alu 2800 zł. do dogadania! - 882
491 671
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Vks - 9041 hds 98 rok - do wywozu
drzewa z lasu - 509 666 381
Volkswagen T4 - tanio - 1.9D,
1993, stan techniczny bdb. wizualny dobry - 726 193 247
Volkswagen Vento1.8 - 1.8
benzyna, 92 rok, klimatyzacja,
elektryczne lustra, centralny
zamek, sedan, ciemna wiśnia,
hak - pilne - 886 528 712
Volvo 440 - 1992 rok, benzyna
+ LPG OC + przegląd 05/2010
- 508 727 964
VW Passat 1,9 TDI - 90 km, czarny,
kombi, stan bdb. - 500 431 313
VW Passat TD - 1.9 combi, rok
91, oszczędny stan dobry (biały)
- 692 050 387
VW Polo - czerwony, zadbany, 91
rok, ważny przegląd i OC, 1000
ccm3, 1900 zł. - 601 924 778
VW T4 - Carawella 1992 rok, 2,5
benzyna, automat, pełna elektryka,
komputer, alu,9 osobowy, long,
srebrny, szyberdach, klimatyzacja
do naprawy - 505 092 579

RÓŻNE
SPRZEDAM
Dobre drewno opalowe kominkowe - 888 174 322
Gitara - YAMAHA RGX 321
- 609 851 863
Okna dachowe - najtaniej - 66
x 118- 59 0 zł.,, 78 x 118 -670 zł.
- 506 122 702
Pianino doskonalej marki Weinbach trzy pedały, met.płyta
kolor machoń - 691 800 131
Podręczniki - do polskiego,
niemieckiego, angielskiego,
słowniki, rozmówki - 609 851
863
Tanio płyty cd, kasety video
- magnetofonowe-wszystkie z
hologramem - 609 851 863
Zmieniasz meble? - Nie masz
co zrobić ze starymi? Zadzwoń,
komis meblowy Lubańska 1
- 609 243 506
Szlifier ka ką tową fir my
Makita, 2 tys. wat, atrakcyjna
cena -505 780 095
Wiertarka firmy Makita,
900 wat, atrakcyjna cena 505 780 095
Piła Stihl MS 440 - 505 780 095
W i e r t a r ka B o s c h 505 780 095
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
Palma duża 2m i 3,30m - 603
646 804
Tanio piec kaflowy - przenośny
- 601 826 002
Prosięta 2 miesięczne z chowu
wolnego - 605 209 637
Kuchenka gazowa - EWA
- z piekarnikiem - cena 70 zł.
- grzejniki żeliwne, żererka 60
cm, cena jednego żeberka 3 zł
- 075 64 26 290
Betoniarka 250 litrów, 380
Volt, po remoncie, stan bardzo
dobry, 600 zł - Piechowice - 888
535 302
Drewno kominkowe i poałowe
- cena 100 - 150 zł. m - 695 725
857

RÓZNE
KUPIĘ
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
Okazyjnie słupki ogrodzeniowe, drewno oraz puzzle - 500
290 337

ZNALEZIONO
Suczkę goldenkę - w Szklarskiej
Porębie. Właścicieli proszę o kontakt - 509 227 400
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REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

